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

ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 11. julija
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 26 članov, in sicer:

Jani Bačić, Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Vida Gračnar, Ondina Gregorich – Diabatè,
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, Nik Popovič, Patrik Peroša, Silvano Radin, Kristina Radovčić, Alberto
Scheriani, Jasna Softič, Mario Steffè, Maja Tašner Vatovec in Vlasta Vežnaver.
Odsotni člani: Patrik Babič, Olga Franca, Igor Hrvatin, Boris Popovič, Janez Starman,
Barbara Strmole in Dejan Škerlič.
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 in njegove spremembe so člani Občinskega sveta prejeli.
K razpravi o predlogu dnevnega reda se je prijavila Mirjam Lemut, članica Občinskega sveta,
ki je v imenu članic in članov Občinskega sveta MOK iz stranke LAB – Lista Aleša Bržana
predlagala, da se iz dnevnega reda 7. seje Občinskega sveta Mestne občine Koper umakne
točka
6. Obravnava problematike nemotene oskrbe obalnih občin s pitno vodo v luči izrednega
dogodka – nesreče z iztirjenim vlakom v predoru pri Hrastovljah, polnim kerozina,
ker so to problematiko že obravnavali in sprejeli sklepe na skupni seji občinski sveti občin
Piran, Izola, Ankaran in Mestne občine Koper, v petek, 5. julija 2019.
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V razpravi so sodelovali Alan Medveš, Alberto Scheriani in Marijan Križman, člani
Občinskega sveta.
Župan je pred glasovanjem podal pozitivno mnenje k predlogu članice občinskega sveta
Mirjam Lemut za umik 6. točke s predloga dnevnega reda..
Ob tem je člane občinskega sveta seznanil z aktivnostmi, ki so potekale v času po skupni
seji vseh štirih občinskih svetov, glede problematike nemotene oskrbe s pitno vodo.
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 19 za, 2 proti) predlog Mirjam Lemut članice
Občinskega sveta, za umik 6. točke s predloga dnevnega reda.
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 13.
junija 2019
2. Predlog sklepa o potrditvi novelacije investicijskega programa za projekt »Gradnja
podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru«
3. Predlog sklepa o dopolnitvi načrta razvojnih programov Mestne občine Koper za
obdobje 2019-2022 s projektom Parkirna hiša P + R Sonce
4. Predlog poslovnega in finančnega poročila Javnega stanovanjskega sklada MOK za
leto 2018 - UMAKNJENA
5. Predlog sklepa o imenovanju revizorja za poslovno in finančno poročilo JSS MOK za
obdobje od 2019 do 2021 - UMAKNJENA
6. Obravnava problematike nemotene oskrbe obalnih občin s pitno vodo v luči izrednega
dogodka – nesreče z iztirjenim vlakom v predoru pri Hrastovljah, polnim kerozina UMAKNJENA
7. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
8. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta
Ad 1
POTRDITEV ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE
KOPER Z DNE 13. JUNIJA 2019
Predlog zapisnika so člani Občinskega sveta prejeli.
Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE POTRDIL (26 prisotnih – 23 za, 0 proti) zapisnik 6. redne seje
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 13. junija 2019 v predloženem besedilu.

Ad 2
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
ZA PROJEKT »GRADNJA PODZEMNE PARKIRNE HIŠE POD MUZEJSKIM TRGOM
V KOPRU«
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za gospodarske javne službe in promet
Odboru za finance in gospodarstvo

Poročilo Odbora za gospodarske javne službe in promet so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
PETAR ZIRALDO, vodja Samostojne investicijske službe

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 24 za, 0 proti) Sklep o potrditvi novelacije
investicijskega programa za projekt »Gradnja podzemne parkirne hiše pod Muzejskim
trgom v Kopru« v predloženem besedilu.
Ad 3
PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
MESTNE OBČINE KOPER ZA OBDOBJE 2019-2022 S PROJEKTOM
PARKIRNA HIŠA P + R SONCE
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za gospodarske javne službe in promet
Odboru za finance in gospodarstvo

Poročilo Odbora za gospodarske javne službe in promet so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
PETAR ZIRALDO, vodja Samostojne investicijske službe

Razpravljala sta Jani Bačič, član Občinskega sveta in Petar Ziraldo, vodja Samostojne
investicijske službe
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 22 za, 3 proti) Sklep o dopolnitvi načrta
razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2019-2022 s projektom Parkirna
hiša P + R Sonce v predloženem besedilu.

Ad 7
PREDLOGI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
mag. ALAN MEDVEŠ, namestnik predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji S K L E P :
Občinski svet Mestne občine Koper daje pozitivno mnenje k imenovanju mag. Dragice
Fojan, prof. defektologije, roj. 14.1.1971, iz Kopra, Dolinska cesta 1h, za direktorico
Varstveno delovnega centra Koper.

Ad 8
VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli.
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:
VIDA GRAČNAR, članica Občinskega sveta:
Imam eno pobudo.
Kakor sporočajo vsi mediji, naša kopališča pokajo po šivih. V morje se pride hladit ogromno
državljanov in državljank iz naše države in seveda tudi tujci. Ob tem pa se očitno pozablja,
da pri nas primanjkuje pitne vode. Kaj nas še čaka ob razlitju kerozina, seveda še ne vemo.
Dajemo pobudo, da se čim prej priredi tuše tako, da se jih bo lahko uporabljalo z žetoni,
katere bodo lahko vsi obiskovalci plaž kupili na kopališčih, plažah za simbolično ceno. Jasno
je, da to ogromno količino vode, ki se izliva na plažah, plačujemo mi, meščani, meščanke
Mestne občine Koper.
MARIJAN KRIŽMAN, član Občinskega sveta:
Imam pobudo, da bi Mestna občina Koper refundirala Pokrajinskemu muzeju vstopnice
osnovnim in srednjim šolam. V muzeju imamo razstavo, mislim da od leta 1880 dalje do
osamosvojitvene vojne za Slovenijo. Razstava ni dovolj obiskana. Glede na to, da imamo 11
osnovnih šol, 4 podružnice, 3 italijanske šole in 4 srednje šole, bi bilo potrebno nekaj
narediti, da bi bila ta zelo dobro pripravljena razstava, ki jo bodo sedaj tudi dopolnili, kot sem
rekel z osamosvojitveno vojno za Slovenijo, da bi jo naši otroci veliko bolj obiskovali. Vsi
veste, da je v knjigah bolj malo gradiva za polpreteklo zgodovino in tudi za osamosvojitveno
vojno, da ne govorimo o znanju o naši bližnji zgodovini, o svobodnemu tržaškemu ozemlju,
londonskem memorandumu, o vsem tistem, kar se je pravzaprav dogajalo, če hočete, na

tem ožjem področju, da ne govorimo o širšem slovenskem, tako da kdor se sam ne
pozanima, kaj se je dogajalo v preteklosti na teh področjih, seveda teh znanj na žalost nima.
Edinstvena priložnost je, da izkoristimo naš muzej v Kopru. Izkoristimo to razstavo in seveda
s tem educiramo otroke in bodoče generacije, ki bodo s temi znanji in z razumevanjem svoje
lastne zgodovine veliko bolje funkcionirali v družbi. Ta strošek ni tako velik, ena vstopnica je
3 eur. Tudi nekaj znižanega imajo, mislim, da tudi 2 eur, to natančno ne vem, je treba
vprašati direktorja Pokrajinskega muzeja. S tem bi občina, Mestna občina Koper dala svoj
prispevek k educiranju svojih otrok.
ALBERTO SCHERIANI, član Občinskega sveta:
Se mi permette io mi associo a quanto detto dall'amico Križman, però spero che non sia solo
per le scuole di Capodistria ma anche per le scuole del Litorale, per Isola e Pirano. Perché
così diamo un qualcosa di più a tutti. Vorrei ricordare che la storia di Capodistria non inizia
con la II Guerra mondiale ma inizia molto prima e che quindi forse sarebbe bello anche farsi
che questa mostra cominci veramente dagli albori e venga ai giorni nostri. Forse anche
migliorandola in qualche maniera, in qualche suo punto, perché qualcuno l'ha vista, ma
renderla sicuramente più completa. Grazie.
MARIO STEFFÈ, član občinskega sveta:
Concordo sul fatto che ci sia l'esigenza, chiaramente, di presentare la storia recente e
passata a quelli che sono gli alunni e gli studenti del territorio. Il Museo Regionale di
Capodistria ha rinnovato recentemente il suo percorso espositivo quindi migliorando e
ampliando alcune sezioni, inaugurandone delle altre. Anche la sezione della storia più
recente e contemporanea, sia moderna che contemporanea, è stata oggetto di questo
ristrutturazione, come giustamente diceva il collega Križman. Vorrei però ricordare un fatto.
Da una parte si richiede a quelli che sono gli enti pubblici di operare con degli standard e con
dei criteri praticamente di economicità: di essere sul mercato e quindi di garantire
praticamente degli introiti per poter far fronte… e chiaro che vanno finanziati e sovvenzionati,
l'attività a favore della promozione culturale… Sappiamo che difficilmente può essere, a
meno di esposizioni eclatanti come possono essere i grandi centri, musei di richiamo, a
livello nazionale e internazionale, difficilmente possono essere in positivo. Ma noi sappiamo
che abbiamo delle questioni insomma di criticità con i bilanci di determinati enti pubblici in
campo culturale qui nel Comune città di Capodistria dei quali siamo fondatori o cofondatori e
comunque dico che bisogno tener conto anche di questo aspetto. Da una parte cerchiamo di
approfondire l'approccio e la conoscenza quindi la fruizione dei loro servizi, d'altra parte però
poi richiamiamo i direttori di questi enti pubblici ad operare con dei criteri di sano marketing
applicato chiaramente in ambito culturale però pur sempre, voglio dire, rapportato a una
logica di gestione del bilancio in positivo. Trovo un pò di contraddizione in queste due
posizioni. Probabilmente la verità sta nel mezzo però dobbiamo attuarla quindi tener conto
anche di queste precise esigenze. Grazie.

Seja je bila zaključena ob 16.35 uri.

ZA SLUŽBO ZA
OBČINSKI SVET
Nives Kralj

ŽUPAN
Aleš Bržan

