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Z A P I S N I K 

 
6. seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 28. maja 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 31 članov, in sicer: 
 
Jani Bačić, Peter Bolčič, Polka Bošković, 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.  

 
Opravičeno odsotna sta bila: Danijel Cep in Patrik Peroša. 
 
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: Sabina Mozetič, direktorica občinske uprave, vodje uradov občinske 
uprave, predstavniki Službe za odnose z javnostmi ter predstavniki Službe za občinski svet, 
novinarji in predstavniki Društva proti mučenju živali. 
 
 

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA: 
 
Predlog dnevnega reda in njegovi razširitvi so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Neposredno na seji so člani Občinskega sveta prejeli tudi predlog Polke Bošković, članice 
Občinskega sveta, da se s predloga dnevnega reda umakne 3. točka in predlog Olge 
Franca, članice Občinskega sveta, da se s predloga dnevnega reda umakne 4. točka. 
 
V razpravi so sodelovali: Polka Bošković, Olga Franca, Marin Marasovič, Bojan Tavčar in  
Maja Tašner Vatovec, člani Občinskega sveta. 
 
Predstavnik predlagatelja navedenih predlogov za umik točk s predloga dnevnega reda ni 
podprl. 

1 
PREDLOG 



I. 
 
Občinski svet predloga Polke Bošković, članice Občinskega sveta za umik 3. točke s 
predloga dnevnega reda NI SPREJEL (30 prisotnih – 14 za, 14 proti). 
 
II. 
 
Občinski svet predloga Olge Franca, članice Občinskega sveta za umik 4. točke s 
predloga dnevnega reda NI SPREJEL (30 prisotnih – 13 za, 15 proti). 
 
III. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 17 za, 11 proti) naslednji 
 

d n e v n i  r e d : 
 

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 23/4-
2015   
 

2. Predlog odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Mestne občine Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 
 

3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zagotavljanju javne službe na 
področju zaščite živali – prva obravnava 
 

4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja Javnega 
podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. – prva obravnava s 
predlogom za skrajšani postopek 

 
4/1 Predlog obvezne razlage 20. člena Odloka o zazidalnem načrtu »Oskrbni center ob 

Dolinski cesti« v Kopru (Uradne objave, št. 38/1991 in Uradni list RS, št. 99/2007) 
 

5. Predlog poslovnega in finančnega poročila Javnega stanovanjskega sklada MOK za 
leto 2014 
 

6. Poročilo o delu Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 2014 
 

7. Predlog sklepa o nadaljnjem delovanju mestne blagajne  
 

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

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

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

11. Predloga sklepov o vračilu komunalnega prispevka 
 

11/A Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne    
        občine Koper 

 
12. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
13. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta 

 



Ad 1 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE 
KOPER Z DNE 23/4-2015 

 
Predlog zapisnika in njegov popravek so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 27 za, 0 proti) zapisnik 5. redne seje 
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne  23. aprila 2015 s popravkom. 
 

Ad 2 
 

PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI IN DELOVANJU SVETA ZA PREVENTIVO IN 
VZGOJO V CESTNEM PROMETU MESTNE OBČINE KOPER – PRVA OBRAVNAVA S 

PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za finance in gospodarstvo,  
- Odboru za gospodarske javne službe in promet,  
- Odboru za družbene dejavnosti in 
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
PETER DONAVAL iz Občinskega inšpektorata 

 
Razpravljala je Olga Franca, predstavnica Kluba članov Oljka, SLS in SDS. 
  
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih - 28 za, 0 proti) naslednji 

 
S  K  L  E  P 

 
1. Sprejme se Predlog odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Koper – prva obravnava.  
 

2. Predlagatelj naj pripravi besedilo predloga odloka za drugo obravnavo.  
 
 
Glede na to, da je predlagatelj odloka predlagal, da Občinski svet takoj nadaljuje z 
drugo obravnavo, je Občinski svet SPREJEL  (30 prisotnih – 27 za, 0 proti) naslednji 
 

SKLEP 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Mestne občine Koper. 
 
Opredelitev do podanih pripomb in predlogov v prvi obravnavi ter predstavitev predloga 
odloka za drugo obravnavo je podal Peter Donaval iz Občinskega inšpektorata. 



V drugi obravnavi ni razpravljal nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 27 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Mestne občine Koper v predloženem besedilu. 
 

Ad 3 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
ZAGOTAVLJANJU JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU ZAŠČITE ŽIVALI –  

PRVA OBRAVNAVA 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za finance in gospodarstvo,  
- Odboru za gospodarske javne službe in promet,  
- Odboru za družbene dejavnosti, 
- Odboru za krajevno samoupravo 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 ZL, Polka Bošković, Tomaž 
Slavec, Olga Franca, Barbara Strmole, Aleš Bržan, Bojan Tavčar, Ingrid Kocjančič, Mojca 
Hilj Trivič in Marko Štrkalj, člani Občinskega sveta ter Sabina Mozetič, direktorica občinske 
uprave. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 24 za, 5 proti) predlog Polke Bošković, 
članice Občinskega sveta, da se da besedo Andreji Bogataj Krivec, predsednici 
Obalnega društva proti močenju živali. 
 
Andreja Bogataj Krivec, predsednica Obalnega društva proti močenju živali je podala svoje 
stališče do obravnavane problematike. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 17 za, 13 proti) naslednji  
 

S  K  L  E  P 
 

1. Sprejme se Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali – prva obravnava. 

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

 
 
 
 
 



Ad 4 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVI 
POLOŽAJA JAVNEGA PODJETJA – AZIENDA PUBBLICA KOMUNALA KOPER, D.O.O.-

S.R.L. – PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za gospodarske javne službe in promet,  
- Odboru za finance in gospodarstvo in 
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
ERIK SARKIČ iz Urada za gospodarske javne službe in promet 

 
V razpravi so sodelovali: Tomaž Slavec, Marin Marasovič in Olga Franca, člani Občinskega 
sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih - 17 za, 12 proti) naslednji 

 
S  K  L  E  P 

 
1. Sprejme se Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi 

položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. – 
prva obravnava.  
 

2. Predlagatelj naj pripravi besedilo predloga odloka za drugo obravnavo.  
 
 
Glede na to, da je predlagatelj odloka predlagal, da Občinski svet takoj nadaljuje z 
drugo obravnavo, je Občinski svet SPREJEL  (29 prisotnih – 16 za, 11 proti) naslednji 

 
SKLEP 

 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – 
Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.. 
 
Opredelitev do podanih pripomb in predlogov v prvi obravnavi ter predstavitev predloga 
odloka za drugo obravnavo je podal Erik Sarkič iz Urada za gospodarske javne službe in 
promet. 
 
V drugi obravnavi ni razpravljal nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 18 za, 11 proti) naslednji 

 
S K L E P 

 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja Javnega 
podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. v predloženem besedilu. 



Ad 4/1 
 

PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE 20. ČLENA  ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU 
»OSKRBNI CENTER OB DOLINSKI CESTI« V KOPRU  (URADNE OBJAVE, ŠT. 38/1991, 

URADNI LIST RS, ŠT. 99/07) 
 

Predlog obvezne razlage so člani Občinskega sveta prejeli. Neposredno na seji so prejeli še 
popravek obvezne razlage. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo  
 

- Odboru za okolje in prostor. 
 

POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
GEORGI BANGIEV, vodja Urada za okolje in prostor. 

 
Razpravljal je Bojan Tavčar, član Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 23 za, 0 proti) Obvezno razlago 20. člena  
Odloka o zazidalnem načrtu »Oskrbni center ob Dolinski cesti« v Kopru  (Uradne 
objave, št. 38/1991, Uradni list RS, št. 99/07) v predloženem besedilu. 
 
 

Ad 5 
 

PREDLOG POSLOVNEGA IN FINANČNEGA POROČILA JAVNEGA 
STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2014 

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

- Odboru za finance in gospodarstvo 
 
Gradivo je obravnaval tudi Nadzorni odbor Mestne občine Koper.  
 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
DARKO KAVRE, direktor Javnega stanovanjske sklada Mestne občine Koper 

 
V razpravi so sodelovali: Ingrid Kocjančič, predstavnica kluba članov SMC, Bojan Tavčar, 
Tomaž Slavec, Olga Franca, Polka Bošković in Maja Tašner Vatovec, člani Občinskega 
sveta ter Darko Kavre, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 16 za, 5 proti) naslednji 
 

S  K  L  E  P 
 

Sprejme se Poslovno in finančno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
občine Koper za leto 2014 v predloženem besedilu.  
 
 



Ad 6 
 

POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA GASILSKA BRIGADA KOPER V LETU 2014 
 

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

- Odboru za finance in gospodarstvo 
 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
VILIJ BRŽAN, direktor Javnega zavoda Gasilska brigada Koper 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 20 za, 0 proti) naslednji  
 

S  K  L  E  P 
 
Potrdi se Poročilo o delu Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 2014. 
 

 
Ad 7 

 
PREDLOG SKLEPA O NADALJNJEM DELOVANJU MESTNE BLAGAJNE 

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

 
- Odboru za finance in gospodarstvo 

 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
VANJA MLINAR iz Urada za finance in računovodstvo 

 
V razpravi so sodelovali: Maja Tašner Vatovec, vodja Kluba ZL, Bojan Tavčar in Olga 
Franca, člana občinskega sveta ter Vanja Mlinar iz Urada za finance in računovodstvo 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 29 za, 0 proti) naslednji  
 

S  K  L  E  P 
 

Sprejme se sklep o nadaljnjem delovanju mestne blagajne v predloženem besedilu. 
 

 
Ad 8 

 
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 

LOKALNEGA POMENA 
 

Predlog sklepa in njegov popravek 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 – 26 za, 0 proti) sklep o ukinitvi grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. 

 
 

Ad 9 
 

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 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 25 za, 0 proti) sklep o vzpostavitvi 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. 
 
   

Ad 10 
 

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 

 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
ERIK SARKIČ iz Urada za gospodarske javne službe in promet. 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 28 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 11 
 

PREDLOGA SKLEPOV O VRAČILU KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. Neposredno na seji so prejeli še popravek 
sklepov. 
 
Prejeli so:  
 

- Predlog sklepa o vračilu komunalnega prispevka družbi ADRIAING d.o.o., 
Ankaranska cesta 7, Koper in 
 

- Predlog sklepa o vračilu komunalnega prispevka Zoranu in Nataši Stolica. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za okolje in prostor in  
- Odbor finance in gospodarstvo. 

 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
GEORGI BANGIEV, vodja Urada za okolje in prostor 

 
Razpravljal je Igor Hrvatin, član Občinskega sveta. 
 
I. Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 29 za, 0 proti) Sklep o vračilu 

komunalnega prispevka za družbo  ADRIAING d.o.o., Ankaranska cesta 7, Koper v 
predloženem besedilu. 
 

II. Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 27 za, 0 proti) Sklep o vračilu 
komunalnega prispevka Zoranu in Nataši Stolica v predloženem besedilu. 
 

 
Ad 11/A 

 
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA STANOVANJSKEGA 

SKLADA MESTNE OBČINE KOPER 
 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
ZDRAVKO HOČEVAR, predsednik Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Koper 

 
V razpravi so sodelovali: Polka Bošković, Olga Franca, Tomaž Slavec, Maja Tašner Vatovec 
in Dragica Vrkič Kozlan, člani Občinskega sveta ter Zdravko Hočevar, predsednik 
Nadzornega sveta JSS MOK. 
 



Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 18 za, 1 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 
Za direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper se imenuje Darko 
Kavre, iz Ankarana. Imenovani direktor nastopi štiri letni mandat s 1. 7. 2015. 
 
 

Ad 12 
 

PREDLOGI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli neposredno na seji. 
 
Prejeli so: 
 

- Predlog za imenovanje člana Nadzornega sveta Luke Koper, d.d. in 
- Predlog mnenja k imenovanju direktorice Obalnega doma upokojencev Koper  
 

 
POROČEVALEC: 
 

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

 
Razpravljali so: Olga Franca in Tomaž Slavec, člana Občinskega sveta ter Igor Hrvatin, 
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 

I. Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 18 za, 5 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Občinski svet Mestne občine Koper predlaga Skupščini Luke Koper, d.d., da za 
članico Nadzornega sveta izvoli: 
  

- SABINO MOZETIČ, direktorico Občinske uprave Mestne občine Koper. 
 
 

II. Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 27 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Občinski svet Mestne občine Koper daje pozitivno mnenje k imenovanju NEVE 
TOMAŽIČ,  roj. 3.8.1972, univ. dipl. socialne delavke, za direktorico Obalnega doma 
upokojencev Koper.  

 
Ad 13 

 
VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 

 
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:  
 



DARIJA KRKOČ, članica Občinskega sveta:  
 
Tudi tokrat bi dala rada eno pobudo. Klub svetnikov SMC je na podlagi problematike oskrbe 
s pitno vodo Slovenske Istre in Krasa in ocene stanja in aktivnih vprašanj v programu 2015-
2020, zastavila naslednja vprašanja in daje pobudo Mestni občini Koper naj sproži postopek 
za revizijo operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture, ki je med 
projekti za pridobitvijo sredstev iz evropskih sredstev kohezijskega sklada vključeval tudi 
projekt »Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa«, ki v preteklem planskem obdobju ni bil 
realiziran in smo izgubili 48 milijonov kohezijskih sredstev. 
 
Posledica takega stanja so, nizka varnost z oskrbo s pitno vodo (tako glede količine kot 
kvalitete), visoki stroški nakupovanja vode in s tem visoka cena vode, s katero se samo 
podaljšujejo sedanja neurejena razmerja, stalna odvisnost od virov zunaj regije, kjer ni vpliva 
na problematiko, ki se pojavlja niti na njeno reševanje, brezperspektivnost, ki je brez 
zagotovitve vodnega vira za Slovensko Istro nerešljiva. Projekt mora biti opredeljen kot 
državna infrastruktura, zato mora kot investitor in naročnik dokumentacije nastopati tudi 
Ministrstvo za okolje in prostor, vendar je bilo delo na državnem lokacijskem načrtu 
ustavljeno. 
 
Vseh 10 obalno-kraških občin mora takoj nadaljevati z aktivnostmi za nadaljevanje dela na 
že sprejetih in nerealiziranih projektih. 
 
PISNO: 
 
Klub svetnikov SMC na podlagi problematike oskrbe s pitno vodo Slovenske Istre in Krasa in 
ocene stanja in aktualnih vprašanj v programih 2015 – 2020, zastavlja naslednje vprašanje in 
daje pobudo: 
 

1. MO Koper naj sproži postopek za revizijo Operativnega programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture (OP ROP), ki je med projekti za pridobitev sredstev iz EU 
Kohezijskega sklada vključeval tudi projekt »Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa« 
(poglavje 3.2.5.2.), ki v preteklem planskem obdobju ni bil realiziran in smo izgubili 48 
mio kohezijskih sredstev. 

2. Posledice takega stanja so: 
- nizka varnost oskrbe s pitno vodo, tako glede količine kot kvalitete, 
- visoki stroški nakupovanja vode in s tem visoka cena vode, s katero se samo 

podaljšujejo sedanje neurejene razmere, 
- stalna odvisnost od virov zunaj regije, kjer ni vpliva na problematiko, ki se 

pojavlja, niti na njeno reševanje, 
- brezperspektivnost, ki je brez zagotovitve vodnega vira za slovensko Istro 

nerešljiva. 
3. Projekt mora biti opredeljen kot državna infrastruktura, zato mora kot investitor in 

naročnik dokumentacije nastopati Ministrstvo za okolje in prostor, vendar je bilo delo 
na državnem lokacijskem načrtu ustavljeno. 

4. Vseh deset obalno-kraških občin mora takoj nadaljevati z aktivnostmi za nadaljevanje 
dela na že sprejetih in nerealiziranih projektih. 

5. Od MOP RS je potrebno zahtevati, da v planske akte vnese rešitev vodne oskrbe. 
 
OLGA FRANCA, članica Občinskega sveta: 
 
Imam eno dodatno vprašanje, ki ni navedeno na mojih pisnih vprašanjih, in sicer: zanima 
me, zakaj je občina v letošnjem letu Upravni enoti odpovedala možnost izvajanja porok ob 
sobotah v Pretorski palači oziroma za katere namene je bila dvorana takrat zasedena. 
Zanima me, kateri so ti datumi in za kakšne namene se oddaja dvorana, ker je to povzročilo 
kar precejšnje motnje pri izvajanju zakonskih zvez, torej pri sklepanju porok. 



Druga stvar je pa: podajam predlog za spremembo Odloka o turistični taksi Mestne občine 
Koper. 
 
Kot se spomnite, občinski svet je decembra 2013 sprejel Odlok o turistični taksi na območju 
Mestne občine Koper. Pričel je veljati 1. januarja 2014, informativne izračune z obvestili so 
pa zavezanci pa prejeli v letošnjem letu in seveda, nekateri so bili tudi prijetno, neprijetno 
presenečeni, kajti če niso rezidenti občine Koper, torej nimajo stalnega bivališča, imajo 
prazne hiše in to so primeri, ko so ljudje podedovali nekaj, imajo nekaj zaprtega, popolnoma 
neuporabnega, to dokazujejo s položnicami za vodo, za smeti, za električno energijo. Torej, 
objekt je zaprt in neuporaben in se ga ne uporablja za nobene počitniške namene. Torej 
ljudje od njega nimajo nobenega letnega prihodka, nobene koristi, če rečemo samo stroške. 
Tudi ti lastniki so zavezanci za plačilo pavšalne turistične takse, in to ne malo. Nekateri so 
dobili položnice 150 evrov, nekateri celo 250 evrov.  
 
Predlagam, da bi strokovne službe, na podlagi tega, kar sem navedla, torej za te primere, ki 
niso predmet turistične dejavnosti, ki ne prinašajo prihodka, te lastnike izvzele iz tega odloka, 
seveda na podlagi dokazil, ne na podlagi kar neke odločitve in seveda bi se s tem doseglo 
pravi namen takega odloka. Kajti sedanja ureditev ni ustrezna, seveda pa občinski svetniki 
na takšne anomalije pri sprejemanju odloka nismo niti pomislili. In po moji oceni je v tem delu 
popolnoma zgrešeno in seveda tudi, če rečem, nepošteno do teh lastnikov, ki se sedaj kar 
močno razburjajo in pišejo ugovore, pritožbe. V odloku tudi pritožbenega postopka ni 
navedenega. In to ni, ni lepo, ni korektno, ni pošteno, zato predlagam, da do naslednje seje 
občinskega sveta strokovne službe pripravijo predlog sprememb odloka v delu, kjer je le-ta 
neustrezen in ne dosega svojega namena …. Seveda, lahko je pravno izvršljiv. Nekaj 
zapišeš. Prebrala sem si tudi eno od odločb Ustavnega sodišča za piranske primere. Pravno 
to stoji, vendar je nepošteno. Hvala lepa. 
 
PISNO: 
 
Spoštovani, skladno s Poslovnikom vlagam pisna svetniška vprašanja in prosim za celovite 
odgovore. 
 

1. ZADRUŽNI DOM V SOČERGI 
 
MOK je pred leti odprodala del zadružnega doma. Zanima me, kakšne cilje je zasledovala pri 
prodaji in ali so ti uresničeni? Kolikšen delež je še v lastništvu MOK in v kakšnem stanju se 
objekt nahaja? Ali namerava MOK v letošnjem ali prihodnjem letu izvesti vzdrževalna dela in 
kakšna? Ali namerava MOK ohraniti preostanek lastništva ali namerava odprodati še 
preostanek lastništva na zadružnem domu?  
 

2. VETERINARSKA POSTAJA KOPER 
 
Zanima me, ali ima MOK sklenjeno pogodbo z Veterinarsko postajo Koper (želim kopijo 
pogodbe), namen in stroški po pogodbi za leto 2014, trajanje …. Ali ima MOK sklenjeno 
enakovrstno pogodbo s katero drugo veterinarsko postajo? 
 

3. DELITVENA BILANCA Z OBČINO ANKARAN  
 
Zanima me, po kakšnih smernicah se izvajajo dogovori za delitev skupnega premoženja z 
Občino Ankaran? Ali bodo smernice obravnavane na občinskem svetu MOK ter kdaj?  
 

4. PREDLOG ZA SPREMEMBO ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI MOK  
 
Občinski svet je decembra 2013 sprejel Odlok o turistični taksi na območju MOK. Odlok je 
pričel veljati s 1.1.2014. Informativne izračune za plačilo takse za leto 2014 so šele letos 



prejeli tudi lastniki praznih hiš in stanovanj, tudi tisti, ki ne opravljajo turistične dejavnosti, 
objekti niso namenjeni počitnicam oz. turistični dejavnosti. Zavezanci za pavšalno turistično 
takso, ki znaša tudi med 150  in 250 EUR letno, bi tako neupravičeno morali plačati kot skriti 
davek na prazna stanovanja oz. hiše, če lastniki nimajo prijavljenega stalnega bivališča na 
območju MOK. Navajam primere, ko je nekdo podedoval po starših hišo, ki je zaprta, je 
neuporabna in to tudi dokazuje z izpisi porabe vode in električne energije, … Na MOK oz. 
Turistični organizaciji vztrajate in zavračate dokaze lastnikov, češ, da so po odloku zavezanci 
in da bo taksa izterjana. 
 
Menim, da je bil temeljni namen odloka, da plačajo pavšalno turistično takso tisti lastniki, ki 
dejansko koristijo objekt v počitniške namene zase ali pa ga oddajajo. 
 
Naveden primer in ravnanje MOK je po moji oceni neustrezno. Občina ne sme »obirati« 
lastnike skozi prikrita določila odloka. Zato predlagam, da strokovne službe proučijo vse 
pritožbe (ugovore), ki so jih prejele na informativne izračune in predlagajo spremembo 
odloka na prihodnji seji OS ter izločijo iz obdavčitve lastnike stanovanj oz. hiš, ki niso 
predmet turistične dejavnosti in so v dokaz predložena ustrezna dokazila. 
 
MAJA TAŠNER VATOVEC, članica Občinskega sveta: 
 
Jaz bi samo na nekaj opozorila. Na 5. redni seji smo podali oziroma sem podala tudi eno 
ustno pobudo, na katero nisem dobila odgovora (pobuda o povečanju roka za posredovanje 
materiala). Tako, da pričakujem odgovor nanjo. 
 
 MOJCA HILJ TRIVIČ, članica Občinskega sveta: 
 
Jaz bi podala eno pripombo in en predlog, in sicer v torek, 26. maja, so se predstavniki 
istrskih občin in Ministrstva za infrastrukturo sestali, v povezavi z vinjeto za predor Markovec 
kjer so pač dosegli dogovor, da vinjete za predor kljub vsemu ostajajo. Že večkrat smo o tem 
govorili, tudi mediji so o temu veliko razpravljali in vemo, da so naši občani v Kopru, zlasti na 
Markovcu s to odločitvijo zelo nezadovoljni, ker dejansko nismo rešili problema. Tudi če se 
bo obalna cesta prenesla, na obe občini, bo promet v vsakem primeru, dokler se ne bo ta 
sistem drugače obravnaval, ostal. Zato predlagam še enkrat, da občina sprejme nek odlok 
oziroma predlog zakona, ki ga preda ministrstvu in vladi, ki bo vključeval izključitev tega dela 
ceste. Pa ne samo predor, ampak od Škofij do mejnega prehoda s Hrvaško, tako kot velja 
tudi po nekih mednarodnih sporazumih iz preteklosti, da enkrat za vselej razrešimo ta 
problem vinjet in vzamemo del ceste Škofije – Sečovlje iz vinjetnega sistema. Hvala.  
 
MILOJKA LAHAJNAR ŠPACAPAN, članica Občinskega sveta: 
 
Jaz bi želela podpreti predlog Mojce, ker smo tudi mi s strani DeSUSa že to posredovali 
zunanjemu ministru in bi želela, da se poenotimo, tako kakor smo se poenotili z aktivnostmi z 
županom Izole. Mislim, da bi bilo prav, da bi tukaj nastopili kot obala enotno in resnično 
zahtevali spoštovanje že sprejetih mednarodnih predpisov, ki so v preteklosti veljali. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.23 uri. 
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