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PREDLOG

MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Občinski svet - Consiglio comunale

ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 25. aprila
2019, ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru.
Sejo je vodil ALEŠ BRŽAN, župan.

UGOTOVITEV PRISOTNOSTI:
ALEŠ BRŽAN, župan je ugotovil:
-

da je od 33 članov Občinskega sveta prisotnih 32 članov, in sicer:

Patrik Babič, Jani Bačić, Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Olga Franca, Vida Gračnar,
Ondina Gregorich – Diabatè, Igor Hrvatin, Ramiz Kamenčić, Vlado Krivec, Marijan Križman,
Darija Krkoč, Gabrijela Kukovec Pribac, Mirjam Lemut, Duško Madžarovič, Alan Medveš,
Gašpar Gašpar Mišič, Tina Mojškerc, Ana Nadoh, Anja Pečič, Boris Popovič, Nik Popovič,
Patrik Peroša, Silvano Radin, Kristina Radovčić, Janez Starman, Alberto Scheriani, Jasna
Softič, Barbara Strmole, Dejan Škerlič, Maja Tašner Vatovec in Vlasta Vežnaver.
Odsotnost je opravičil: Mario Steffè, član Občinskega sveta.
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 še: vodje uradov in služb občinske uprave, predstavniki Službe za
odnose z javnostmi Mestne občine Koper, predstavniki Službe za občinski svet in novinarji.
XXX
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA:
Predlog dnevnega reda so člani Občinskega sveta prejeli.
Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 26 za, 0 proti) naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 28.
marca 2019
Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
Tel. +386 05 6646 382 Fax +386 05 6271 602

2. Predlog za podelitev priznanj Mestne občine Koper »Priznanje 15. maj« in »Priznanje z
veliko plaketo« za leto 2019
3.

- Predlog zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2018
- Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2018

4. Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Revitalizacija dela obale
od izliva Badaševice do Žusterne«
5. Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Dozidava OŠ Ivan Babič
Jager Marezige«
6. - Predlog sklepa o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Mestno občino
Koper in Občino Ankaran
- Predlog sklepa o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Mestno občino
Koper in Občino Izola
7. - Poročilo o delu in realizaciji finančnega načrta Javnega zavoda Gasilska brigada
Koper v letu 2018
- Program dela s finančnim in kadrovskim načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada
Koper za leto 2019
8. Predlog sklepa o odpisu terjatev občinskih oziroma komunalnih taks
9. Predlog ugotovitvenega sklepa o povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve
2018
10. Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
11. Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
12. Letno poročilo o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih iz akcijskega načrta Lokalnega
energetskega koncepta Mestne občine Koper za leto 2018 in plan za izvajanje
aktivnosti v letu 2019
13. Seznanitev s programom dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2019
14. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
15. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta
Ad 1
POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE
KOPER Z DNE 28. MARCA 2019
Predlog zapisnika so člani Občinskega sveta prejeli.
Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE POTRDIL (29 prisotnih – 29 za, 0 proti) Zapisnik 4. redne seje
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 28. marca 2019 v predloženem besedilu.

Ad 2
PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE KOPER »PRIZNANJE 15.
MAJ« IN »PRIZNANJE Z VELIKO PLAKETO« ZA LETO 2019
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALKA:
-

kot predstavnica predlagatelja:
GABRIJELA KUKOVEC PRIBAC, predsednica Komisije za priznanja in nagrade.

Razpravljali so: Alan Medveš, Vlasta Vežnaver in Marijan Križman, člani Občinskega sveta
Občinski svet JE SPREJEL naslednje
SKLEPE
I.

Priznanje Mestne občine Koper - "Priznanje 15. maj" se podeli:
-

EDITI FRANČEŠKIN za življenjsko delo na področju ljubiteljskega gledališkega
ustvarjanja in izjemen prispevek pri razvoju kulturnega življenja v Kopru
(29 prisotnih – 29 za, 0 proti)

II. Priznanje Mestne občine Koper - "Priznanje z veliko plaketo" se podeli:
-

IVANU POKLARJU za dolgoletno odgovorno in predano delo na področju
izgradnje cestne infrastrukture na območju Mestne občine Koper (29 prisotnih –
28 za, 0 proti)

-

MARJANU TOMŠIČU za dolgoletno uspešno delo na področju literarnega
ustvarjanja, zlasti za izjemen prispevek k literarnemu razvoju slovenske Istre
(29 prisotnih – 29 za, 0 proti)

-

mag. MILENI ANĐELIĆ ĐUKIĆ za uspešno delo na širšem družbenem področju,
predvsem na področju humanitarne dejavnosti za socialno ogrožene družine in
otroke (29 prisotnih – 24 za, 3 proti)
Ad 3

PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA
LETO 2018
in
POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM V
LETU 2018
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo
-

Vsem odborom,
Komisiji za vprašanja italijanske narodnosti in
Statutarno-pravni komisiji.

Gradivo je bilo posredovano Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti, ki je podala
pozitivno mnenje.
POROČEVALKI:
-

kot predstavnici predlagatelja:
dr. VILMA MILUNOVIČ, vodja Urada za finance in računovodstvo in
MELITA OSVALDIČ, vodja Urada za nepremičnine.

V razpravi so sodelovali: Alan Medveš, Olga Franca in Marijan Križman, člani Občinskega
sveta.
I.
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 28 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2018 v
predloženem besedilu.
II.
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Občinski svet Mestne občine Koper se je seznanil s Poročilom o realizaciji načrtov
ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2018.
Ad 4
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT
»REVITALIZACIJA DELA OBALE OD IZLIVA BADAŠEVICE DO ŽUSTERNE«
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. Prejeli so tudi popravke gradiva.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za okolje in prostor in
Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
PETAR ZIRALDO, vodja Samostojne investicijske službe

V razpravi so sodelovali: Alan Medveš in Marijan Križman, člana Občinskega sveta ter Petar
Ziraldo, vodja Samostojne investicijske službe.
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 26 za, 0 proti) Sklep o potrditvi
investicijskega programa za projekt »Revitalizacija dela obale od izliva Badaševice do
Žusterne« v predloženem besedilu.

Ad 5
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT
»DOZIDAVA OŠ IVAN BABIČ JAGER MAREZIGE«
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za družbene dejavnosti in
Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALEC:
-

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

Razpravljali sta: Olga Franca, članica Občinskega sveta in Mirjam Lemut, predsednica
Odbora za družbene dejavnosti
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 28 za, 0 proti) Sklep o potrditvi
investicijskega programa za projekt »Dozidava OŠ Ivan Babič Jager Marezige« v
predloženem besedilu.
Ad 6
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI PREDLOGA SPREMEMB OBČINSKE MEJE MED
MESTNO OBČINO KOPER IN OBČINO ANKARAN
in
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI PREDLOGA SPREMEMB OBČINSKE MEJE MED
MESTNO OBČINO KOPER IN OBČINO IZOLA
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za okolje in prostor in
Odboru za krajevno samoupravo

POROČEVALEC:
-

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

Razpravljal ni nihče.
I.
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 28 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Mestno občino
Koper in Občino Ankaran v predloženem besedilu.

II.
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 30 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Mestno občino
Koper in Občino Izola v predloženem besedilu.
Ad 7
POROČILO O DELU IN REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA
GASILSKA BRIGADA KOPER V LETU 2018
in
PROGRAM DELA S FINANČNIM IN KADROVSKIM NAČRTOM JAVNEGA ZAVODA
GASILSKA BRIGADA KOPER ZA LETO 2019
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v razpravo:
-

Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
DENIS GLAVINA, direktor - poveljnik Gasilske brigade Koper

Razpravljala sta: Peter Bolčič in Alberto Scheriani, člana Občinskega sveta
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 30 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Potrdi se Poročilo o delu in realizaciji finančnega načrta Javnega zavoda Gasilska
brigada Koper v letu 2018 in daje soglasje k Programu dela s finančnim in kadrovskim
načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2019.
Ad 8
PREDLOG SKLEPA O ODPISU TERJATEV OBČINSKIH OZIROMA
KOMUNALNIH TAKS
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja:
PETER DONAVAL iz Občinskega inšpektorata

Razpravljala sta: Alan Medveš, član Občinskega sveta in Peter Donaval iz Občinskega
inšpektorata
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 29 za, 0 proti) Sklep o odpisu terjatev
občinskih oziroma komunalnih taks v predloženem besedilu.
Ad 9
PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA O POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE
KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2018
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALKA:
-

kot predstavnica predlagatelja
VILMA MILUNOVIČ, vodja Urada za finance in računovodstvo

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (32 prisotnih – 32 za, 0 proti) Ugotovitveni sklep o
povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v predloženem besedilu.
Ad 10
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
LOKALNEGA POMENA
Predlog sklepa so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALKA:
-

kot predstavnica predlagatelja
MELITA OSVALDIČ, vodja Urada za nepremičnine.

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (32 prisotnih – 32 za, 0 proti) Sklep o ukinitvi statusa
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
MELITA OSVALDIČ, vodja Urada za nepremičnine.

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (32 prisotnih – 31 za, 0 proti) Sklep o vzpostavitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu.
Ad 12
LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IN NJIHOVIH UČINKIH IZ AKCIJSKEGA
NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MESTNE OBČINE KOPER ZA
LETO 2018 IN PLAN ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V LETU 2019
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za okolje in prostor

POROČEVALEC:
-

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

Razpravljala sta: Alan Medveš, član Občinskega sveta in Georgi Bangiev, vodja Urada za
okolje in prostor
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 29 za, 0 proti) Letno poročilo o izvedenih
ukrepih in njihovih učinkih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta
Mestne občine Koper za leto 2018 in plan za izvajanje aktivnosti v letu 2019 v
predloženem besedilu.
Ad 13
SEZNANITEV S PROGRAMOM DELA NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE
KOPER ZA LETO 2019
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja:
JADRAN BAJEC, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Koper

V razpravi so sodelovali: Alan Medveš, Olga Franca, Marijan Križman in Mirjam Lemut, člani
Občinskega sveta ter Jadran Bajec, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Koper
Občinski svet JE SPREJEL (32 prisotnih – 32 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Občinski svet Mestne občine Koper se seznani s predlaganim programom dela
Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2019.

Ad 14
PREDLOGI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
JANEZ STARMAN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (32 prisotnih – 30 za, 1 proti) naslednji S K L E P :
Za članico Sveta lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Južna Primorska – predstavnico
Mestne občine Koper se imenuje:

-

Gabrijela Kukovec Pribac.
Ad 15
VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

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

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.
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.
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.
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.

Seja je bila zaključena ob 17.55 uri.
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