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Z A P I S N I K 
 
4. seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 26. marca 2015 v 
sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. 
 
Sejo je vodil ALBERTO SCHERIANI, podžupan. 
 
 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI: 
 
ALBERTO SCHERIANI, podžupan je ugotovil: 
 

- da je od 33 članov občinskega sveta prisotnih 30 članov, in sicer 
 
Jani Bačić, Peter Bolčič, Aleš Bržan, Vilij Bržan, Milivoj Čotar, Karin Felicijan Glamočić, Olga 

Franca, Damian Fischer, Mojca Hilj Trivič, Igor Hrvatin, Ingrid Kocjančič, Marko Kocjančič, 

Darija Krkoč, Milojka Lahajnar – Špacapan, Nataša Likar, Marin Marasovič, Tina Mojškerc, 

Anja Pečič, Nevijo Pucer, Kristina Radovčić, Alberto Scheriani, Tomaž Slavec, Mario Steffè, 

Barbara Strmole, Tjaša Škerlič, Marko Štrkalj, Maja Tašner Vatovec, Bojan Tavčar, Vlasta 

Vežnaver, Dragica Vrkič Kozlan.  

 
Odsotni člani občinskega sveta: Polka Bošković, Danijel Cep in Patrik Peroša (vsi opr.) 
 
Ker je za sklepčnost Občinskega sveta potrebna prisotnost večine članov, to je 17 članov, je 
predsedujoči ugotovil, da je Občinski svet sklepčen. 
 
Na seji so bili prisotni: direktorica občinske uprave Sabina Mozetič, vodje uradov občinske 
uprave, predstavniki Službe za odnose z javnostmi ter predstavniki Službe za občinski svet. 
 

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA: 
 
Predlog dnevnega reda so člani Občinskega sveta prejeli.  Predsedujoči je člane Občinskega 
sveta seznanil, da se naslov 2. točke glede na uskladitev z Občino Ankaran dopolni tako, da 
se glasi: 
 
»Predlog sklepa  o začasnem  financiranju  Mestne občine Koper  in Občine Ankaran v 
obdobju april - junij 2015« 
 
Predlog za razširitev predloga dnevnega reda je podala Olga Franca, članica Občinskega 
sveta, ki je predlagala, da se na predlog dnevnega reda uvrsti »Predlog za razveljavitev 
oziroma preklic sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper o pooblastitvi Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za oblikovanje in podajanje predhodnih mnenj v 
postopkih imenovanj ravnateljev javnih vrtcev in javnih šol ter drugih zavodov s področja 
vzgoje in izobraževanja, št. 012-12/2014 z dne 4.12.2014.« 

 

1 
PREDLOG 

  



V razpravi so sodelovali: Olga Franca, Maja Tašner Vatovec in  Marin Marasovič, člani 
Občinskega sveta ter Breda Bajec, vodja Službe za Občinski svet 
 
Predstavnik predlagatelja navedenega predloga za razširitev predloga dnevnega reda ni 
podprl. 
 
Občinski svet predloga za razširitev predloga dnevnega reda NI SPREJEL (28 
prisotnih – 10 za, 14 proti). 
 
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 21 za, 4 proti) naslednji 
 

d n e v n i  r e d : 
 
 

1. Potrditev zapisnikov 3. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 
18/12-2014 in 1. izredne seje  z dne 23/12-2014 
 

2. Predlog sklepa  o začasnem  financiranju  Mestne občine Koper  in Občine Ankaran v 
obdobju april - junij 2015 
 

3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
za šport Mestne občine Koper  – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 
 

4. Predlog pravilnika o spremembah pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za 
podjetništvo v Mestni občini Koper 
 

5. Predlog ugotovitvenega sklepa o oddaji poročil volilne kampanje za lokalne volitve  
2014 ter o povračilu stroškov 
 

6. Predlog sklepa o določitvi višine denarnega dela priznanja Mestne občine Koper – 
»Priznanje 15. maj« za leto 2015 
 

7. Predlog sklepa o sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega deleža v podjetju Tomos 
Invest d.o.o. 
 

8. Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o brezplačni odsvojitvi solastniškega deleža na 
več nepremičninah v korist Mestne občine Koper, št. 3520-1/2006 z dne 18.12.2014 
 

9. Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim 
premoženjem Mestne občine Koper za leto 2014 

 
10. Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 
11. Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena   

 
12. Predlog sklepa o imenovanju člana in namestnika člana skupščine Javnega podjetja 

Rižanski vodovod Koper, d.o.o. – s.r.l. 
 

13. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 

14. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta 
 
V INFORMACIJO: 
 



- Seznanitev s povzetkom regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva 
za obdobje 2014-2016 

 
Ad 1 

 
POTRDITEV ZAPISNIKOV 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE 

KOPER Z DNE 18/12-2014 IN 1. IZREDNE SEJE  Z DNE 23/12-2014 
 
Predlog zapisnikov so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljali so: Olga Franca in Maja Tašner Vatovec, članici Občinskega sveta ter Breda 
Bajec, vodja Službe za Občinski svet 
 
Občinski svet JE POTRDIL (29 prisotnih – 23 za, 0 proti) zapisnik 3. redne seje 
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne  18. decembra 2014 v predloženem 
besedilu. 
 
Občinski svet JE POTRDIL (29 prisotnih – 26 za, 0 proti)  zapisnik 1. izredne seje z dne 
23. decembra 2014 v predloženem besedilu. 
 

Ad 2 
 

PREDLOG SKLEPA O ZAČASNEM FINANCIRANJU MESTNE OBČINE KOPER IN 
OBČINE ANKARAN V OBDOBJU APRIL - JUNIJ 2015 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za finance in gospodarstvo  
 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja: 
dr. VILMA MILUNOVIČ, vodja Urada za finance in računovodstvo 

 
V razpravi so sodelovali: Maja Tašner Vatovec, vodja Kluba članov ZL, Olga Franca, članica 
Občinskega sveta in Marin Marasovič, vodja Kluba članov SMC. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 19 za, 4 proti) Sklep o začasnem 
financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju april - junij 2015 v 
predloženem besedilu. 
 

Ad 3 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 
JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT MESTNE OBČINE KOPER  – PRVA OBRAVNAVA S 

PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 

Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za družbene dejavnosti, 
- Odboru za finance in gospodarstvo in  



- Statutarno-pravni komisiji. 
 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
TIMOTEJ PIRJEVEC, vodja Urada za družbene dejavnosti in razvoj 

 
V razpravi so sodelovali: Maja Tašner Vatovec, vodja Kluba članov ZL, Aleš Bržan, Mojca 
Hilj Trivič, Ingrid Kocjančič, Olga Franca, Marko Štrkalj in Marin Marosovič, člani Občinskega 
sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih, 20 za, 9 proti) naslednji 
 

S  K  L  E  P 
 

1. Sprejme se Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 
Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper  – prva obravnava s predlogom 
za skrajšani postopek. 

 
2. Predlagatelj naj pripravi besedilo predloga odloka za drugo obravnavo.  

 
 
Na predlog Marina Marasoviča, vodje Kluba članov SMC, je predsedujoči odredil 15 minutno 
prekinitev seje zaradi posvetovanja v klubu članov. 
 

X X X 
 
Pred nadaljevanjem seje je bila ponovno preverjena sklepčnost Občinskega sveta. Prisotnih 
je bilo 25 članov Občinskega sveta. 
 
Predlagatelj odloka je predlagal, da Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo. 
 
V razpravi o podanem predlogu so sodelovali: Marin Marasovič, Maja Tašner Vatovec, Aleš 
Bržan, člani Občinskega sveta in Alberto Scheriani – predsedujoči. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 17 za, 12 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo predloga 
odloka. 
 
Opredelitev do podanih pripomb in predlogov v prvi obravnavi ter predstavitev predloga 
odloka za drugo obravnavo je podal Timotej Pirjevec, vodja Urada za družbene 
dejavnosti in razvoj. 
 
Besedilo predloga odloka za drugo obravnavo je enako besedilu predloga odloka za 
prvo obravnavo, razen v 9. členu, kjer se je v tretji vrstici črtalo besedilo »56.110«. 
 
V drugi obravnavi so razpravljali: Maja Tašner Vatovec, vodja Kluba članov ZL, Olga Franca, 
Peter Bolčič, Ingrid Kocjančič, Tomaž Slavec in Aleš Bržan, člani Občinskega sveta. 
 
Pisne amandmaje k predlogu odloka je vložila Maja Tašner Vatovec, vodja Kluba članov ZL.  
 
Predlagatelj odloka amandmajev ni podprl.  



 
Občinski svet je prešel na glasovanje o vloženih amandmajih, ki jih je vložila Maja Tašner 
Vatovec, vodja Kluba članov ZL, in sicer: 
 

1) Občinski svet NI SPREJEL (30 prisotnih – 10 za, 19 proti) amandmaja k 9. členu 
v naslednjem besedilu: 

 
»Črtajo se naslednje dejavnosti  
 
56.101 Restavracije in gostilne 
56.103 Slaščičarne in kavarne 
68320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi 
69.200 Računovodske, knjigovodske dejavnosti, razen revizijske dejavnosti, davčno 
svetovanje 
78.100 Dejavnosti pri iskanju zaposlitve 
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev 
96.40 javnosti za nego telesa« 
 

2) Občinski svet NI SPREJEL (30 prisotnih – 11 za, 19 proti) amandmaja, k 10. 
členu v naslednjem besedilu: 

 
»V prvem odstavku se zvezo »7 članov« spremeni v »9 članov«. 
 
Besedilo prve alineje se spremeni iz »4 predstavnike ustanoviteljice« v » 3 predstavnike 
ustanoviteljice«. 
Besedilo druge alineje se spremeni iz »1 predstavnika delavcev zavoda« v »2 predstavnika 
delavcev zavoda«. 
Besedilo tretje alineje se spremeni iz »1 predstavnika izvajalcev programa športa in » »v 2 
predstavnika izvajalcev programa športa in«. 
Besedilo četrte alineje se spremeni iz »1 predstavnika mladine.« v »2 predstavnika 
mladine.«« 
 

3) Občinski svet NI SPREJEL (30 prisotnih – 12 za, 17 proti) amandmaja k 11. 
členu v naslednjem besedilu: 

 
»Besedo »župan« se zamenja z besedama »občinski svet«.« 
 

4) Občinski svet NI SPREJEL (30 prisotnih – 10 za, 17 proti) amandmaja k 12. 
členu v naslednjem besedilu: 

 
»Člen se črta.« 
 

5) Občinski svet NI SPREJEL (30 prisotnih – 8 za, 20 proti) amandmaja k 17. členu 
v naslednjem besedilu: 

 
»Besedilo »najkasneje v roku 45 dni od uveljavitve tega odloka« se spremeni v »po preteku 
mandata sedanjega zavoda.« 
Besedilo »Novo imenovanima članom« se spremeni v »Novo imenovanim članom«.« 
 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 17 za, 12 proti) naslednji 
 



S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
za šport Mestne občine Koper v predloženem besedilu. 
 

 
Ad 4 

 
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O USTVARJANJU 
PODPORNEGA OKOLJA ZA PODJETNIŠTVO V MESTNI OBČINI KOPER 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za finance in gospodarstvo in 
- Statutarno-pravni komisiji 

 
POROČEVALEC: 
 

- Kot predstavnik predlagatelja 
TIMOTEJ PIRJEVEC, vodja Urada za družbene dejavnosti in razvoj 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 25 za, 0 proti) Pravilnik o spremembah 
pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper v 
predloženem besedilu. 
 

 
Ad 5 

 
PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA O ODDAJI POROČIL VOLILNE KAMPANJE ZA 

LOKALNE VOLITVE  2014 TER O POVRAČILU STROŠKOV 
 

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za finance in gospodarstvo  
 
 

POROČEVALKA:  
 

- kot predstavnica predlagatelja 
ALENKA PLAHUTA, vodja Urada za splošne zadeve 
 

V razpravi sta sodelovala Aleš Bržan in Olga Franca, člana Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 29 za, 0 proti) Ugotovitveni sklep o oddaji 
poročil volilne kampanje za lokalne volitve  2014 ter o povračilu stroškov v 
predloženem besedilu. 



Ad 6 
 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE DENARNEGA DELA PRIZNANJA MESTNE 
OBČINE KOPER – »PRIZNANJE 15. MAJ« ZA LETO 2015 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za finance in gospodarstvo 
 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
MARKO ŠTRKALJ, predsednik Komisije za priznanja in nagrade 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 26 za, 0 proti) Sklep o določitvi višine 
denarnega dela priznanja Mestne občine Koper – »Priznanje 15. maj« za leto 2015 v 
predloženem besedilu. 
 

Ad 7 
 

PREDLOG SKLEPA O SKLENITVI POGODBE O PRODAJI POSLOVNEGA DELEŽA V 
PODJETJU TOMOS INVEST D.O.O. 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za finance in gospodarstvo 
 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
IGOR HRVATIN, predsednik Komisije za vodenje postopka prodaje poslovnega 
deleža 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 24 za, 1 proti) Sklep o sklenitvi pogodbe o 
prodaji poslovnega deleža v podjetju Tomos Invest d.o.o. v predloženem besedilu. 
 

Ad 8 
 

PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVI SKLEPA O BREZPLAČNI ODSVOJITVI 
SOLASTNIŠKEGA DELEŽA NA VEČ NEPREMIČNINAH V KORIST MESTNE OBČINE 

KOPER, ŠT. 3520-1/2006 Z DNE 18.12.2014 
 

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. Prejeli so tudi pozitivno mnenje župana k 
predlogu sklepa. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 



- Odboru za finance in gospodarstvo 
 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
DARKO KAVRE, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOK 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 22 za, 0 proti) Sklep o dopolnitvi sklepa o 
brezplačni odsvojitvi solastniškega deleža na več nepremičninah v korist Mestne 
občine Koper, št. 3520-1/2006 z dne 18.12.2014 v predloženem besedilu. 
 

Ad 9 
 

PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVI SKLEPA O LETNEM NAČRTU RAVNANJA S 
STVARNIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2014 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za finance in gospodarstvo 
 
POROČEVALKA:  
 

- kot predstavnica predlagatelja 
MAJA ŠVILIGOJ CERNAZ, vodja Urada za nepremičnine 

 
Razpravljala sta Marko Kocjančič, član Občinskega sveta in Maja Šviligoj Cernaz, vodja 
Urada za nepremičnine. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 24 za, 0 proti) Sklep o dopolnitvi sklepa o 
letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za 
leto 2014 v predloženem besedilu. 
 

Ad 10 
 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 
LOKALNEGA POMENA 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja 
MAJA ŠVILIGOJ CERNAZ, vodja Urada za nepremičnine.  

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 24 za, 0 proti) Sklep o ukinitvi grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. 
 



Ad 11 
 

PREDLOG SKLEPA O VZPOSTAVITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 
LOKALNEGA POMENA 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja  
MAJA ŠVILIGOJ CERNAZ, vodja Urada za nepremičnine 

 
V razpravi so sodelovali: Marko Kocjančič, Mojca Hilj Trivič in Olga Franca, člani Občinskega 
sveta ter Maja Šviligoj Cernaz, vodja Urada za nepremičnine 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 25 za, 3 proti) Sklep o vzpostavitvi 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. 

 
Ad 12 

 
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA IN NAMESTNIKA ČLANA SKUPŠČINE 

JAVNEGA PODJETJA RIŽANSKI VODOVOD KOPER, D.O.O. – S.R.L. 
 

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli neposredno na seji. 
 
V razpravi so sodelovali: Maja Tašner Vatovec, vodja Kluba članov ZL, Igor Hrvatin, Peter 
Bolčič, in Tomaž Slavec, člani Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 17 za, 4 proti) naslednji  

 
S K L E P  

 
o imenovanju člana in namestnika člana skupščine Javnega podjetja Rižanski 

vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. 
 

1. 
 
Za članico skupščine Javnega podjetja Rižanski vodovod d.o.o.-s.r.l. se imenuje Sabina 
Mozetič iz Kopra, Kvedrova cesta 1. 
 

2. 
 
Za namestnika članice skupščine Javnega podjetja Rižanski vodovod d.o.o.-s.r.l. se  imenuje 
Darij Novinec iz Kopra, Kampel 5/c. 
 

Ad 13 
 

PREDLOGI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 
 

Gradivo so člani Občinskega sveta  prejeli neposredno na seji, in sicer: 
 

- Predlog sklepa o imenovanju članov sveta Osnovne šole Koper 
- Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta Ente pubblico di istruzione ed educazione 

- Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Giardino d’infanzia Delfino blu 
- Predlog sklepa o imenovanju članov sveta Vrtca Semedela 



POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
IGOR HRVATIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 

 
Razpravljali so: Maja Tašner Vatovec, vodja Kluba članov ZL, Olga Franca in Peter Bolčič, 
člana Občinskega sveta 
 
 

I. Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 21 za, 4 proti) naslednji 
 

S K L E P 
O IMENOVANJU ČLANOV SVETA OSNOVNE ŠOLE KOPER 

 
Za člane Sveta Osnovne šole Koper – predstavnike Mestne občine Koper se imenujejo: 
 

- BARBARA POLJŠAK, Santorijeva 2a, 6000 Koper 
- TANJA CEP, Ferrarska ulica 17, 6000 Koper 
- GORAN MALENIČ, Grinjan 5, 6000 Koper 

 
 

II. Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 23 za, 4 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 

o imenovanju članov Sveta Ente pubblico di istruzione ed educazione –  
Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Giardino d’infanzia Delfino blu 

 
Za člana Sveta Ente pubblico di istruzione ed educazione – Javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Giardino d’infanzia Delfino blu – predstavnikov Mestne občine 
Koper se imenujeta:  
 

- VERONICA FONDA, Dolinska cesta 13, 6000 Koper  
- INGRID KOZLOVIČ, Hrvatini 106a, 6280 Ankaran. 

 
 

III. Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 22 za, 4 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 

O IMENOVANJU ČLANOV SVETA VRTCA SEMEDELA 
 
Za člane Sveta Vrtca Semedela – predstavnike ustanoviteljice se imenujejo: 
 

- DRAGICA VRKIČ KOZLAN, Cesta IX/9, Prade, 6000 Koper 
- MOJCA VOJSKA, Kidričeva 7, 6000 Koper 
- ANJA PEČIČ, Grinjan 5/d, 6000 Koper 

 
 

Ad 14 
 

VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
 
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli. 



NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:  
 
INGRID KOCJANČIČ, članica Občinskega sveta: 
 
Imam dve vprašanji, in sicer prvo: Zanima nas, kako je s financiranjem društev v letu 2015. 
Kar nekaj društev se je obrnilo na našo stranko. Jasno nam je, da Mestna občina Koper 
nima še sprejetega proračuna za leto 2015, vendar bi morali nekaj narediti, saj v Mestni 
občini Koper delujejo društva, ki imajo status društva v javnem interesu in delujejo skoraj kot 
javni zavodi, s tem, da je njihovo delovanje bistveno cenejše od javnih zavodov. Vsa ta 
društva pomenijo in pripomorejo k reševanju socialnih stisk v Mestni občini Koper zelo dosti, 
pripomorejo tudi k razvoju športa, promociji zdravja, nekatera izvajajo tudi pomembno 
preventivo in kurativo dejavnost za občane v Mestni občini Koper. Tovrstna društva imajo 
tudi zaposlene, ki pa bodo ostali brez plač, v kolikor Mestna občina Koper ne bo čim prej 
pripravila razpisa za  delovanje le-teh. Zdaj moram poudariti, da je nekaj društev  celo že 
mesec dni brez plače in v kolikor kmalu ne bo razpisa, vemo pa, da potem traja več kot 60 
dni, da se sredstva razdelijo, bodo ti ljudje 4 mesece brez plače. Na društvih imamo tudi take 
zaposlene, kjer so edini zaposleni in imajo družine. 
 
Drugo vprašanje: Člani SMC-ja oziroma svetniki SMC-ja imamo informacijo, da imajo 
nekateri svetniki in svetnice Mestne občine Koper v uporabi prenosne računalnike, ki so last 
Mestne občine Koper, zato nas zanima, ali smo do tovrstnih osnovnih sredstev upravičeni 
tudi svetniki in svetnice, ki smo mandat nastopili v letu 2014. V kolikor do tega nismo 
upravičeni, lepo prosimo, če nam v bodoče  gradivo za sejo mestnega sveta pripravite v pisni 
obliki in pošljete na dom, ker si tega ne moremo printati, ker so res prevelike količine. 
 
PISNO:  
 

1. Zanima nas kako je s financiranjem društev v letu 2015. Jasno nam je, da MOK nima 
še sprejetega proračuna za leto 2015, vendar bi morali nekaj narediti, saj v MOK 
delujejo društva, ki imajo status društva v javnem interesu in delujejo skoraj kot javni 
zavodi, s tem, da je njihovo delovanje bistveno cenejše, kot delovanje zavodov. Vsa 
ta društva pomembno pripomorejo k reševanju socialnih stisk ljudi v MOK, k razvoju 
športa, promociji zdravja. Nekateri pa izvajajo tudi pomembno preventivo in kurativo 
občanov v MOK. Tovrstna društva imajo tudi zaposlene, ki pa bodo ostali brez plač, v 
kolikor MOK ne da ven razpisa za delovanje le-teh. 
 

2. Glede na to, da imamo informacijo, da imajo nekateri svetniki in svetnice MOK v 
uporabi prenosni računalnik, ki je last MOK, nas zanima ali smo do tovrstnih osnovnih 
sredstev upravičeni tudi svetniki in svetnice, ki smo mandat nastopili v letu 2014. V 
kolikor do tega nismo upravičeni, prosimo, če se nam lahko gradivo za sejo sveta 
MOK dostavi v pisni obliki na dom. 

 
OLGA FRANCA, članica Občinskega sveta: 
 
Vlagam šest pisnih vprašanj. Eno sem pozabila in ga dodajam, in sicer:  V lanskem letu smo 
v prvem branju sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih v MOK. Torej, govorili smo o umeščanju pomožnih kmetijskih objektov na kmetijska 
zemljišča in od prvega branja naprej bi rada videla, kakšna je usoda tega pomembnega 
odloka, torej spremembe tega odloka. 
 
Druga stvar, za katero bi prosila je, če mi lahko posredujete, katere županove komisije  
obstajajo, kdo so njihovi člani in za kaj so pristojne. 
 



PISNO: 
 

1. Brezplačna uporaba prenosnih računalnikov MOK za svetnike OS 
 
MOK je v preteklih letih brezplačno dodelila v uporabo prenosne računalnike občinskim 
svetnicam in svetnikom. Zanima me naslednje: 
 

- Koliko občinskih svetnic in svetnikov je prevzelo prenosne računalnike, koliko ne? 
- Kakšen je bil strošek za en prenosni računalnik in koliko za vse nabavljene? 
- Ali namerava MOK tudi v novem mandatnem obdobju 2014 – 2018 ponuditi možnost 

novim svetnikom in svetnicam, da dobijo v uporabo prenosne računalnike? 
- Kako se vodijo navedeni računalniki v knjigovodstvu, kakšno vrednost imajo danes? 
- Ali so novoizvoljeni svetniki iz predhodnih mandatov vrnili prenosne računalnike, kdo 

in kdaj? 
 

2. Odlok o turistični taksi na območju Mestne občine Koper 
 
Navedeni odlok je OS sprejel konec leta 2013. Zanima me: 
 

- Koliko sredstev je MOK prejela od pravnih in koliko od fizičnih oseb za leto 2014? 
- Na osnovi katere baze podatkov je izvedla obračun za turistično takso za fizične 

osebe, koliko fizičnih oseb je zavezancev in kakšen obračun je bil izdan – koliko 
sredstev pričakuje MOK? 

- Ali so pri fizičnih osebah nastali kakšni zapleti, pritožbe ali druge nepredvidljive ovire?  
 

3. Prispevek za nezazidana stavbna zemljišča  
 
Zanima me naslednje: 
 

- Koliko bo približno zavezancev za nov »prispevek« za nezazidana stavbna 
zemljišča? 

- Koliko prihodkov pričakuje MOK letno iz tega naslova? 
- Kdaj bodo dobili informativne izračune potencialni zavezanci? 
- Izračun nekaj primerov za različne lokacije in velikosti zemljišč. 
- Kakšne probleme pričakujejo in kako jih bo možno reševati? 
- Kako bo možno prekvalificirati takšna zemljišča nazaj v kmetijska, kolikšni so stroški 

za to in čas trajanja postopkov? 
 

4. Stroški MOK za potovanja zaposlenih in pogodbenih sodelavcev v tujino za 
mandatno obdobje 2014-2018  

 
Prosim za podatke: 
 

- Katera potovanja so bila v zadnjem mandatnem obdobju? 
- Za posamezno potovanje pa kdo so bili udeleženci , destinacija in stroški potovanja, 

namen in dodana vrednost za MOK. 
 

5. Pobuda za ustanovitev odbora za kmetijstvo 
 
Predlagam, da MOK ustanovi samostojno specializirano občasno delovno telo, Odbor za 
kmetijstvo. MOK se kmetijstvu premalo posveča, vse okrog nas pa so zaraščena zemljišča, 
številni problemi naših kmetov ostajajo nerešeni v relaciji do občine in države, veliko je 
brezposelnih, ki bi lahko sodelovali pri povečanju oskrbe z domačo lokalno hrano. 
 



Predlagam, da MOK ustanovi Odbor za kmetijstvo, ki bo zastavil celovito politiko 
pospešenega razvoja kmetijstva v Istri. 
 

6. Sanacija škode po naravnih nesrečah v MOK 
 
Prosim za celovito poročilo o politiki MOK za odpravljanje posledic naravnih nesreč v MOK in 
sicer za posamezni kraj: Krnica, Guci, Podpeč, Bezovica. 
 
Ali drži informacija, da je MOK ustanovila županovo komisijo za ugotavljanje in odpravljanje 
posledic naravnih in drugih nesreč? Kdaj je bila ustanovljena, kdo so njihovi člani in kakšne 
so njihove kompetence? Ali je komisija obiskala prizadete kraje in občane in predstavila 
način reševanja posledic naravnih nesreč? Koliko krat se je komisija sestala, prosim za 
kopije zapisnikov in kakšen je namen te komisije (pooblastila, ki jih je dobila).» 
 
TOMAŽ SLAVEC, član Občinskega sveta:  
 
Ob zaprtju MKC-ja je prostore za svoje delovanje izgubilo tudi društvo KAM, čigar 
pomemben del je bil tudi program DBI, torej Dnevni center za pomoč in samopomoč 
brezdomnih in socialno ogroženih. Pod okriljem društva so delovali oziroma delujejo 
prostovoljci. Po uradnih podatkih je v letu 2014 na njihova vrata potrkalo 83 različnih 
brezdomnih oseb. Tu pa niso vštete družine in ostareli. Namreč društvo se od ostalih ukvarja 
tudi s temi, se pravi z družinami in z ostarelimi, ki so na robu revščine oziroma že pod njo. 
 
Ključnega pomena za delovanje programa je bila ravno lokacija mestnega jedra Koper, 
katera nujno potrebuje tovrstni dnevni center iz več vidikov. Tudi, ali pa predvsem zaradi 
tega zadnjega, kot smo rekli pomoč tistim, ki niso ravno brezdomni, ampak so na meji z 
revščino. Zaradi koncentracije prebivalstva znotraj, v samem jedru, je jedro primerna 
lokacija. Pa tudi brezdomci sami. Med njimi je ogromno ostarelih, ki ne morejo  prehoditi niti 
krajših lokacij, kaj šele lokacij, kaj šele praktično relacije na obrobje mesta oziroma izven  
njega, kjer so podobni programi. 
 
V Združeni levici zato dajemo pobudo, predlagamo, da Občinski svet prostovoljcem oziroma 
občina, prostovoljcem omogoči brezplačen prostor v jedru mesta, primeren za aktivnosti in 
da se omogoči prostovoljcem, da se nazaj, naprej ukvarjajo z aktivnostmi, ki so jim trenutno 
onemogočene.  
 
Upam, da boste vsaj, kar se tiče tega osnovnega socialnega predloga, prisluhnili in naredili 
nekaj dobrega za socialno ogrožene. 
 
PISNO: 
 
»Spoštovani, 
 
na podlagi 31. člena Poslovnika občinskega sveta Mestne občine Koper podajam naslednjo 
pobudo. 
 
Obrazložitev 
 
Ob zaprtju MKC je prostore za svoje delovanje izgubilo tudi društvo KAM čigar pomemben 
del je program DBI, torej Dnevni center za pomoč in samopomoč brezdomnih in socialno 
ogroženih. DBI deluje pod okriljem društva Kralji ulice, ki jim tudi nudi vso potrebno dodatno 
strokovno pomoč, je član vseslovenske Zveze izvajalcev na področju brezdomstva in 
socialno ranljivih skupin »Brezdomni do ključa«. 
 



Program DBI je v prostorih MKC deloval 4 leta. V tem času jih je dnevno obiskovalo v 
povprečju 12 oseb, ki so se zadrževale v samem prostoru in pa 9 družin s skupno 17 otrok, 
ki so prejemale pekovske izdelke, sadje in zelenjavo, ki jih je DBI prejemal kot donacijo. 
Brezdomne osebe so bile s strani programa deležne celostne obravnave; od možnosti skrbi 
za osnovno higieno, do urejanja potrebnih dokumentov, statusov, socialnih prejemkov, z 
njimi so se prostovoljci programa aktivno ukvarjali skozi šport, rekreacijske dejavnosti, v 
nastajanju je bila gledališka sekcija, imeli so številne delavnice (ročni izdelki, art-delavnice, 
delavnica kreativnega pisanja v sodelovanju z Društvom Svit). Ključnega pomena za 
delovanje programa je bila ravno lokacija mestnega jedra Koper, katera nujno potrebuje 
tovrstni dnevni center iz več vidikov. Center mesta je primeren za starejše uporabnike, ki v 
veliko primerih zaradi šibkega zdravja ne morejo prehoditi niti krajših razdalj. Primeren je za 
distributerje uličnega časopisa, kateri marsikomu pomeni edini vir prihodka in ključ do 
preživetja. Posebnost DBI je da ni usmerjen zgolj v brezdomne, pač pa da oskrbuje s hrano 
in drugimi vrstami pomoči tudi socialno ogrožene ki še niso pristali na cesti, med njimi veliko 
ostarelih. Zaradi navedene posebnosti je jedro mesta primerna lokacija zaradi večje 
koncentracije prebivalstva in posledično večjega števila ljudi, ki je na meji revščine ali pod 
njo. 
 
Po uradnih podatkih (regijska koor. Mreža za brezdomne) je v letu 2014 v dnevni center DBI 
po pomoč prišlo 83 različnih brezdomnih oseb. Tu niso vštete družine in ostareli. 
 
Že ta podatek je dovolj alarmanten in tehten, da se prostovoljcem programa omogoči 
nadaljnje delovanje v jedru mesta. 
 
V Združeni levici smo zaznali, da je zaprtje DC DBI imelo velik negativen vpliv na življenja 
nekaterih občanov in občank in sprožilo val ogorčenja med velikim delom prebivalstva. 
Poskrbeti za reveže, brezdomce, socialno šibke mora biti skupni cilj vseh nas, pot do tega pa 
nikakor ni v odrivanju socialno ogroženih na obrobja mest. Takšno početje je diskriminacija. 
In ravno iz človeškega vidika, boja proti diskriminaciji, soočanja z brezdomstvom in 
posledično ukrepanjem proti njemu, je jedro mesta, zaradi fluktuacije ljudi in osveščanje le 
teh vezano na problematiko, primerna lokacija za aktivnosti programa DBI. Da so sposobni 
sobivanja z okolico so prostovoljci in uporabniki DBI dokazali tudi s tem, da v vseh letih 
delovanja niso imeli nobenih izgredov, ne policijske ali medicinske intervencije. 
 
Glede na vse navedeno svetniki Združene levice dajemo pobudo in predlagamo da MOK 
programu DBI in njegovim prostovoljcem brezplačno odda primeren prostor na območju 
mestnega jedra ter s tem omogoči društvu nadaljnje delovanje, ki je trenutno močno oteženo 
in za določene aktivnosti onemogočeno. 
 
Lepo vas pozdravljamo, 
 
Maja Tašner Vatovec, vodja Kluba članov Združena levica, Tomaž Slavec in Marko 
Kocjančič, člana Kluba Združena levica« 
 
ALEŠ BRŽAN, član Občinskega sveta: 
 
Imam eno malo bolj poletno vprašanje. Že nekaj let in besed, oziroma od besed in nekaterih 
del, je mimo glede ureditve kopališča ob semedelski promenadi. Zanima me, kje se je ta 
projekt ureditve kopališča oziroma plaže ustavil, oziroma v kakšnem stanju je in če so 
planirane kakršnekoli nadaljnje aktivnosti?  
 
MOJCA HILJ TRIVIČ, članica Občinskega sveta: 
 
Dala bi eno pobudo na predlog ribičev in sicer, da se uredi parkiranje za njihova dostavna 
vozila na ribiškem pomolu, kajti zadnje časa imajo težave z občinskim redarstvom, ki jih baje 



zelo pogosto oziroma vsakodnevno kontrolira in oglablja. Soočajo se s težavami, da pač ne 
morejo nemoteno opravljati svoje dejavnosti, zato podajam pobudo, da občina s predstavniki 
ribičev to težavo uredi in jim omogoči normalno delovanje, že tako oteženih pogojih v katerih 
delajo.  
 
DRAGICA VRKIČ KOZLAN, članica Občinskega sveta: 
 
Imela bi samo eno pobudo, tako čisto kolegialno.  Prosila bi kolege tukaj v sejni sobi, da ko 
je seja sveta, da skušamo ohranjati nek nivo kulture, da se med razpravljanjem ne 
posmehujemo oziroma predlagala bi, da na naslednjih sejah pustimo mobilne telefone zunaj. 
Ker namreč, če se posamezniki dolgočasijo med sejo, je pač to stvar posameznika. Ko mu 
bo pa zakonodaja to dopuščala, lahko tudi kot svetnik odstopi. Smatram, da ne glede na to, 
da posameznik ne razpravlja, lahko nek nivo spoštovanja do vseh ostalih pokaže s tem, da 
je skoncentriran na točko dnevnega reda.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.51 uri. 
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