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MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Urad za splošne zadeve - Ufficio affari generali
Služba za občinski svet - Ufficio supporto affari consiliari

ODGOVORI
NA VPRAŠANJA ČLANOV IN ČLANIC OBČINSKEGA SVETA

Na 4. redni seji, dne 28. marca 2019, so člani Občinskega sveta postavili vprašanja oziroma
predloge in pobude, na katere podajata Župan in Občinska uprava naslednje odgovore:
PATRIK PEROŠA, podžupan in član Občinskega sveta:
V Oljki se že dalj časa zavzemamo, da se ukine vinjetni sistem na območju Mestne občine
Koper. S tem bi se olajšal pretok tako lokalnega kot tranzitnega prometa, katera se
poslužujeta stranskih cest od Italije do Hrvaške. Veliko je bilo danih pobud v preteklosti, a do
sedaj država ni imela nobenega posluha.
Lokalne ceste postajajo zmeraj bolj obremenjene, strošek vzdrževanje pa ostaja na plečih
lokalne skupnosti, cestni hrup, onesnaževanje, nevarnosti pa obremenjujejo lokalno
prebivalstvo.
V Oljki podajamo pobudo, da se preuči možnost postavitve cestne oz. prometne table, s
katero bi se lokalna cesta od mejnega prehoda Škofije, preko Bivij do Bertokov omejila za
lokalni promet. S tem bi se tranzitni promet preusmerilo na avtocesto in tako zaščitilo lokalno
prebivalstvo.
ODGOVOR: Ukinitev vinjetnega sistema na obalnem delu hitrih cest (H5 in H6; od Škofij do
tunela Markovec) Mestna občina Koper vsekakor podpira. Te zahteve so bile že večkrat podane
pristojnim (DARS, MZI).
Pred kratkim smo ponovno pripravili dopis-zahtevo za ukinitev vinjetnega sistema na HC
Škofije – Bivje in HC Bivje - Koper naslovljen na Ministrstvo za infrastrukturo v imenu županov
vseh obalnih občin. Dopis je v podpisovanju in bo v kratkem naslovljen na pristojno
ministrstvo.
Glede omejitve prometa na cesti od Škofij preko Bivij do Bertokov in Kopra je potrebno
poudariti, da ne gre za občinsko cesto, kjer bi imeli pristojnost izvajanja ukrepov, ampak je to
državna cesta v upravljanju DRSI. Zato smo upravljavcu ceste že tudi podali pobudo za
omejitev tovornega prometa (omejitev tonaže), ki se je po uvedbi cestninjenja tovornih vozil po
hitri cesti močno povečal na tej vzporedni državni cesti.

PISNO:
Mestna občina Koper je podelila že nekaj nazivov častnega občana ob upoštevanju še
obdobja pred osamosvojitvijo.
Prosili bi, če nam lahko seznam častnih občanov posredujete in ali je seznam z obrazložitvijo
kjerkoli javno objavljen.
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Podajamo tudi pobudo, da se v Pokrajinskem muzeju Koper ali v katerem drugem
primernem prostoru nameni poseben izložbeni prostor, kjer se vse prejemnike naziva častni
občan ustrezno predstavi.
Smatramo, da gre za iminentne osebe Kopra, za katere je prav, da so tudi ustrezno
predstavljene.
ODGOVOR:
Naziv častni občan Mestne občine Koper je bil podeljen naslednjim osebam:
JOSIP BROZ – TITO
EDVARD KARDELJ
ANTON UKMAR – MIRO
ERNEST VATOVEC
BRANKO BABIČ
LEOPOLD CAHARIJA
VIDKO HLAJ
MARIO ABRAM
dr. BRANKO ŠALAMUN
MIRO KOCJAN
MARIJA ŠTAJBER

1892-1980
1910-1979
1900-1978
1902-1987
1912-1995
1905-1995
1921-1997
1920 -2004
1914-2005
1924-2012
1945-2007

proglašen 1954
proglašen 1969
proglašen 1970
proglašen 1981
proglašen 1981
proglašen 1981
proglašen 1988
proglašen 2001
proglašen 2001
proglašen 2002
proglašena 2007

V Pretorski palači se nahaja Knjiga častnih občanov Mestne občine Koper, kjer so zapisane
tudi obrazložitve. Proučili bomo predlog, da bi častne občane Mestne občine Koper na
primeren način predstavili.

MARIJAN KRIŽMAN, član Občinskega sveta:
Imam eno vprašanje in eno pobudo, tako kot je določeno v našem poslovniku, in sicer:
Vprašanje:
Spoštovani gospod župan, Aleš Bržan, sprašujem vas, ali je možno pregledati po vseh
občinskih javnih zavodih in javnih podjetjih kjer občina imenuje člane svetov javnih zavodov
in nadzornike, kakšna je višina sejnin in na kakšni podlagi slednje temeljijo. To sprašujem
zato, ker so baje med posameznimi zavodi in podjetji razlike. Sejnina naj ne bi bila merilo za
kvaliteto dela imenovanih v zavode in podjetja, ki so v pristojnosti župana in občinskega
sveta Mestne občine Koper. Razlike, če so, pa jih je treba odpraviti v skladu z merili.
ODGOVOR:
VIŠINA SEJNINE
ORGANA
UPRAVLJANJA V
EUR
OSNOVNE ŠOLE
Osnovna šola Koper
Osnovna šola Ivana BabičaJagra Marezige
Osnovna šola Dekani
Osnovna šola Antona Ukmarja
Osnovna šola dr.Aleš BeblerPrimož Hrvatini
Osnovna šola Dušana Bordona
Smedela - Koper

DATUM
KONSTITUIRANJA
ORGANA
UPRAVLJANJA

0,00

9.04.2015

0,00
0,00
0,00

31.08.2017
5.12.2017
24.09.2017

0,00

28.09.2017

0,00

2.10.2017

PODLAGA

Osnovna šola Elvire Vatovec
Prade
Osnovna šola Istrskega odreda
Gračišče
Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Škofije
Osnovna šola Pier Paolo
Vergerio il Vecchio
Osnovna šola Šmarje
VRTCI
Vrtec Koper
Vrtec Semedela
Vrtec Delfino blu
SREDNJE ŠOLE
Gimnazija Gian Rinalda Carlija
Koper
Gimnazija Koper
Srednja ekonomsko-poslovna
šola Koper
Srednja tehniška šola Koper
OSTALI ZAVODI
Zdravstveni dom Koper
Gledališče Koper
Osrednja knjižnica Srečka
Vilharja Koper
Glasbena šola Koper
Pokrajinski muzej Koper
Javni zavod za šport, Koper
Center mladih Koper
SB Izola
Ljudska univerza Koper
Dijaški dom Koper
Obalne Lekarne Koper
Obalni dom upokojencev Koper
Center za usposabljanje
E.Vatovec Strunjan
Center za socialno delo
VDC Koper
OI JSKD Koper
Gasilska brigada Koper

Javni stanovanjski sklad Mestne
občine Koper

0,00

4.01.2018

0,00

27.02.2018

0,00

14.01.2018

0,00
0,00

28.11.2017
24.05.2018

0,00
0,00
0,00

14.03.2019
4.04.2019
13.04.2019

0,00
0,00

27.02.2018
28.09.2016

0,00
0,00

10.07.2017
21.12.2017

65,00
0,00
0,00
0,00
54,37; 41,82
107,25; 82,50
0,00
87,75; 67,50
41,73
0,00 leto 2017
83,46
62,50; 31,25; 81,25;
40,63

5.09.2017 *
22.02.2017
3.07.2014
4.04.2016
30.06.2015
18.05.2017
13.03.2019
18.05.2017
13.03.2019

Sklep sveta zavoda
Sklep sveta zavoda
*
Sklep sveta zavoda

22.06.2017 Sklep sveta zavoda
23.11.2016 *

0,00
20.10.2016
0,00 v postopku konstituiranja
60,00; 78,00
11.04.2019 *
0,00
12.06.2017
60,00; 78,00
20.04.2017 *
37,50eur člani,
*
48,75eur predsednik
dopisna seja pa 50%
redne seje
13.02.2019

JAVNA PODJETJA
Rižanski vodovod Koper
Marjetica Koper
PMK: predsednik 54,37;člani 41,82
JZŠ: predsednik 107,25; člani 82,50

230 člani, 355
predsednik
200 člani + plačilo za
opravljanje fukcije *

sklep direktorja,
sklep skupščine
11.06.2015 družbe
16.06.2016 sklep OS

SB Izola: predsednik 87,75, člani 67,50
ODU Koper:redna seja 62,50;dopisna seja 31,25;predsed.red.seja 81,25,predsed.dop.seja40,63
VDC: predsednik 78,00, člani 60,00
GBK: predsednik 78,00, člani 60,00
*Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in
javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12,51/13 in 6/15)
* Marjetica Koper: Poleg sejnine prejmejo člani nadzornega sveta tudi osnovno plačilo za opravljanje funkcije
v višini 5.200 EUR bruto letno na posameznega člana, predsednik pa je upravičen do doplačila 50% osnovnega
plačila za opravljanje funkcije.
RVK:
Sejnine članov nadzornega sveta RVK
Sejnine se izplačujejo na osnovi sklepa direktorja družbe, katerega le ta sprejme na podlagi sklepa 1. seje
skupščine družbe Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. z dne 11.6.2015*, 34. člena Poslovnika o delu nadzornega
sveta z dne 2.6.2003 in podlagi 21. člena Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper,
p.o., v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o. (Uradne objave PN, št. 24/1998 in Ur.l.RS, št.41/2010).
Sejnine se izplačajo za udeležbo na seji v višini 355,00 EUR neto predsedniku in 230,00 EUR neto članom
nadzornega sveta.
*Sklep skupščine RVK sprejet na 1. seji dne 11.6.2015 pod četrto točko:
»Skupščina določi, da višina sejnine za člane nadzornega sveta ostaja nespremenjena v višini 230,00 EUR neto,
za predsednika nadzornega sveta pa v višini 355,00 EUR neto.«
Sejnine članov skupščine RVK
Sejnine se izplačujejo na osnovi sklepa direktorja družbe, katerega le ta sprejme na podlagi, sklepa* 4. seje sveta
ustanoviteljic z dne 21.5.2015*, 40. člena Poslovnika o delu skupščine z dne 25.4.2002 in podlagi 21. člena
Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p.o., v Javno podjetje Rižanski vodovod
Koper d.o.o. (Uradne objave PN, št. 24/1998 in Ur.l.RS, št.41/2010).
Sejnine se izplačajo članom za udeležbo na seji v višini 355,00 EUR.
*Sklep Sveta ustanoviteljic javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o. sprejet na 4. seji dne 21.5.2015 pod
peto točko:
»Svet ustanoviteljic določi, da višina sejnine za člane skupščine ostaja nespremenjena v višini 355,00 neto
EUR.«
MARJETICA KOPER:
Sejnine se izplačujejo na podlagi Sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper, št. 014-13/2012-2 z dne
16.06.2016, s katerim je določeno, da člani nadzornega sveta prejmejo sejnino za udeležbo na seji v višini 200
eur bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % redne seje. Poleg sejnin prejmejo člani nadzornega sveta
tudi osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 5.200 eur bruto letno na posameznega člana. Predsednik
nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije,
podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do plačila 10% osnovnega plačila za opravljanje
funkcije.

Pobuda:
Dajem pobudo, da se v javnih podjetjih in v skladu s pristojnostmi občinske uprave Mestne
občine Koper in Občinskega sveta pregledajo ustanovni akti.
ODGOVOR: V občinski upravi bomo ob sodelovanju pristojnih služb Občine Ankaran čimprej
pristopili k uskladitvi odlokov o ustanovitvi javnih podjetij.

ALAN MEDVEŠ, član Občinskega sveta:
Prihodnje leto praznujemo 99. obletnico Marežganskega upora in leto potem 100. okroglo
obletnico. Jaz dajem pobudo, da razmislimo o tem, da se finančna nagrada priznanja »15.
maj« postopoma poviša.

ODGOVOR: Pobudo bomo posredovali Komisiji za priznanja in nagrade, ki je pristojna za
predlaganje višine zneska denarne nagrade kot sestavnega dela Priznanja Mestne občine
Koper - "Priznanje 15. maj".

Koper, 24. aprila 2019

SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET

