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

ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 26.
septembra 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 29 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, Ana Nadoh, Anja Pečič, Nik Popovič, Patrik Peroša, Silvano Radin,
Kristina Radovčić, Janez Starman, Jasna Softič, Mario Steffè, Dejan Škerlič., Maja Tašner
Vatovec in Vlasta Vežnaver.
Odsotni člani: Tina Mojškerc, Boris Popovič, Alberto Scheriani in Barbara Strmole.
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: v.d. direktorice občinske uprave, 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 (26 prisotnih – 26 za, 0 proti) naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika skupne izredne seje občinskih svetov Mestne občine Koper ter
občin Ankaran, Izola in Piran z dne 5. julija 2019 ter zapisnika 7. redne seje Občinskega
sveta Mestne občine Koper z dne 11. julija 2019
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2. Predlog odloka o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča - druga
obravnava
3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Ob Šmarski"
v Kopru – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
4. Predlog odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine
Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
5. Predlog sklepa o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
6. Predlog sklepa o dopolnitvi načrta razvojnih programov Mestne občine Koper za
obdobje 2019-2022 s projektom »Skate park Koper«
7. Predlog poslovnega in finančnega poročila Javnega stanovanjskega sklada MOK za
leto 2018
8. Predlog rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada MOK za leto
2019
9. Predlog sklepa o imenovanju revizorja za poslovno in finančno poročilo JSS MOK za
obdobje od 2019 do 2021
10. Predlog sklepa o potrditvi sklenjene pogojne sodne poravnave z družbama Finali
Trading, d.o.o. in Finali, d.o.o.
11. Predloga sklepov o odpisu terjatev
12. Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
13. Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
14. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
15. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta
Ad 1
POTRDITEV ZAPISNIKA SKUPNE IZREDNE SEJE OBČINSKIH SVETOV MESTNE
OBČINE KOPER TER OBČIN ANKARAN, IZOLA IN PIRAN Z DNE 5. JULIJA 2019 TER
ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER Z DNE
11. JULIJA 2019
Predloga zapisnikov so člani Občinskega sveta prejeli.
Razpravljal ni nihče.
I.
Občinski svet JE POTRDIL (27 prisotnih – 27 za, 0 proti) Zapisnik skupne izredne seje
občinskih svetov Mestne občine Koper ter občin Ankaran, Izola in Piran z dne 5. julija
2019 v predloženem besedilu.

II.
Občinski svet JE POTRDIL (27 prisotnih – 26 za, 1 proti) Zapisnik 7. redne seje
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 11. julija 2019 v predloženem besedilu.
Ad 2
PREDLOG ODLOKA O PODELJEVANJU PRIZNANJA Z NAGRADO ALOJZA
KOCJANČIČA - DRUGA OBRAVNAVA
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za družbene dejavnosti
Odboru za finance in gospodarstvo
Komisiji za vprašanja italijanske narodnosti in
Statutarno-pravni komisiji.

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

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

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 27 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Sprejme se Odlok o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča v
predloženem besedilu.
Ad 3
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM
NAČRTU "OB ŠMARSKI" V KOPRU – PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA
SKRAJŠANI POSTOPEK
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. Prejeli so tudi popravek besedila predloga odloka.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za okolje in prostor,
Odboru za krajevno samoupravo in
Statutarno-pravni komisiji.

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
mag. MATJAŽ MARSIČ pooblaščen za vodenje Urada za okolje in prostor

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 29 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
1. Sprejme se Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem
načrtu "Ob Šmarski" v Kopru – 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 – 29 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Ob Šmarski" v
Kopru.
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 29 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Ob
Šmarski" v Kopru v predloženem besedilu.
Ad 4
PREDLOG ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE
UPRAVE MESTNE OBČINE KOPER – PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA
SKRAJŠANI POSTOPEK
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. Prejeli so tudi popravek besedila predloga odloka.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za finance in gospodarstvo,
Odboru za družbene dejavnosti,
Odboru za gospodarske javne službe in promet,
Odboru za krajevno samoupravo,
Odboru za okolje in prostor,
Komisiji za vprašanja italijanske narodnosti in
Statutarno-pravni komisiji.

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

kot predstavnica predlagatelja
mag. Tamara Kozlovič, v.d. direktorice občinske uprave

Razpravljal je Alan Medveš, član Občinskega sveta.
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 23 za, 2 proti) naslednji
S K L E P
1. Sprejme se Predlog odloka o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave 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 (29 prisotnih – 20 za, 2 proti) naslednji
SKLEP
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga
odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper.
Opredelitev do podanih pripomb in predlogov v prvi obravnavi ter predstavitev predloga
odloka za drugo obravnavo je podala mag. Tamara Kozlovič, v.d. direktorice občinske
uprave.
V drugi obravnavi je razpravljal Alan Medveš, član Občinskega sveta ter v svojem imenu in
imenu Maje Tašner Vatovec, članice Občinskega sveta vložil dva amandmaja k
predlogu odloka.
Do podanih amandmajev se je v imenu predlagatelja opredelila mag. Tamara Kozlovič, v.d.
direktorica občinske uprave, ki amandmajev ni podprla.
I.
Občinski svet NI SPREJEL (29 prisotnih – 8 za, 15 proti) amandmaja, ki sta ga podala
Alan Medveš in Maja Tašner Vatovec in se glasi:
V prvem odstavku se besedilo 9. člena spremeni tako, da se iz četrte alineje izbriše
besedi »in turizem« in se doda novo peto alinejo, ki se glasi »- Urad za turizem«.
II.
Občinski svet NI SPREJEL (29 prisotnih – 7 za, 17 proti) amandmaja, ki sta ga podala
Alan Medveš in Maja Tašner Vatovec in se glasi:
V prvem odstavku 9. člena se doda za novo peto alinejo »- Urad za turizem« doda
nova šesta alineja, ki se glasi: »- Urad za kulturo«
Pred glasovanjem o predloženem predlogu odloka sta razpravljala Peter Bolčič in Alan
Medveš, člana Občinskega sveta.
III.
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji

SKLEP
Sprejme se Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne
občine Koper v predloženem besedilu.
Ad 5
PREDLOG SKLEPA O UGOTOVITVI MANJŠEGA ODSTOPANJA OD GRAFIČNEGA
DELA PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA
PLANA MESTNE OBČINE KOPER
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za okolje in prostor

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
mag. MATJAŽ MARSIČ, pooblaščen za vodenje Urada za okolje in prostor

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 28 za, 0 proti) Sklep o ugotovitvi manjšega
odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Mestne občine Koper v predloženem besedilu.

Ad 6
PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE
OBČINE KOPER ZA OBDOBJE 2019-2022 S PROJEKTOM »SKATE PARK KOPER«
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
PETAR ZIRALDO, vodja Samostojne investicijske službe

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 23 za, 0 proti) Sklep o dopolnitvi načrta
razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2019-2022 s projektom »Skate
park Koper« v predloženem besedilu.

Ad 7
PREDLOG POSLOVNEGA IN FINANČNEGA POROČILA JAVNEGA
STANOVANJSKEGA SKLADA MOK ZA LETO 2018
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
GORAN MALENIĆ, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Koper

Aleš Bržan, župan je pred razpravo seznanil člane Občinskega sveta, da k predloženemu
predlogu poročila podaja negativno mnenje, saj poročilo ni ustrezno obrazloženo in ne
podaja utemeljitve odstopanj od sprejetega poslovnega načrta. Enako meni tudi Odbor za
finance in gospodarstvo.
Razpravljali so: Olga Franca, kot predsednica Odbora za finance in gospodarstvo in kot
članica Občinskega sveta, Mirjam Lemut, članica Občinskega sveta in Goran Malenić,
direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper.
Občinski svet NI SPREJEL (28 prisotnih - 5 za, 21 proti) Poslovnega in finančnega
poročila Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2018.
Ad 8
PREDLOG REBALANSA POSLOVNEGA IN FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA
STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2019
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
GORAN MALENIĆ, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Koper

Aleš Bržan, župan je pred razpravo seznanil člane Občinskega sveta, da k predloženemu
predlogu rebalansa podaja negativno mnenje, saj rebalans ne temelji na realnih pogojih za
njegovo realizacijo. Enako meni tudi Odbor za finance in gospodarstvo.
V razpravi so sodelovali: Olga Franca, ko predsednica Odbora za finance in gospodarstvo,
Jasna Softič, članica Občinskega sveta ter Goran Malenić, direktor Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper.

Občinski svet NI SPREJEL (28 prisotnih – 4 za, 21 proti) Rebalansa poslovnega in
finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2019.
Ad 9
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU REVIZORJA ZA POSLOVNO IN FINANČNO
POROČILO JSS MOK ZA OBDOBJE OD 2019 DO 2021
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
GORAN MALENIĆ, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Koper

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 24 za, 0 proti) Sklep o imenovanju revizorja
za poslovno in finančno poročilo Javnega stanovanjskega sklada MOK za obdobje od
2019 do 2021 v predloženem besedilu.
Ad 10
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI SKLENJENE POGOJNE SODNE PORAVNAVE Z
DRUŽBAMA FINALI TRADING, D.O.O. IN FINALI, D.O.O.
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALKA:
-

kot predstavnica predlagatelja
MOJCA PAJK, vodja Pravne službe

V razpravi so sodelovali: Alan Medveš, Olga Franca, Gašpar Gašpar Mišič in Janez
Starman, člani Občinskega sveta ter Mojca Pajk, vodja Pravne službe
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji S K L E P:
Razprava in odločanje o predlogu sklepa o potrditvi pred Višjim sodiščem v Kopru
dne 19. 7. 2019 sklenjene pogojne sodne poravnave z družbama Finali Trading d. o. o.
in Finali d. o. o. se preloži na eno izmed naslednjih sej občinskega sveta.

Ad 11/a
PREDLOG SKLEPOV 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

V razpravi sta sodelovala: Alan Medveš, član Občinskega sveta in Peter Donaval iz
Občinskega inšpektorata.
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji S K L E P:
Sprejme se predlog sklepa o odpisu terjatev občinskih oziroma komunalnih taks v
predloženem besedilu.
Ad 11/b
PREDLOG SKLEPA O ODPISU TERJATEV
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 sta sodelovala. Janez Starman, član Občinskega sveta in dr. Vilma Milunovič,
vodja Urada za finance in računovodstvo
Občinski svet JE SPREJEL (28 pristonih – 23 za, 0 proti) naslednji S K L E P:
Sprejme se predlog sklepa o odpisu terjatev v predloženem besedilu.
Ad 12
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
LOKALNEGA POMENA
Predlog sklepa so člani Občinskega sveta prejeli.

POROČEVALKA:
-

kot predstavnica predlagatelja
DEBORA FAJDIGA iz Urada za nepremičnine

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 23 za, 0 proti) Sklep o ukinitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu.
Ad 13
PREDLOG SKLEPA O VZPOSTAVITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
LOKALNEGA POMENA
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALKA:
-

kot predstavnica predlagatelja
DEBORA FAJDIGA iz Urada za nepremičnine

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 23 za, 0 proti) Sklep o vzpostavitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu.
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

Janez Starman, član Občinskega sveta, je skladno s prvim odstavkom 38. člena Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije župana obvestil, da se pri drugi alinei te točke, zaradi
nasprotja interesov, v celoti izloča (tako pri obravnavi kot pri odločanju).
Razpravljali sta: Maja Tašner Vatovec, članica Občinskega sveta in Mirjam Lemut,
predsednica Odbora za družbene dejavnosti.

I.
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 19 za, 2 proti) naslednji
SKLEP
1) Sandi Toškan se razreši funkcije člana Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini
– predstavnika
ustanoviteljice, ker je podal odstopno izjavo.

2) Za članico Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Aleš
Bebler – Primož Hrvatini – predstavnico ustanoviteljice se za preostali del mandata
imenuje Anamaria Udovič.
II.
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 18 za, 2 proti) naslednji
1) Kot člani Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Koper – predstavniki Mestne občine
Koper se razrešijo Cvetka Jagodič, Miro Kocjančič, Milojka Lahajnar Špacapan,
Alenka Majerič, Sabina Mozetič, Kristina Radovčič in Jana Tolja.
2) Za člane Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Koper – predstavnike Mestne
občine Koper se za čas do izteka mandata sedanjega sveta zavoda imenujejo:
-

Katja Pišot Maljevac,
dr. Danijel Starman,
Jana Tolja,
Stanislav Mahne,
Erik Ražman,
Ana Ugrin,
Tina Mojškerc.
Ad 15
VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

ALAN MEDVEŠ, član Občinskega sveta:
Najprej bi se rad zahvalil, da ste odgovorili na naše vprašanje glede outsourcing-a. Vaš
odgovor, ki smo ga danes prejeli, bomo preučili in vam morebiti zastavili še kakšna dodatna
vprašanja.
Sedaj pa imam vprašanje in še eno pobudo. Moje vprašanje se glasi:
»Na seji Občinskega sveta 25. aprila 2019 je kolega svetnik Marjan Križman ponovno
zastavil vprašanje glede vzpostavitve Komisije za poslovne prostore. Pred tem je na
koordinaciji članic in članov Občinskega sveta, ki jo sklicujete vi, gospod župan, večkrat
zastavil to isto vprašanje, a ni nikoli prejel jasnega odgovora. Na 6. redni seji tega zbora ste
podali odgovor, da ste za to vprašanje pooblastili takrat še podžupanjo Majo Tašner
Vatovec, ki je predlog pravilnika in predlog sklepa za sestavo komisije posredovala vam in
direktorici občinske uprave 20. avgusta 2019 ter gospodu Križmanu. na katerega pa seveda
nihče od zainteresiranih ni prejel vašega odgovora glede tega vprašanja, kljub temu, da smo

vas na to večkrat spomnili, in sicer na koordinaciji 2.9., na sestanku, ki ste ga imel z mano in
kolegico Tašner Vatovčevo 3.9. in na koordinaciji 16.9. Zato vas na tem mestu še enkrat
sprašujem, da temu zboru posredujete informacijo, ali se bo na tem področju kaj
premaknilo?«
In še h pobudi, gospod župan. Predlagam vam, da svetnikom, ki ne obvladujejo kulture
komuniciranja v tem zboru, organizirate ustrezno izobraževanje.
SILVANO RADIN, član Občinskega sveta:
Imel sem pobudo, ki pa je bila že takoj uvodoma povedana s strani župana, za kar se
zahvaljujem. Danes se sejnini odpovedujem in pooblaščam občino, da gre sejnina za
malega Krisa. Naprošam tudi druge svetnike, da po svojih zmožnostih prispevajo čim več.
PISNO:
1. S strani nekaterih občanov smo bili obveščeni, da je v zaledju MOK vzdrževanje
lokalnih cest slabo. Opozorjeni smo bili, da na nekaterih odsekih manjkajo prometni
znaki, ki jih nepridipravi odstranijo ali/in si jih prilastijo, ali pa so poškodovani. Nekje
so dalj časa poškodovane tudi varnostne ograje na mostičkih, da o vzdrževanju
obcestnih jarkov, ki zaradi zasutja zemlje ali poraščenosti ob večjih količinah dežja
povzročajo poplavljanje.
Zato podajamo pobudo MOK, da pristojne občinske službe pozovejo upravljalce in
vzdrževalce lokalnih cest v MOK k pristopu ustreznega vzdrževanja lokalnih cest in
odpravi pomanjkljivosti tam kjer so, v čim krajšem času. Problematika odstranjenih
znakov in poškodovanih varnostnih ograj je z vidika varnosti zelo pomembna in zato
pozivamo pristojne naj čim prej naredijo obhod po celotni občini in ustrezno odpravijo
pomanjkljivosti.
2. Na nekaterih parcelah v MOK so se skozi leta postavljali različni objekti, ki ne sodijo v
okolje. Predvsem gre za postavljanje ladijskih zabojnikov in kamp prikolic na
kmetijskih zemljiščih. Po veljavnem odloku MOK je jasno določeno kakšni objekti na
take parcele sodijo. Prosimo pristojne občinske službe, da pozovejo pristojne
inšpekcijske službe k ukrepanju.
Poleg omenjenih je problem tudi nekaterih podjetij, ki si na kmetijskih zemljiščih
uredijo parkirišče za tovornjake ali skladišče za gradbeni material. Na teh zemljiščih,
ki so kategorizirani kot kmetijska zemljišča niso urejeni ne ustrezni lovilci maščob ne
ustrezno ravnanje z odpadki. Le-ti tako končajo v rodovitno zemljo in podtalnico.
Eden od takih primerov je ne dolgo nazaj postavljen objekt na parceli 3923/5, k.o.
Bertoki, pri Šmarski ravnici, kjer so pred nekaj meseci uredili skladišče gradbene
mehanizacije, gradbene opreme in parkirišče za tovornjake. Omenjena parcela je
opredeljena kot kmetijska, v neposredni bližini potoka Badaševice, ki se izteka v
morje. Pozivamo, da pristojni preverijo ustreznost umestitve objekta v ta prostor kot
tudi ostalih podobnih uzurpacij zemljišč v MOK ter naj ustrezno ukrepajo, saj vsako
nepremišljeno in neustrezno ravnanje z okoljem lahko privede do nesreč, ki smo jim
bili priča v poletnih mesecih (onesnažena podtalnica, zaprto kopališče, ipd.).
MARIJAN KRIŽMAN, član Občinskega sveta:
Hvala za odgovor, ki sem ga dobil na vprašanje glede vstopnine v naš muzej. Nisem v celoti
zadovoljen, ker je tako zelo birokratski. Za osnovnošolce je vstopnina zastonj, za
srednješolce je treba nekaj plačati. Želeli bi, da bi občina refundirala vse vstopnine, da
vstopnine ne bi bile ovira za ogled kulturnih ali pač ustanov ali česa drugega. Hvala lepa za
odgovor.

Zdaj pa imam eno zelo kratko pobudo. Potrebno bi bilo razmisliti, ali je možno namestiti
klančine na tistih stopničkah na koncu Čevljarske ulice, to je dol in potem še na tistih bolj
strmih stopnicah, da bi se lahko mame z otroki in drugi, ki seveda to potrebujejo, po Kopru
premikali nekoliko manj ovirano. To je že veliko ljudi vprašalo, tako da vam dajem pobudo,
da razmislite o tem, ali bi se dalo umestiti to klančino na te stopnice.
VIDA GRAČNAR, članica Občinskega sveta:
Imela bi eno vprašanje, in sicer me zanima, če so se vzpostavile avtobusne linije do
Škocjanskega zatoka, gospodarsko obrtne in razvojne cone Srmin ter pokopališča Škocjan?
V kolikor še niso vzpostavljene, me zanima, kdaj bodo?
Pa še eno pobudo bi prebrala. Podajamo pobudo, da se uredi avtobusno postajališče na
cesti Bivje-Dekani in sicer na obeh straneh ceste pri naselju, ki stoji nasproti podjetja Lipro
d.o.o. transportne linije in Fleksibilne konstrukcije v Avtomatizaciji. Na ta način se lahko
avtobus, ki pelje v Dekane in dalje v notranjost Mestne občine Koper, ustavi in pobere
občane, ki živijo in delajo na tem območju.
PISNO:
1. Zanima me, če so se vzpostavile avtobusne linije do Škocjanskega zatoka,
gospodarsko obrtne in razvojne cone Srmin ter pokopališča Škocjan? V kolikor niso
še vzpostavljene, me zanima kdaj bodo?
2. Po vzoru Občine Miren-Kostanjevica, ki se ponaša z zlatim znakom »Slovenia Green
Destination« se podaja predlog, da se pripravi odlok, po katerem bi se na javnih
prireditvah v občini lahko uporabljali le izdelki, ki so biološko razgradljivi ali jih je
mogoče spet uporabiti. Odlok mora biti zapisan na tak način, da se prepoveduje
uporabo plastičnih izdelkov (kot npr.: krožniki, kozarci, jedilni pribor itd.) na javnih
prireditvah in da predpisuje uporabo razgradljivih vrečk za biološke odpadke. V Oljki
menimo, da je to majhen korak k izboljšanju odnosa do narave.
3. V Oljki ugotavljamo, da v mestnem jedru primanjkujejo zelene površine, saj jih je
razvoj mesta postopoma z leti ukinil. Predlagamo, da se pripravi strategija razvoja
mestnega jedra, ki bi vključevala predvsem ozelenitev mesta, kjer je to možno.
Podajamo pobudo, da se kot prvi projekt ozelenitve mesta preuči možnost ponovne
ozelenitve Carpaccievega trga, tako kot je bil nekoč. Poleg trave, bi se postavile
klopi, posadila še drevesa, ki bi nudila senco in s tem možnost preživljanja prostega
časa na tem trgu.
4. Razvoj turizma je tudi soodvisen od pestrosti programa, ki ga posamezno mesto nudi
(kot npr. prireditve) in tudi po gostinski in drugi ponudbi. Vse te dejavnosti so odvisne
od omejitve urnika obratovanja, predvsem kadar je govora o aktivnostih v nočnih
urah. Z željo, da se to področje ustrezno uredi predlagamo, da se sprejme krovni akt,
ki bo določal urnik obratovanja gostinskim in drugim obratom v zimskem in poletnem
času ter v času prireditve. Zavedamo se, da turisti prihajajo predvsem v poletnem
času, zato bi bil navedeni urnik nekoliko daljši kot je zimski. Ker pa v mestu živijo tudi
ljudje, kateri imajo pravico do mirnega nočnega počitka je prav, da se v pripravo
takšnega dokumenta vključi tudi Krajevna skupnost Koper – Center, saj se mora
turizem razvijati v soglasju z mestnimi prebivalci.
5. V Oljki podajamo pobudo, da se Kopru povrne blagovna znamka »Koprska noč«.
Čeprav je bila letošnja osrednja prireditev mesta – Rumeno-modre noči uspešna in
odmevna, ji manjka duša, tisti žar, ki ga premoreta Koper in njegovo prebivalstvo.

Poznamo zaplet v zvezi z imenom prireditve »Koprska noč«. Najprej je ime leta 2001
zaščitilo Turistično društvo Koper, kasneje, leta 2014 pa ga je prevzelo podjetje
Parametrik d.o.o. Potrebno je najti ustrezno rešitev na osnovi katere bo ime prireditve
ponovno v lasti Mestne občine Koper.
Podajamo tudi pobudo, se v osrednjo koprsko prireditev aktivneje vključi bistveno
večje število domačih izvajalcev, tako kot ustvarjalci in izvajalci programa kot
ponudniki gostinskih in drugih storitev. Z večjim deležem lokalnih, istrskih ponudnikov
in storitev bi dogodku dodali tistega duha, ki ga z leti postopoma izgublja.
Obiskovalcem bi pokazali vse bogastvo našega kraja, od gastronomske in enološke
ponudbe do pestrega športnega, kulturnega in zabavnega programa za vse
generacije kakor tudi tradicionalno nedeljsko tombolo. Vračanje tradicije Kopru
pomeni bogatenje njegove podobe in prenašanje njegovih vrednot na številne
obiskovalce, ki se te prireditve udeležujejo od blizu in daleč.
6. V Oljki podajamo pobudo, da se v okviru sprememb in dopolnitev Statuta MOK vključi
predlagana sprememba glede lokalnih volitev v MOK. Predlagamo, da se določita
dve volilni enoti, kot sta določeni za državno zborovske volitve: (1) Koper mesto:
krajevne skupnosti Žusterna, Olmo-Prisoje, Za gradom, Semedela, Koper-center;
(2) Koper podeželje: Škocjan, Vanganel, Pobegi-Čežarji, Bertoki, Boršt, Črni Kal,
Podgorje, Zazid, Rakitovec, Dekani, Gračišče, Gradin, Sv. Anton, Hrvatini, Marezige,
Škofije, Šmarje. Gre za majhen korak, a velikega pomena, saj bi bilo dejansko
izvoljenih 15 svetnikov iz mestih KS in 15 iz podeželja. Ker je predlagana sprememba
dejansko poenotena za DZ volitvami, mislimo, da ne bi smelo predstavljati večjih
težav za izvedbo.
7. Podajamo pobudo, da se uredi avtobusno postajališče na cesti Bivje-Dekani in sicer
na obeh straneh ceste pri naselju, ki stoji nasproti podjetja Lipro d.o.o. transportne
linije in Fleksibilne konstrukcije v Avtomatizaciji. Na ta način se lahko avtobus, ki pelje
v Dekani in dalje v notranjost Mestne občine Koper ustavi in pobere občane, ki živijo
in delajo na tem območju.
8. Podajamo pobudo, da se za naslednjo kopalno sezono kopališče Žusterna in
kopališče Koper uredita tako, da bo morje dostopno tudi invalidom na vozičkih.

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.
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