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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 6. redni seji, dne 13. junija 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:
Imam pobudo oz. vprašanje glede ceste, ki se nahaja med Središčem Rotunda oz.
nekdanjimi zapori in na drugi strani restavracije. Namreč, zdaj lahko poteka promet zgolj iz
mesta proti Luki, nekoč pa je bilo urejeno tako, da se je lahko zavilo tudi iz luške smeri.
Zanima me, če so kakšne tehnične ovire oz. kakšni so razlogi, da tam ni urejen dvosmerni
promet. V kolikor ni nekih tehničnih ovir oz. ni problema glede varnosti, predlagam, da bi se
na tej kratki cesti ponovno vzpostavil dvosmerni promet.
ODGOVOR: Razlog za uvedbo enosmernega prometnega režima na tem odseku ceste je zgolj v
tem, da se je s tem ukrepom doseglo zmanjšanje prometa po Vojkovem nabrežju. Poleg tega je
na tem odseku ceste zelo frekventno avtobusno postajališče za mestne in primestne
avtobusne linije z urejenim postajališčem na vozišču.

MARJAN KRIŽMAN, član Občinskega sveta:
Imam pobudo, ki ni nova, je že stara od 2017. Na tem se že tudi nekaj dela. Gre namreč za
vzpostavitev plezalnega olimpijskega športnega centra v Kopru. Želimo, da bi se to
pospešilo, da bi seveda lahko sodelovali na olimpijskih igrah oz. se pripravljali na olimpijske
igre v Tokiu.
Olimpijski komite Slovenije - združenje športnih zvez je kot krovna športna organizacija in
Planinska zveza Slovenije kot krovna panožna zveza športnega plezanja Mestni občini
Koper že leta 2017 podala pobudo za vzpostavitev plezalnega Olimpijskega športnega
centra v Kopru.
Pobuda temelji predvsem na dejstvih, da ima športno plezanje v Sloveniji dolgoletno
tradicijo, saj so športne plezalke Martina Čufar, Natalija Gros, Mina Markovič in športni
plezalci Klemen Bečan, Domen Škofic ter nenazadnje predvsem naša mlada šampionka
Janja Garnbret, so Slovenijo utrdili kot svetovno velesilo plezalnega športa.
Športno plezanje bo leta 2020 na Olimpijskih igrah v Tokiu prvič del olimpijske tekmovalne
družine, s tem pa se tudi naši reprezentanci na zelo realnih osnovah ponuja možnost za
dosego vrhunskih rezultatov.
Športno plezanje je sestavljeno iz treh disciplin (balvani, težavnost in hitrost), ki bodo na
Olimpijskih igrah sestavljali končni rezultat. V tem trenutku v Sloveniji ni na enem mestu
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ustreznih pogojev za trening vseh treh disciplin. Pobudniki so mnenja, da ima mesto Koper v
primeru postavitve zunanje plezalne stene za težavnost in hitrost skupaj z odličnim Plezalnim
centrom Koper vse prostorske, klimatske in logistične pogoje za vzpostavitev Plezalnega
Olimpijskega športnega centra.
S športno-plezalnim centrom, ki bo tudi nudil pogoje za reprezentančne treninge vseh treh
disciplin, bodo našim športnim plezalcem omogočili odlične pogoje za trening in posledično
bodo lahko ostali v svetovnem vrhu ter se borili za medalje na prihajajočih olimpijskih igrah v
Tokiu 2020.
Prepričan sem, da bo Mestna občina Koper prepoznala in podprla izredno priložnost za
razvoj te zelo priljubljene športne panoge.
ODGOVOR: Olimpijski komite Slovenije je v aprilu 2016 Športnemu parku Bonifika Koper
dodelil status olimpijskega športnega centra za sedem disciplin in s tem potrdil razvojne
usmeritve mesta Koper v športno turistično destinacijo.
Športno plezanje je ena izmed olimpijskih disciplin XXXII. olimpijskih iger moderne dobe v
Tokiu 2020. Vrhunski rezultati slovenskih reprezentantov v športnem plezanju določajo
prioritete pri izgradnje potrebne športne infrastrukture, ki bi omogočala nemotene pogoje
naših reprezentantov za priprave na olimpijske igre v Tokiu leta 2020. Da bi mesto Koper
pridobilo status olimpijskega športnega centra še za športno plezanje (kot navajate je
sestavljeno iz treh disciplin – balvani, hitrost in težavnost), bi bilo potrebno nadgradit plezalni
center v Kopru še z infrastrukturo za disciplini težavnost in hitrost. Mestna občina Koper je v
športnem plezanju prepoznala možnost razvoja tako športne kot tudi turistične panoge, saj so
naravna plezališča Kraškega roba prepoznana tudi izven naše države. Z naravnimi plezališči in
olimpijskim športnim centrom za športno plezanje bi tako Koper postal edinstven na tem
področju in tudi vodilna plezalna destinacija v Evropi.
Mestna občina Koper ves čas aktivno sodeluje s pobudniki za vzpostavitev olimpijskega
športnega centra še za športno plezanje, z Olimpijskim komitejem Slovenije (Blaž Perko
generalni sekretar OKS), s Plezalno zvezo Slovenije (Matej Planko, generalni sekretar PZS) in s
Plezalnim centrom Koper (Luka Fonda, vodja centra in trener članske plezalne reprezentance).
Investicija v postavitev športne infrastrukture za discipline hitrost in težavnost - zunanja stena
- je ocenjena na 300.000 EUR. Zaprtje finančne konstrukcije je bil do sedaj prevelik izziv tako za
Mestno občino Koper kot tudi pobudnike za vzpostavitev olimpijskega športnega centra za
športno plezanje. Sodelovanje vse akterjev je slonelo na partnerskem odnosu in približno
enaki finančni obremenitvi. V zadnjem letu ni bilo razpisov (Ministerstva za šolstvo in šport,
Fundacije za šport), kjer bi lahko pridobili dodatna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Z
vsemi akterji in pobudniki je Mestna občina Koper v rednih stikih. Redno spremljamo ter
pričakujemo objavo razpisov Ministrstva za šolstvo in šport in Fundacije za šport, prek katerih
bi pridobili dodatne finančne vire za izvedbo investicije.

VIDA GRAČNAR, članica Občinskega sveta:
Jaz bi imela samo en predlog in sicer, da bi se že enkrat v tej naši Lekarni Koper nekako
uredil dostop naših invalidov oz. da bi se mogoče naredil kakršen koli nadstrešek, nekaj, da
ljudje, ko čakajo, ker je pač lekarna dežurna lekarna, ne bi stali pod dežjem.
ODGOVOR: Podpiramo predlog ga. Vide Gračnar, članice občinskega sveta Mestne občine
Koper glede ureditve dostopa za invalide v lekarni na Titovem trgu, zato smo predlog naslovili
na vodstvo Obalnih lekarn Koper.

ONDINA GREGORICH DIABATÈ, članica Občinskega sveta:
Io vorrei chiedere quando verranno rimossi que massi dalla spiaggia pubblica, dove c'erano
quei pinguini prima di Natale, in fondo alla spiaggia. Perchè questa spiaggia è già così
piccola che la gente non ha dove stendersi. Penso che sia già previsto ma ormai fa caldo,
dovrebbero essere già stati rimossi.
Poi mi interessa se nell'ambito dell'immondizia è previsto l'uso di raccoglitori per l'olio della
cucina. Perchè so che Isola ha già introdotto, a Pivka addirittura riciclano, ma qua a
Capodistria la gente butta dappretutto, anche qua normalmente.
Poi mi interessava ancora se le mura perimetriche del cimitero, a chi appartengono, perchè
motle persone si sono laniate che il muro deve essere ricostruito in quanto fa pancia e le
tombe crollano. Il signore che lavora su, non so come si chiami, ha risposto che il muro è
suo. Ma il muro no può essere suo, fa parte del cimitero, credo. Se no io me lo stacco, me lo
faccio come voglio.
E ancora una cosa: se la Callegaria, che è una via molto stretta, io capisco che vengono le
navi, prendono le biciclette, ma vedere otto – dieci biciclette parcheggiate.. in Calegaria con
tutta quella massa, addirittura la gente che guida non che l'accompagni, mi sembra che lì si
dovrebbe vietare. Se non hanno il buon senso allora funzionano le multe.
ODGOVOR: Upravljavcu mestnega kopališča je že bila naročena odstranitev začasnega
skalometa na kopališču Koper. Dela so že izvedena.
Obzidje na mestnem pokopališču je spomeniško zaščiteno – posege se lahko opravlja po
pogojih Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Vsekakor zid ni zasebna lastnina, ampak je del
javne infrastrukture pokopališča, tudi če so nanj pritrjeni posamezni spomeniki.
V letu 2019 Marjetica Koper še nima načrtovane uvedbe zbiralnikov za odpadno jedilno olje iz
gospodinjstev. Zagotovo pa je uvedba ločenega zbiranja odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev
eden od naših ciljev, zato bomo slednje izvedli predvidoma v letu 2020.
Trenutno lahko odpadna olja iz gospodinjstva Mestne občine Koper in Občine Ankaran
posamezniki odlagajo v sklopu akcij zbiranja nevarnih odpadkov, ki jih v družbi Marjetica
Koper na različnih lokacijah v obeh občinah izvaja dvakrat letno (spomladanska akcija se
pravkar zaključuje). Nevarne odpadke pa lahko občani Mestne občine Koper in Občine Ankaran
oddajo vsak dan tudi v poseben zabojnik, namenjen zbiranju nevarnih snovi, ki se nahaja na
zbirnem centru Srmin oz. Dvori pri Sv. Antonu. V letu 2018 je bilo v spomladanski akciji
zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev zbranih 1740 kg odpadnih jedilnih olj, v jesenski
akciji pa 1878 kg. Skupno pa je bilo v letu 2018 (zbirna centra in akcija zbiranja z mobilno
zbiralnico) zbranih 10.058 kg odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev.
Čeprav vožnja s kolesi po Čevljarski ulici (površina za pešce) ni dovoljena, se bo preverila
potreba po postavitvi prometne signalizacije na območju Čevljarske ulice, ki bo dodatno
opozarjala na prepoved vožnje s kolesom.

mag. ALAN MEDVEŠ, član Občinskega sveta:
PISNO:
Outsourcing, poslovna praksa, pri kateri se za opravljanje določene storitve (na primer
čiščenje, varovanje, IT podpora), namesto stalno zaposlenega delavca, odda storitev
zunanjemu izvajalcu. Le-ta ni zavezan kolektivni pogodbi za javni sektor, četudi njegovi
delavci delajo v prostorih javne uprave. Prav tako so pogosteje tarča tudi čisto nezakonitih
oblik izkoriščanja: posredovanje dela, ne da bi podjetje za to imelo dovoljenje in ne da bi
zagotavljalo pravice po zakonu; siljenje delavcev v delo na črno ali prikrita delovna razmerja;
neredno in nezadostno izplačilo plač in drugih pravic iz dela ter socialnih prispevkov; kršitev
omejitev delovnega časa in delovnih obremenitev; neupoštevanje predpisov za varno in
zdravju neškodljivo delo.

Na prejšnji seji občinskega sveta smo ob sprejemanju zaključnih poročil izvedeli o takem
primeru pri Gasilski brigadi Koper, kjer uporabljajo za čiščenje prostorov zunanji čistilni servis
namesto čistilke. V luči tega dejstva bi svetniki Levice želeli od občinske uprave izvedeti,
koliko je podobnih primerov v občinski upravi, pa tudi v javnih zavodih in gospodarskih
družbah, katerih ustanovitelj oziroma lastnik je Mestna občina Koper. Prosimo za razdelane
podatke posebej za občinsko upravo ter posamezne zavode. Ker problematika ne zadeva
samo čiščenja, temveč tudi ostale dejavnosti nas zanima, katere vrste storitev so bile
predmet zunanjega izvajanja? Zakaj jih navedene organizacije niso izvajale z zaposlenimi
delavci? Takšne zaposlitve bi morale biti po mnenju Levice predmet neposredne zaposlitve v
pristojnih organizacijah. Zato občinsko upravo sprašujemo, koliko novih zaposlitev bi bilo
potrebnih, da bi te storitve opravili zaposleni v zadevnih organizacijah, v posebnem javnem
podjetju ali režijskem obratu? Dalje nas zanima še, ali namerava občina narediti ta korak oz.
postopno pričeti z ukinjanjem zunanjih izvajalcev in zaposlovanjem delavcev.
ODGOVOR: Zaradi vsebine in obsežnosti podatkov, ki jih je potrebno zbrati za pripravo
odgovora na to vprašanje, bomo odgovor pripravili in posredovali takoj po pridobitvi vseh
podatkov, predvidoma za prvo naslednjo sejo Občinskega sveta.

Koper, 11. julija 2019

SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET

