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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 5. redni seji, dne 25. aprila 2019, so člani Občinskega sveta postavili vprašanja oziroma
predloge in pobude, na katere podajata Župan in Občinska uprava naslednje odgovore:
MARIJAN KRIŽMAN, član Občinskega sveta:
Imam eno vprašanje, ki sem ga postavil že trikrat, štirikrat, petkrat, pa ne zdaj tu, na
Občinskem svetu. Zdaj vprašam to javno, ali boste imenovali Komisijo za poslovne prostore?
To sprašujem zaradi tega, ker bi bilo zelo dobro, da bi se ta komisija poglobila v svoje delo,
da bi ugotovila, ali imamo občani dovolj dober servis glede poslovnih prostorov oz. glede
dejavnosti, ki so v teh poslovnih prostorih, da se prevetri Odlok o namembnosti poslovnih
prostorov, delovni čas dejavnosti v poslovnih prostorih in še marsikaj drugega.
To naj ne bi bil nek »politični organ«, ampak naj bi bil organ sestavljen iz občanov,
strokovnjakov, arhitektov in tako dalje, ki bi pomagali županu pri razreševanju vseh
problemov, ki se jih je kar nekaj nakopičilo v zadnjih letih v naših poslovnih prostorih.
To vprašanje postavljam tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da še enkrat ponovim, ni to tako
majhen problem, kot bi si lahko kdo mislil, da je. Verjamem, da tisti, ki zdaj delajo na
področju poslovnih prostorov, na uradu, delajo dobro, se trudijo, ampak več glav več ve.
Skoraj vedno smo imeli komisijo, skoraj v vseh mandatih, mislim, da razen zadnjih nekaj
mandatov ne. Za vsako zadevo imamo komisijo, odbor, imejmo jo tudi za poslovne prostore.
Koper je zelo občutljiva točka zaradi presežkov v slabem smislu besede, kar zadeva te
»mega« trgovine. Frekvenca ljudi in nakupi so v starem mestnem jedru zelo majhni, nizki.
Recimo zadnje čase slišim, da ljudje, turisti, ki prihajajo s teh velikih turističnih ladij, vsaj
nekaj prinesejo. Drugačne pa so navade občanov. Usedeš se v avto, greš v veliko trgovino,
parkiraš, kupiš in greš domov. Da ne ponavljam, vsi vemo in veste, da se turizem in vse
drugo steka v mestna jedra, ne steka se v nakupovalne centre in v spalna naselja. Ta
projekt ni tako lahek, ne bo rešljiv niti v tem mandatu. Moramo pa se potrudit, da bi bilo naše
mesto živo tudi takrat, ko ga ne prikazujemo samo turistom, tudi takrat, ko ostanemo
stanovalci sami in takrat, ko imamo pač na razpolago vse tisto, o čemer sem prej govoril.
To vprašanje se mi zdi zelo pomembno. Gre bolj za socialni vidik, kot za nekaj
dobičkonosnega., To veste tudi vi župan, videli ste vse številke, kajti če lahko ena družina
živi iz dejavnosti poslovnega prostora, potem smo že veliko naredili.
So tudi zakonske omejitve. Po petih letih mora biti spet licitacija. Jaz sem se pozanimal tudi
pri drugih županih. Zdaj sem bil v toplicah na Ptuju, sem bil tudi pri županji, moji prijateljici,
pa še pri nekaterih drugih. Zakon se ne bo spremenil. Lahko pa spremenimo in ublažimo v
1

tistih škarjah, kjer je zdaj mislim, 80 – 20, da gremo na 40 – 60, da jim damo večjo možnost,
da po licitaciji svoj prostor obdržijo.
To so vse vprašanja, s katerim bi bilo dobro, da se civilna družba začne ukvarjati in da po
nekem določenem času pričakujemo kakršnekoli ali pa vsaj nekaj rezultatov, izboljšave in
bodočnosti poslovnim prostorom.
Zdaj bom samo eno zadevo navedel, pa bom končal. V Kopru imamo zdaj dva zelo stara in
zelo dobra čevljarja. Zdaj trenutno imamo pač tri. Če pogledate Dominiča - jaz sem njemu
nesel čevlje, ko sem bil star 10 let. Gospa mi je rekla, da k njej hodim že strašno dolgo. (Ne
bom povedal koliko. Toliko sem star.) Ta gospa odhaja, odhaja še nekdo drug iz
Župančičeve. To je samo en del servisa, ki ga občani potrebujemo. Mi potrebujemo vsak
dan servis, ki nam ga nudijo poslovni prostori. Tako, da vzemimo to s tega vidika, ne z
vidika, da so poslovni prostori tisti, ki nam bodo polnili proračun. So bili ti časi, pa jih na
žalost ni več. Ko sem se preselil z mojo družino v mesto, sem se odločil, da bom živel v
mestu in da bom sprejel vse tisto, kar je v tem mestu. V tem mestu je tudi hrup, v tem mestu
so tudi bifeji, gostilne in karkoli, kar je odprto čez delovni čas, recimo, da je za nekatere
normalen delovni čas. Težave, ki jih imajo gostinski ponudniki, ponudniki gostinskih storitev z
delovnim časom, so prav tako velike, tako, da je ta vidik reševanja teh problemov zelo, zelo
širok.
To je ena moja dobronamerna želja in upam, da se bomo v doglednem času s to zadevo
pozabavali in da bomo seveda tudi na to temo karkoli naredili in marsikomu lahko pomagali,
da bo nadaljeval s svojim delom. Hvala lepa.
PISNO:
Sprašujem, ali nameravate imenovati Komisijo za poslovne prostore, ki naj bi se s to
problematiko poglobljeno ukvarjala, preverila odlok o namembnosti poslovnih prostorov,
preučila možnosti za učinkovitejšo izrabo prostorov ter ugotovitev ali imamo občani dovolj
dober servis za vsakdanje potrebe.
ODGOVOR: Župan je pooblastil podžupanjo Majo Tašner Vatovec za pripravo vsebinskih
nalog, ki bi jih opravljala predlagana komisija in njenih pristojnosti. Za tem bo sprejeta
odločitev o imenovanju komisije.

PATRIK PEROŠA, podžupan in član Občinskega sveta:
Dal bi pobudo. Stopnice, ki povezujejo Čevljarsko ulico in Gortanov trg, so v bistvu velika
ovira za starše z otroškimi vozički, kakor tudi za invalidne osebe. Tako, da bi dal pobudo, če
se lahko najde ustrezna rešitev, da se omogoči prehod z ulice na trg tudi tem osebam.
Imam pa še eno vprašanje. Zanima me, če lahko v okviru naslednje seje opravimo tisto
fotografiranje, ki ga še do sedaj nismo opravili. Se pravi, v novi sestavi Občinskega sveta.
PISNO:
1. Stopnice, ki povezujejo Čevljarsko ulico in Gortanov trg so velika ovira za starše z
otroškimi vozički, še večja za invalidne osebe. Za prehod iz Gortanovega trga na
Čevljarsko ulico so take osebe primorane uporabiti alternativne »trase«, kot npr., da
na koncu Čevljarske ulice morajo zaviti v desno na Tumovo ulico, na koncu le-te
obrniti na Župančičevo ulico, se peljati naravnost in se odpeljati po Trinkovi ulici. Na
koncu Trinkove ulice morajo obrniti desno proti Gortanovem trgu. Podajamo pobudo,

da se poišče ustrezna rešitev s katero bi »premagovanje« stopnic postalo prijazno
tudi do invalidov in staršem z otroškimi vozički.
ODGOVOR: Z navedenim problemom smo se že večkrat ukvarjali, saj želimo izvesti
ureditev, ki bo primerna za prehod – dostopnost tudi osebam na invalidskih vozičkih, kar
trenutno zaradi stopnic ni možno. Predlagane so bile ustrezne rešitve za predelavo širokih
stopnic na prehodu iz Čevljarske ulice do Župančičeve ulice, vendar potrebnega soglasja
za preureditev s strani Zavoda za varovanje kulturne dediščine nismo uspeli pridobiti.
Možnosti bomo še enkrat preučili z namenom izvedbe potrebnih preureditev (v soglasju
Zavoda za varovanje kulturne dediščine) in ureditvijo vodenja gibalno oviranih oseb iz
mestnega jedra proti tržnici in obratno.

2. Zanima me, če je možno v okviru prihajajoče slavnostne seje občinskega
sveta ali prve redne naslednje seje opraviti skupinsko fotografiranje nove
sestave občinskega sveta, kar ni bilo izvršeno v okviru konstitutivne seje.
VIDA GRAČNAR, članica Občinskega sveta:
Prebrala bi eno pobudo, drugo bi dala pa še pisno.
Zadnjič smo prejela vsa gospodinjstva Mestne občine Koper obvestilo o akciji zbiranja
nevarnih odpadkov »Pomlad 2019«.
Že v prejšnjem mandatu sem kot članica Nadzornega odbora Mestne občine Koper opozorila
vodstvo Marjetice, da bi bilo smotrno urediti odvoz nevarnih odpadkov v Krajevni skupnosti
Koper – Center tudi v popoldanskem času. Problem nastaja namreč zato, ker so krajani in
krajanke v dopoldanskem času v službah in seveda nimajo možnosti odpeljati nevarnih
odpadkov na zbirna mesta od 11.00 do 13.45. Ponovno predlagam, to mislim, da je že tretjič,
da Marjetica Koper omogoči vsem krajanom in krajankam Krajevne skupnosti Koper –
Center odvoz nevarnih odpadkov na zbirna mesta tudi v popoldanskem času.
PISNO:
1. Travnata površina pred Agencijo republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve - AJPES ter sosednjo poslovno stavbo - št.parcele 1600/1, k.o. Koper nima
nobene namembnosti oz. je „suhoparna“.
Predlagamo, da se ta prostor uredi v poučni tematski park s klopcami,
mediteranskimi rastlinami in drevesi, kateri bi služil poleg dodatne izobrazbe za naše
otroke tudi za senco vsem mimoidočim.
ODGOVOR: Zasnove ureditve predmetne zelene površine na Pristaniški ulici so bile pred leti že
pridobljene z namenom ureditve parkovnih površin. Pridobljena dokumentacija se bo preverila
in po uskladitvi potreb ter dokumentacije bomo investicijo predlagali kot uvrstitev v načrt
razvojnih programov za naslednje obdobje.

2. Ravno v tem mesecu smo vsa gospodinjstva MOK prejela obvestilo o akciji zbiranja
nevarnih odpadkov – POMLAD 2019. Že v prejšnjem mandatu sem kot članica NO
MOK opozorila vodstvo Marjetice, da bi bilo smotrno urediti odvoz nevarnih odpadkov
v KS Koper-Center tudi v popoldanskem času. Problem nastaja namreč zato, ker so
krajani in krajanke v dopoldanskem času v službah in seveda nimajo možnosti
odpeljati nevarne odpadke na zbirna mesta v dopoldanskem času od 11,00 – 13,45.
Ponovno predlagamo, da Marjetica Koper omogoči vsem krajanom in krajankam KS
Koper-Center odvoz nevarnih odpadkov na zbirna mesta tudi v popoldanskem času.

ODGOVOR: Pobuda je bila posredovana pristojnim na Marjetici Koper, ki bodo to upoštevali
pri jesenski akciji zbiranja nevarnih odpadkov, tako da bo omogočena tudi popoldanska
predaja na zbirnih mestih.

ALBERTO SCHERIANI, član Občinskega sveta:
Volevo solo informarvi che dall'inizio di questo mandato le riunioni della Commissione degli
affari della Comunità nazionale italiana non vine einformata la CAN di Capodistria. Io
pregherei che la CAN di Capodistria torni ad essere informata delle riunioni della
commissione perchè credo sia importante, perchè credo sia parte integrante anche di quella
che è la Comunità italiana nel nostro territorio. E già che ci siamo, informate anche me di
queste riunioni quando ci saranno, grazie.
ODGOVOR: Vabila na seje Komisije za vprašanja italijanske narodnosti pošljemo različnim
organom. V zadnjih letih vabilo ni bilo poslano Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti
Koper, vabilo je prejemal podžupan, predstavnik italijanske narodne skupnosti.
Vabila delovnih teles so na razpolago na spletni strani www.koper.si. Vabila Komisije za
vprašanja italijanske narodnosti bomo v vednost posredovali Samoupravni skupnosti
italijanske narodnsoti Koper.

Koper, 12. junija 2019

SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET

