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O D G O V O R I 
 

NA VPRAŠANJA ČLANIC IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

  
Na 10. redni seji, dne 19. decembra 2019, so članice in člani Občinskega sveta postavili vprašanja 
oziroma predloge in pobude, na katere podajata Župan in Občinska uprava naslednje odgovore:  
 
ALAN MEDVEŠ, član Občinskega sveta: 
 

1. Najprej  se vam bom zahvalil za odgovor na moje vprašanje glede razlogov, zakaj ni bil 
sklican svet Zdravstvenega doma Koper, potem, ko je večini članov sveta potekel mandat 
zaradi razrešitve in imenovanja novih članov na septembrski seji občinskega sveta. 
Vendar ocenjujem vaš odgovor kot pomanjkljiv, ker ne odgovarja na razloge, zakaj ni bil 
sklican svet zavoda, ampak odgovarjate, da se seje sklicuje v skladu s poslovnikom in po 
potrebi. 

 
Tu želimo izpostaviti, da je skladno s sprejetim sklepom tega občinskega sveta 26. 
septembra 2019 prenehal mandat večini članov sveta zavoda, t.j. sedmim od trinajstih. S 
tem je svet zavoda postal nesklepčen in neoperativen, zavod pa je ostal brez organov 
upravljanja, kot to določa Zakon o zavodih. Glede na navedeno in glede na smiselno 
uporabo določb tako omenjenega zakona kot statuta zavoda in poslovnika o delu sveta 
zavoda, bi morala nekdanja predsednica, ki ji je z razrešitvijo prenehal tudi mandat 
predsednice sveta zavoda, sklicati sejo, katere namen je tudi izbor novega predsednika 
sveta zavoda.  

 
Spoštovani gospod župan! Glede na to, da zastopate občino in ta svet ter predstavljate 
ustanoviteljico, skladno z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kope,r 
vas pozivamo, da vzpostavite zakonitost, predvsem pa normalno delovanje javnega 
zavoda. Obenem pa vas še enkrat sprašujem, zakaj se kljub imenovanju novih članov 
sveta zavoda ta ni sestal in prosimo, da nam navedete razloge in argumente ter se ne 
sklicujete na določbe poslovnikov, statutov ali odlokov, ker se dobro zavedamo, da so 
slabi in prepotrebni sprememb.  

 
ODGOVOR: Kot smo pojasnili v odgovoru na vprašanje, postavljeno na 9. seji 
Občinskega sveta z dne 14. 11. 2019, se seje sveta Zdravstvenega doma Koper 
sklicujejo v skladu s Poslovnikom o delu sveta zavoda in so sklicane po potrebi.  Tako 
je bila 9. redna seja sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Koper izvedena dne 
23. 1. 2020, 10. redna seja sveta zavoda pa dne 26.2.2020.   

 
2. Bi pa imel še eno pobudo, časa imam še dovolj, in rad bi ob priložnosti, ko so z nami tudi 

predstavniki Javnega stanovanjskega sklada, posredoval pobudo zaskrbljenega občana 
Ivana Miličevića. Stanovalec objekta z oskrbovanimi stanovanji, na naslovu Oljčna pot 
65/A,  nam je posredoval informacijo v zvezi z vhodom v navedeni objekt. Le-ta je bil 
izveden tako, da nima ob zunanjih vratih domofona s tipkovnico, s čimer naj bi se kršil 4. 
člen Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj. 
Občan predlaga rešitev, da se napako odpravit tako, da se vhodna vrata z domofonom, ki 
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so napačno vgrajena v notranjosti objekta, zamenja z drsnimi, s senzorjem, ki zaznava 
gibanje. Ob tistih drsnih vratih na vhodu v objekt pa se namesti domofon z Urmetovo 
tipkovnico namesto neprimerne table z zvonci. Vrata so sicer, po informacijah, ki nam jih 
je posredoval, že popravljali, vendar nikoli tako, da bi zadostili omenjenemu pravilniku. 
Prosimo, da navedeno preverite in ustrezno ukrepate. V tem smislu bi želeli, da se 
konkretno preveri tudi projekte prihodnjih gradenj, predvsem tistih na Dolinski cesti, da 
so v skladu s področno zakonodajo, saj preverjanje projektantov v smislu spoštovanja 
predpisov ni avtomatično, ampak le-to zatrdijo z izjavo. Glede na dejstvo, da sta tako 
vodstvo Javnega stanovanjskega sklada, kakor tudi župan, s to zadevo baje že seznanjena, 
pričakujemo, da se bo rešila v najkrajšem možnem roku.  

 
ODGOVOR: Odgovor JSS MOK je v prilogi. 

 
ANJA PEČIČ, članica Občinskega sveta:  
 
V imenu prebivalcev Bošamarina in Grinjana sprašujem, kdaj je predvidena izgradnja 
kanalizacijskega omrežja, kanalizacije na tem področju, ker lahko tudi v obcestnih kanalih 
opazimo fekalne vode na nekaterih predelih. Poleg tega je bilo v zadnjem letu tam veliko 
novogradenj in še dvajset novih je predvidenih na področju Bošamarina in Grinjana, tako da se 
potrebe po kanalizaciji še povečujejo. 
 
ODGOVOR: Ob potrjevanju Investicijskega programa za projekt Čisto za Koper in Ankaran, 
ki vključuje izgradnjo manjkajoče kanalizacije v aglomeracijah Hrvatini, Bertoki in Škofije, 
smo člane OS seznanili s tem projektom v vrednosti cca 15 mio EUR in pogojem, da mora biti 
izgradnja v teh aglomeracijah zaključena do leta 2023. Za ta projekt bomo pridobili tudi 
nepovratna sredstva EU. Investicija je že opredeljena v razvojnih načrtih MOK. 
 
Izgradnja manjkajoče kanalizacije na območju Bošamarina in Grinjana še ni predvidena v 
razvojnih načrtih in v tem trenutku ne moremo posredovati točnega termina izvedbe. Vse 
novogradnje morajo biti opremljene z malimi komunalnimi čistilnimi napravami v primeru, 
da objekti nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje (skladno z 
gradbenim dovoljenjem).  
Za manjkajočo kanalizacijsko omrežje občinska uprava pripravlja ocene investicij s 
predlogom prioritet izvajanja s predvidenim terminskim načrtom. Terminski načrt bo nato 
predstavljen KS MOK. 
 
 
 
Koper, 5. marca 2020      SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET IN  

        KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 


