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ODGOVORI
NA VPRAŠANJA ČLANIC IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Na 11. redni seji, dne 5. marca 2020, so članice in člani Občinskega sveta postavili vprašanja
oziroma predloge in pobude, na katere podajata Župan in Občinska uprava naslednje odgovore:
PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta:
Jaz bi podal eno pobudo, in sicer v Oljki izražamo navdušenje nad uspehom vpeljave
participativnega proračuna, za katerega smo se tudi sami zavzemali. Verjamemo, da je to prvi
korak k večji vključenosti občank in občanov v soodločanje o prihodnosti svojega kraja.
V Oljki smatramo, da bi lahko razširili participatorno politiko tudi na osnovne šole, kjer bi
učenke in učenci imeli možnost predlagati razne projekte. Tako bi tudi šolarji opozorili na
probleme za katere morebiti šole ne namenijo dovolj pozornosti ali pa jih sploh ne poznajo. Med
možnimi postopki izpeljave participatornega proračuna v osnovnih šolah ga opisujemo v
nadaljevanju.
Vsak učenec lahko predlaga po en projekt. Zbrane projekte se obravnava v razredu, kjer vsak
razred določi zgolj enega, kateri naj bi bil usmerjen v modernizacijo šole. Posebna komisija,
katere bi bila sestavljena izmed predstavnikov Sveta staršev in učiteljskega zbora šole bi izbrala
projekte, kateri bi bili izvedljivi in skladni s pogoji razpisa. Šolarji bi na osnovi t.i. »volitev«
izbrali tri projekte kateri bi šli tudi v izvedbo.
Z našo pobudo dajemo težo najmlajšim, da sprejmejo odločitve, katere izražajo odgovornost do
prostora kjer se izobražujejo obenem pa tudi konstruktivno podajajo svoje želje in pričakovanja.
Verjamemo, da bi tovrsten pristop omogočili boljše učno okolje in sodelovanje med učitelji in
šolarji.
ODGOVOR: V zvezi z vprašanjem občinskega svetnika g. Patrika Peroša podajamo, da se je
MOK tudi po zgledu drugih občin pri izvedbi participativnega proračuna odločila, da krog
sodelovanja v tem procesu razširi iz volilnih upravičencev na vse občane starejše od 15 let.
Ob tem podpiramo predlog svetniške skupine, da je potrebno tudi otroke vključevati v
sisteme odločanja in jih vzgajati kot aktivne državljane. MOK je ravno prejšnji mesec
podprla prijavo evropskega projekta, v katerem je partner Društvo PINA, v okviru
programa Justice Programme – Rights, Equality, Citizenship Programme – Call for
proposals on capacity building in the area of rights of the child (Call ID:REC-RCHI-PROF-AG2020), katerega namen je okrepiti udeležbo otrok pri sprejemanju lokalnih odločitev s
spodbujanjem mehanizma politike sodelovanja, ki vključuje mlade kot državljane
opazovalce. Končni cilj je, da so tudi otroci vključeni v participativne procese, in da, če
recimo občina postavlja otroško igrišče v Semedeli, otroci v procesu sodelujejo. Verjamemo,
da bo analitični pristop k vključevanju otrok v sisteme odločanja prinesel tudi dobre prakse,
ki jih bomo lahko aplikativno uporabili tudi pri izvajanju participativnega proračuna.
PISNO:
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Pobuda – Spominek
Pred kratkim je zaživela nova vizualna podoba destinacije Koper, kar v naši stranki zelo
pozdravljamo. Podajamo pobudo, da se v luči te novosti objavi javni natečaj za izbor turističnega
spominka Mestne občine Koper. Verjamemo, da so spominki že od nekdaj spremljevalci turizma
in njihova podoba naj temelji iz motivov bogate kulturne, kulinarične in druge dediščine Mestne
občine Koper. Število izbranih spominkov naj ne bo omejeno zgolj na enega »zmagovalca«, saj v
primeru več izvirnih spominkov bi omogočilo večjo prepoznavnost našega kraja.
ODGOVOR: Mestna občina Koper je prvič objavila javni natečaj za izbiro najboljših
turističnih spominkov leta 2006. Skupno smo v preteklih letih izpeljali 7 javnih natečajev za
izbiro najboljših turističnih spominkov. Strokovna komisija je skozi posamezne natečaje
ugotavljala, da je bila kakovost na natečaj prispelih izdelkov iz leta v leto slabša. Leta 2012
smo organizirali tudi izobraževanje za potencialne izdelovalce spominkov, ki pa žal ni
prineslo premika v kakovosti prijavljenih izdelkov. Strokovna komisija je bila enotna, da so
bili izdelki idejno in oblikovalsko povprečne kakovosti in niso dosegali celovite popolnosti,
zato se na zadnjem izvedenem natečaju ni podelilo nobene nagrade. Iz naštetih razlogov
smo pred leti opustili izvedbo javnega natečaja za izbiro najboljših turističnih spominkov in
sredstva namenili izdelavi spominkov z ustreznim tržnim potencialom (magnetki, skodelice,
brisače, dežniki, rokovniki, ipd.).
Pobuda – županova sladica
Sladka Istra je prepoznavna prireditev, ki več kot 10 let bogati turistično prireditveno pobudo
Mestne občine Koper. V sklopu prireditve se podeljujejo tudi razna priznanja. Kljub bogati
»sladki tradiciji«, pa pogrešamo protokolarno sladico Mestne občine Koper po vzoru županovega
vina in olja. Podajamo pobudo, da bi se uvedlo tudi županovo sladico, po enakem postopku
oziroma enakimi pogoji kot to velja za županovo olje in vino. Poleg tega vidimo priložnost na
področju turizma in prepoznavnosti s tem, da bi Koper imel svojo »koprsko sladico«. Za izbor
tovrstne sladice bi bilo potrebno izpeljati natečaj s katerim se pride do sladice, ki bi odražala
tipične lokalne naravne pridelke (sadjarstva, zelenjadarstva, žita, itd.).
ODGOVOR: Županovo vino in oljčno olje služita kot protokolarno darilo, ki ga župan ob
različnih priložnostih podeljuje gostom, poslovnim partnerjem, strankam itd. Prednost
takega darila sta njegova praktičnost in uporabnost, enostavna sta tudi za skladiščenje (v
embalaži, dolg rok trajanja itd.). Pri sladicah te praktičnosti ni mogoče zagotoviti – ne da se
skladiščiti, potrebna je posebna embalaža, priprava po naročilu zaradi hitre pokvarljivosti
itd.
Ob zadnji izvedbi Sladke Istre smo v sodelovanju s Kavarno Triglav oblikovali in pripravili
torto z imenom Sladka Istra. Torta je pripravljena iz lokalnih sestavin (mandlji, breskve,
kutine, refošk, zavajon), zunanjost pa krasijo fritule. Torta je v redni ponudbi kavarne na
voljo celo leto, kar pomeni celoletno promocijo prireditvi in celemu mestu. Podobno
promocijsko zgodbo smo ob Carpacciovem letu naredili s Carpacciovo sladico. O podobni
pobudi smo na občini tudi že večkrat razmislili, vendar če bi želeli, da se gradi
prepoznavnost ene sladice, bi jo moralo ponujati več gostinskih ponudnikov in bi kot taka
morala biti standardizirana. Iz prakse smo ugotovili, da takemu pristopu gostinski
ponudniki niso naklonjeni (npr. zaradi avtorstva recepture…), zato smo se odločili za
drugačne pristope.
VIDA GRAČNAR, članica Občinskega sveta:
Jaz bi imela samo eno vprašanje in pobudo istočasno. Mene zanima, koliko zaselkov in koliko
gospodinjstev nima še dostopa do pitne vode preko javnega vodovodnega omrežja na današnji
dan?
Kateri izmed navedenih zaselkov bodo priključeni na javno vodovodno omrežje v prihodnje (na
osnovi veljavnega proračuna in načrta razvojnih programov)?
V Ustavi člen 70.a z dikcijo določa, da ima vsakdo pravico do pitne vode. Podajajmo pobudo, da
se v okviru naslednjih proračunov in načrtov razvojnih programov tega mandata umesti

2/5

zagotovitev pitne vode vsem gospodinjstvo v Mestni občini Koper ter tako vsem občanom in
občankam omogoči enake pogoje do pitne vode.
ODGOVOR: V MOK samo še nekaj območij – gospodinjstev nima urejene možnosti priključka
na vodovodno omrežje, s katerim upravlja Rižanski vodovod Koper, kar je razvidno v tabeli:

Gre za redko poseljena območja oziroma območja, kjer trenutno ni stalnih prebivalcev. Vsa
večja območja so bila v zadnjem obdobju opremljena z vodovodnim omrežjem. Pravica s
pitno vodo je omogočena vsem prebivalcem, saj se na območja, kjer ni javnega vodovoda,
pitna voda dostavlja s cisternami in se prevoz uporabniku ne zaračuna.
Pred kratkim je bilo izvedeno vodovodno omrežje v Pisarih, sledila bo še izgradnja
vodovoda v ostalih bližnjih zaselkih. V pridobivanju je potrebna dokumentacija za izgradnjo
vodovoda v Movraških Dvorih in za ostala območja.
MARIJAN KRIŽMAN, član Občinskega sveta:
Jaz imam eno pobudo in sicer na Broli primanjkuje parkirnih prostorov. S tem ko se je delno
rekonstruiral ta prostor se je tudi nekaj parkirnih prostorov izgubilo in tam je zelo velika
»gužva«, tam je zdravstveni dom, parkirajo tudi, če tam zmanjka prostora, je trgovina, je upravna
enota, knjižnica, je sindikat in je še marsikaj drugega. Konkretno zdaj pred par dnevi je prišla ena
nemogoča situacija, ki jo nihče ni mogel razplesti. Prišlo je skoraj do pretepa med ljudmi za
parkirni prostor in jaz dajem pobudo, da bi dokler se zadeve drugače ne rešijo, da se preseli
upravna enota, ki seveda zavzemajo ljudje, ki tam opravljajo svoje storitve, da se do takrat
usposobi telovadniški trg in to je za cerkvijo Sv. Jakoba in da se tisti prostor nameni za
parkiranje občanov, tistim, ki imajo dovolilnico za parkiranje oz. tistim, ki prihajajo v mesto
reševat svoje zadeve kot sem prej omenil na upravno enoto, knjižnico, sindikat, trgovine,
zdravstveni dom in tako dalje.
ODGOVOR: Pobudo bomo preučili v sodelovanju s predstavniki KS Koper – Center. V mesecu
juniju se iz Trga Brolo seli Upravna enota, kar bo sigurno prispevalo k manjši zasedenosti
parkirnih površin. Je pa dolgoročni cilj občine, vzpostaviti mesto brez avtomobilov, zato
občina ni naklonjena širjenju parkirnih površin v zaščiteno staro mestno jedro.

3/5

In pol imam še eno vprašanje, ki bi bilo lahko tudi pobuda, ampak ker lahko dam samo eno
pobudo, je to vprašanje. Zanima me, ali mi imamo institut »častnega člana«? Zdaj jaz ne vem
točno, ali ga še imamo ali ga nimamo več. Mi smo ena izmed redkih občin, ki mislim, da nima več
nobenega častnega člana, da so že vsi pomrli. Zdi se mi, no! In jaz dajem pobudo, da se
potrudimo in da uvedemo oziroma da gremo v to, da poiščemo častne člane našega, naše občine
in da s tem tudi pač povemo in pokažemo, da imamo ljudi, ki so za to občino veliko naredili in je
ta, to častno članstvo seveda tudi ponos občini. Tako, da predlagam gospod župan, da se v
strokovnih službah pogleda kako in kaj je s to zadevo. Vem, da to nekoč je bilo. Ali je to treba na
novo sprejeti ali je potrebno kakšen razpis naredit ali kakor koli, želel pa bi, da se ta institut
naredi, kot sem že enkrat rekel, da se ne ponavljam, v tej občini je marsikdo marsikaj naredil za
kar bi mu bilo potrebno izreči določeno priznanje in ta institut je najvišji institut oziroma
najvišje priznanje kar ga kdo lahko dobi in jaz mislim, da je nekaj ljudi. Ni jih ne vem koliko,
ampak nekaj jih vendarle je, ki bi si zaslužili to in mislim, da bi to bilo v ponos tudi naši občini.
ODGOVOR: V Odloku o priznanjih in nagradah Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 3/96
in 54/01) so določeni pogoji in način podelitve priznanj in nagrad Mestne občine Koper. V 3.
členu odloka je opredeljen tudi naziv »častni občan« Mestne občine Koper. Naziv »častni
občan« Mestne občine Koper podeljuje na predlog župana Občinski svet, in sicer osebam, ki
imajo za Mestno občino Koper izjemne zasluge na vseh področjih družbenega življenja;
posebej pa osebam, ki so s svojim javnim delovanjem pripomogle k mirnemu sobivanju ljudi
in tvornemu sodelovanju med narodi in državami.
ONDINA GRAGORICH-DIABATÈ, članica Občinskega sveta:
Dopo volevo chiedere ancora per il bando del posto del preside della scola elementare –
Osnovna šola Koper, che è uscito già due volte e non hanno ancora nominato il preside. Io chiedo
che il comune come fondatore della scuola stia attento nel non creare precedenti perché nel
secondo bando è scritto ''smo omilili kriterije'' e hanno tolto la conoscenza della lingua italiana.
Io so che per la legge che regola gli istituti scolastici questo è stato tralasciato. Non è un obbligo,
ma essendo una scuola sul territorio bilingue mi sembra giusto che anche se c'è un'altra legge, il
comune come fondatore stia molto attento per non creare precedenti.
ODGOVOR: Postopek imenovanja ravnatelja določa Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), v nadaljevanju ZOFVI ter ostali
podzakonski predpisi za posamezno vzgojno-izobraževalno področje. Pogoji za ravnatelja
so določeni v 53. členu ZOFVI. Glede imenovanja ravnatelja 58. člen ZOFVI določa, da se
ravnatelj imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
Sklepu o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja in Javni razpis, v katerem so določeni
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat ter ostale zahteve razpisa (čas, za katerega bo
imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave …), sprejme oz. potrdi Svet šole.
Svet šole je sestavljen skladno z zakonom, ki ureja področje vzgoje in izobraževanja ter
odloča z večino glasov vseh članov. Mestna občina Koper ima 3 predstavnike v Svetu šole
Osnovne šole Koper, od skupno 11 članov.
ALBERTO SCHERIANI, član Občinskega sveta:
Io faccio parte della commissione giuridico statutaria e purtroppo ricevo gli inviti solo in lingua
slovena. Io pregherei che si faccia di tutto affinché arrivino anche lingua italiana. Oramai questo
modo di lavorare nella commissione ha una barba lunga e quindi mi sono deciso di dirlo affinché
appunto si possa ricever gli inviti in lingua italiana ma soprattutto almeno riceverli in tutte
quelle commissioni dove ci sono gli appartenenti alla comunità italiana.
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ODGOVOR: Občinska uprava je pobudo sprejela in z mesecem majem 2020 so vabila za sklic
delovnih teles Občinskega sveta, kjer so člani delovnih teles tudi pripadniki italijanske
skupnosti, dvojezična.
ALAN MEDVEŠ, član Občinskega sveta:
PISNO:
Občanka se že 18 let trudi odkupiti zemljišče Kolomban-Hribi. Na nas se je obrnila občanka, ki se
že skoraj dve desetletji trudi urediti premoženjsko pravna razmerja z Mestno občino Koper.
Povedala je, da sta že njena starša takoj po nakupu hiše oddala prošnjo za odkup funkcionalnega
zemljišča okoli same hiše, ki je bilo razdeljeno v dva dela. Tako za zemljiščem oz. za hišo kot pred
njo ni bilo nobenih sosedov že vsaj 10 let. Leta 2014 ko se je občina končno po večkratnih
pozivih oglasila, sta parcelo za našo nepremičnino kupila dva gospoda, ki sta, ko sta ugotovila
kakšno je stanje, izjavila, da sta oba zainteresirana za odkup in tu so se začele še večje težave.
Od leta 2002 do 2014 se ni praktično nič dogajalo kljub mesečnim oz. celo tedenskim obiskom
MOK za razrešitev zadeve.












21.8.2002 prošnja za odkup funkcionalnega zemljišča (v dveh delih k.o. Hribi 2275/2,
1090/1)
30.7.2014 občina poslala overjen izvod pogodbe o prodaji nepremičnine za večjo parcelo
in odkup večjega zemljišča
2014 podpisan sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjsko-pravnih razmerij o
odkupu druge, manjše parcele
januar 2017 dopis MOK, da se za omenjeno zemljišče zanimata še soseda
september 2017 dopis o licitaciji za zemljišče
februar 2018 dopis o temu, da so izpolnjeni pogoji za realizacijo sporazuma iz 2014
(širitev dostopne poti za sosede)
marec 2018 odgovor MOK, da bodo opravili pogajanja za odkup nepremičnine
november 2019 obisk dveh predstavnikov MOK, ki sta obljubila, da bo zadeva rešena v
kratkem času
2019 mediacija na predlog MOK
Sodišče zahteva urbanistično mnenje, ki potrjuje, da omenjena nepremičnina
funkcionalno spada k hiši (ki smo ga mi plačani 1.000 EUR)
kljub omenjeni ekspertizi, MOK zahteva obravnavo na sežanskem sodišču.

Poleg 18 let trajajočem postopku in ogromnem finančnem vložku do sedaj, občina še vedno
zavlačuje zadeve, ki brez dvomov funkcionalno spada k njihovi nepremičnini.
Zato vas sprašujemo, zakaj se še vedno okleva z reševanjem nastale situacije?
ODGOVOR: V navedeni zadevi je sodišče pravdni postopek prekinilo in stranke napotilo v
mediacijski postopek. Glede na to, da je skladno z Zakonom o mediaciji v civilnih in
gospodarskih zadevah (Uradni list RS, št. 56/08) mediacija tajen postopek, zadeve in
vsebine ne moremo komentirati.

Koper, 27. maja 2020

SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET IN
KRAJEVNE SKUPNOSTI

5/5

