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Z A P I S N I K 

 
11.  redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 5. marca 2020, 
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 28 članov, in sicer: 
 
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, Tina Mojškerc, Anja Pečič, Nik 
Popovič, Patrik Peroša, Silvano Radin, Kristina Radovčić, Alberto Scheriani, Janez Starman, Jasna 
Softič, Mario Steffè, Barbara Strmole, Maja Tašner Vatovec in Vlasta Vežnaver. 
 
Odsotni člani: Patrik Babič, Gašpar Gašpar Mišič, Ana Nadoh, Boris Popovič 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: 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 krajevne skupnosti in novinarji. 

 
XXX 

 
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA 

 
Predlog dnevnega reda in njegove spremembe so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 26 za, 0 proti) naslednji 
 

d n e v n i    r e d : 
 

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 19. 
decembra 2019 

 
2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem – prva 
obravnava s predlogom za skrajšani postopek  
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3. Predlog  odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Koper – prva 
obravnava s predlogom za skrajšani postopek 

 
4. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev kompleksa 

»Panajotopulo« - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 
 

5. Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
 

6. Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
 

6/1  Predlog sklepa o podaji soglasja k prodaji nepremičnine v lasti Javnega zavoda za šport  
  Mestne občine Koper 

 
7. Predlog sklepa o določitvi višine denarnega dela priznanja Mestne občine Koper – »Priznanje 

15. maj« za leto 2020 
 

8. Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega stanovanjskega sklada MOK (UMAKNJENA) 
 
 8/1   Predlog Nadzornega sveta JSS MOK za  pooblastitev predsednice Nadzornega sveta  JSS  MOK  
           za začasno opravljanje funkcije direktorice JSS MOK  
 
 8/2   Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju članov Nadzornega sveta Javnega podjetja –  

Azienda pubblica  Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. 
 

9. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 

10. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta 
 

Ad 1 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER Z 
DNE 19. DECEMBRA 2019 

 
Predlog zapisnika so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE POTRDIL (26 prisotnih – 25 za, 0 proti) Zapisnik 10. redne seje Občinskega 
sveta Mestne občine Koper z dne 19. decembra 2019 v predloženem besedilu. 
 

Ad 2 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA POSEGE V PROSTOR NA OBMOČJU MESTNEGA JEDRA MESTA 

KOPER Z VPLIVNIM OBMOČJEM – PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM  
ZA SKRAJŠANI POSTOPEK  

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

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

- kot predstavnica predlagatelja:  
IRENA KOCJANČIČ, vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 27 za, 0 proti) naslednji  
 

S  K  L  E  P 
 

1. Sprejme se Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z 
vplivnim območjem – 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 (27 prisotnih – 26 za, 0 proti) naslednji 
 

SKLEP 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga odloka 
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v 
prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem. 
 
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL ( 27 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem v 
predloženem besedilu. 
 

Ad 3 
 

PREDLOG  ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V MESTNI OBČINI 
KOPER – PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. Prejeli so tudi spremembo besedila predloga odloka. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
   

- Odboru za okolje in prostor, 
- Odboru za finance in gospodarstvo in 
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja:  
IRENA KOCJANČIČ, vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine 

 
Razpravljal ni nihče. 
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Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 27 za, 0 proti) naslednji  
 

S  K  L  E  P 
 

1. Sprejme se Predlog  odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni 
občini 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 (27 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji 
 

SKLEP 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga  odloka 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Koper. 
 
Poročal ni nihče.  
 
Razpravljal je Alberto Scheriani, član Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL ( 27 prisotnih – 26 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Koper v 
predloženem besedilu. 
 

Ad 4 
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA UREDITEV 
KOMPLEKSA »PANAJOTOPULO« - PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM  

ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 

Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
   

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

 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja:  
MATJAŽ MARSIČ iz Urada za prostorski razvoj in nepremičnine 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
1. Sprejme se Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

ureditev kompleksa »Panajotopulo« - prva obravnava. 
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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 (27 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji 
 

SKLEP 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev kompleksa »Panajotopulo«. 
 
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev kompleksa 
»Panajotopulo« v predloženem besedilu. 
 

Ad 5 
 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA 
POMENA 

 
Predlog sklepa so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja:  
IRENA KOCJANČIČ, vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine 

 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 26 za, 0 proti) Sklep o ukinitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. 
 

Ad 6 
 

PREDLOG SKLEPA O VZPOSTAVITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA 
POMENA 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja:  
IRENA KOCJANČIČ, vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine 

 
Razpravljal ni nihče.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 26 za, 0 proti) Sklep o vzpostavitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. 
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Ad 6/1 
 

PREDLOG SKLEPA O PODAJI SOGLASJA K PRODAJI NEPREMIČNINE V LASTI JAVNEGA 
ZAVODA ZA ŠPORT MESTNE  OBČINE 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 
TIMOTEJ PIRJEVEC, vodja Urada za družbene dejavnosti. 

 
Razpravljala sta: Alan Medveš, član Občinskega sveta in Timotej Pirjevec, vodja Urada za družbene 
dejavnosti. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 24 za, 2 proti) Sklep o podaji soglasja k prodaji 
nepremičnine v lasti Javnega zavoda za šport Mestne  občine Koper v predloženem 
besedilu. 
 

Ad 7 
 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE DENARNEGA DELA PRIZNANJA MESTNE OBČINE 
KOPER – »PRIZNANJE 15. MAJ« ZA LETO 2020 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za finance in gospodarstvo  
 
POROČEVALKA:  
 

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

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 25 za, 0 proti) Sklep o določitvi višine denarnega 
dela priznanja Mestne občine Koper – »Priznanje 15. maj« za leto 2020 v predloženem 
besedilu. 
 

8/1 
 

PREDLOG NADZORNEGA SVETA JSS MOK ZA  POOBLASTITEV PREDSEDNICE NADZORNEGA 
SVETA  JSS  MOK ZA ZAČASNO OPRAVLJANJE FUNKCIJE DIREKTORICE JSS MOK 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
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POROČEVALKA:  
 

- kot predstavnica predlagatelja 
Petra Gunjač, namestnica predsednice Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Koper 

 
Razpravljala je Maja Tašner Vatovec, članica Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 19 za, 1 proti) naslednji 
 

S K L E P 

 

1. 

 

Občinski svet Mestne občine Koper ugotavlja, da je Nadzorni svet JSS MOK umaknil predlog 
za imenovanje direktorja JSS MOK z dne 19.2.2020, ki ga je  posredoval Občinskemu svetu, 
ker je predlagani kandidat dne 27.2.2020 odstopil kot kandidat   za  direktorja JSS MOK. 
Nadzorni svet JSS MOK bo ponovno objavil javni natečaj za izbiro direktorja JSS MOK. 

 
2. 

 

Občinski svet Mestne občine Koper v skladu z drugim odstavkom 22. člena ZJS-1 za čas do 
imenovanja novega direktorja, vendar najdlje 90 dni, pooblašča za opravljanje funkcije 
direktorice JSS MOK Mojco Hilj Trivić, predsednico Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Koper. 
 

Ad 8/2 
 
PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANOV NADZORNEGA SVETA JAVNEGA 

PODJETJA – AZIENDA    PUBBLICA  MARJETICA KOPER, D.O.O.-S.R.L. 
 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. Neposredno na seji so prejeli še spremembo predloga 
sklepa. 
 
Uvodno besedo je podal Aleš Bržan, župan. 
 
V razpravi sta sodelovala Alan Medveš, vodja Kluba članov Levica in SD ter Mojca Tašner Vatovec, 
članica Občinskega sveta 
 

I.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 15 za,  4 proti) naslednji  
 

SKLEP 
 

Kot člana Nadzornega sveta Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l – 
predstavnika ustanoviteljice se razrešita Tomaž Slavec in Vojko Rotar. 
 

II.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 16 za,  3proti) naslednji  
 

SKLEP 
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Za člana Nadzornega sveta Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l – 
predstavnika ustanoviteljice se za čas do izteka mandata sedanjega Nadzornega sveta imenujeta:  
 

- Peter Bolčič in 
- Vlado Krivec  

 
III.  

 
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 17 za,  4proti) naslednji  
 

SKLEP 
 
Za nadomestnega člana  Nadzornega sveta Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, 
d.o.o.-s.r.l – predstavnika ustanoviteljice se namesto sedanjega člana Briševac Davorja imenuje 
doc.dr. Boštjan Aver, in sicer za obdobje, ko Briševac Davor začasno opravlja funkcijo direktorja 
tega javnega podjetja. 
 

Ad 9 
 

PREDLOGI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 
 

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli neposredno na seji. 
 
POROČEVALEC: 
 

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

 
Razpravljali so: Maja Tašner Vatovec, Alberto Scheriani, Marijan Križman, Peter Bolčič,  Patrik 
Peroša in Janez Starman, člani občinskega sveta 
 

I.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 20 za, 3 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Občinski svet Mestne občine Koper daje soglasje k imenovanju Igorja Hrvatina, dipl. 
manager poslovnih operacij,  roj. 11.7.1974, Turki 10, 6276 Pobegi,  za  direktorja javnega 
zavoda Zdravstveni dom Koper.  
 

II.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 21 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Občinski svet Mestne občine Koper daje pozitivno mnenje k imenovanju Tatjane 
Frančeškin, roj. 17.1.1975, univ. dipl. soc. del., iz Kopra, Rozmanova ul. 21, za pomočnico 
direktorice  Centra za socialno delo Južna Primorska na Enoti Koper.  
 

III.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
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Za članico Sveta javnega zavoda Glasbena šola Koper – predstavnico Mestne občine Koper 
se imenuje Martina Cvetko, roj. 9.10.1967, mag. zgodnjega učenja, Koper, Kvedrova cesta 
8. 
 

IV.  
 
1) 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 21 za, 1 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Za člane sveta Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper – predstavnike ustanoviteljice se  
imenujejo: 
 

- Ivo Štokovič,  
- Jana Tolja,  
- Jaka Godejša,  
- Marina Jelen. 

 
2) 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Na predlog Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper se za člana Sveta 
Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper – predstavnika ustanoviteljice imenuje 
Roberto Collusi. 
 
 

V.  
 
1) 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 22 za, 1 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Kot člana Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Koper – predstavnika Mestne občine 
Koper se razrešita Katja Pišot Maljevac in dr. Danijel Starman, ker sta 27.2.2020 podala 
odstopni izjavi. 
 
2) 
 
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 21 za, 1 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Za člana Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Koper – predstavnika Mestne občine Koper se za 
čas do izteka mandata sedanjega sveta zavoda imenujeta: 
 

- Mirjam Lemut, roj. 12.5.1955, univ. dipl. pedagog, Koper,ča: Čevljarska 17 in 
- Goran Likovski, roj. 30.12.1964, tehnik arhitekt, Škofije,  Zg. Škofije 5. 
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Ad 10 
 

VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
 
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE: 
 
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. 
 
PISNO:  
 
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. 
 
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.). 
 
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? 
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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 zagotovitev 
pitne vode vsem gospodinjstvo v Mestni občini Koper ter tako vsem občanom in občankam 
omogoči enake pogoje do pitne vode. 
 
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. 
 
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.  
 
ONDINA GRAGORICH-DIABATÈ, članica Občinskega sveta:  
 
… termine del 2 aprile ... e ho visto che è uscito anche il decreto sul Bollettino ufficiale, non so chi 
l'abbia tradotto, io spero che quando abbiamo deciso di mettere il traduttore in paga, il comune, 
sia fatto quanto prima, perché è necessario. Io ringrazio perché è nella lingua, ma qualche volta io 
non capisco, devo prendere l'originale sloveno perché i costrutti e anche certe parole tecniche 
sono tradotte come uno può tradurre. Mi scuso.  
 
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.  
 
ALBERTO SCHERIANI, član Občinskega sveta:  
 
Sarò anch'io molto breve. 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 
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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.   
 
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? 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.35 uri. 
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