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PREDLOG

Občinski svet – Consiglio comunale

ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 28. maja 2020,
ob 16. uri v sejni dvorani v sv. Frančiška Asiškega, na Martinčevem trgu 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:

Jani Bačić, Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Olga Franca, Gašpar Gašpar Mišič, Vida Gračnar,
Ondina Gregorich – Diabatè, 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, Dejan Škerlič, Maja Tašner Vatovec in Vlasta
Vežnaver.
Odsotni člani: Patrik Babič, Igor Hrvatin, Ana Nadoh in Boris Popovič.
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.
Glede na to, da je Občinski svet zasedal v prostoru, kjer ni nameščene glasovalne naprave, je
glasovanje potekalo skladno s 67. členom Poslovnika, in sicer s prenosno glasovalno napravo.
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji proceduralni S K L E P :
»Glasovanje se ponovi, če je število opredeljenih glasov večje od števila prijavljenih h
glasovanju.«
XXX
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA:
Predlog dnevnega reda in njegove spremembe so člani Občinskega sveta prejeli.
Razpravljali so: mag. Alan Medveš in Maja Tašner Vatovec , člana Občinskega sveta ter Aleš
Bržan, župan.
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji
Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 382

dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 5. marca
2020 in 2. izredne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je potekala dopisno, od
srede, 25. marca 2020, od 10. ure, do četrtka, 26. marca 2020, do 14. ure
2. Predlog sklepa o potrditvi odločitev Občinskega sveta, sprejetih na 2. izredni seji
Občinskega sveta Mestne občine Koper
3. - Predlog zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2019
- Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2019
4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranosti
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper – prva obravnava s predlogom za
skrajšani postopek
4/1 Predlog Nadzornega sveta JSS MOK za pooblastitev predsednice Nadzornega sveta JSS
MOK za začasno opravljanje funkcije direktorice JSS MOK
5. Predlog obvezne razlage tretjega in četrtega odstavka 8. člena Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu »Trgovsko poslovna cona pri Badaševici ob Šmarski cesti«
(Uradni list RS, št. 60/17)
6. Predloga sklepa o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Obnova Slemenske ceste v
Hrvatinih in izgradnja kolesarske in pešpoti, pododsek km 2,905 – km 3,410 Hrvatini –
Kolomban«
7. Poročilo o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2019 in
Program dela Nadzornega odbora za obdobje 2020 - 2022
8. Letno poročilo o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih iz akcijskega načrta Lokalnega
energetskega koncepta Mestne občine Koper za leto 2019 in plan za izvajanje aktivnosti v
letu 2020
9. Seznanitev z delnim poročilom Ukrepanje Mestne občine Koper ob razglasitvi epidemije
COVID-19
11. Predlog sklepa o opredelitvi do izplačila sejnine za 2. izredno sejo Občinskega sveta Mestne
občine Koper
12. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
13. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta
Ad 1
POTRDITEV ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER Z
DNE 5. MARCA 2020 IN 2. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER, KI
JE POTEKALA DOPISNO, OD SREDE, 25. MARCA 2020, OD 10. URE, DO ČETRTKA, 26.
MARCA 2020, DO 14. URE
Predloge zapisnikov so člani Občinskega sveta prejeli.
Razpravljal ni nihče.
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I.
Občinski svet je, glede na sprejet proceduralni sklep, po ponovljenem glasovanju
POTRDIL (26 prisotnih – 25 za, 0 proti) zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Mestne
občine Koper z dne 5. marca 2020 v predloženem besedilu.
II.
Občinski svet JE POTRDIL (28 prisotnih – 26 za, 0 proti) zapisnik 2. izredne seje
Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je potekala dopisno, od srede, 25. marca 2020,
od 10. ure, do četrtka, 26. marca 2020, do 14. ure, v predloženem besedilu.
Ad 2
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI ODLOČITEV OBČINSKEGA SVETA, SPREJETIH NA
2. IZREDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER
Predlog sklepa so člani Občinskega sveta prejeli.
Predstavitev predloga je podal Aleš Bržan, župan.
Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih 27 za, 0 proti) Sklep o potrditvi odločitev
Občinskega sveta, sprejetih na 2. izredni seji Občinskega sveta Mestne občine Koper v
predloženem besedilu.
Ad 3
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2019
in
POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM V LETU 2019
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Vsem odborom,
Komisiji za vprašanja italijanske narodnosti in
Statutarno-pravni komisiji.

Gradivo je bilo posredovano Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti, ki je podala
pozitivno mnenje.
POROČEVALKI
- kot predstavnici predlagatelja:
dr. VILMA MILUNOVIČ, vodja Urada za finance in računovodstvo in
IRENA KOCJANČIČ, vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine
Razpravljal je mag. Alan Medveš, član Občinskega sveta.
I.
Občinski svet je, glede na sprejet proceduralni sklep, po ponovljenem glasovanju
SPREJEL (27 prisotnih – 22 za, 1 proti) naslednji S K L E P :
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Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2019 v predloženem
besedilu.
II.
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji S K L E P :
Občinski svet Mestne občine Koper se je seznanil s Poročilom o realizaciji načrtov
ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2019.
Ad 4
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI IN
ORGANIZIRANOSTI JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE KOPER – 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 finance in gospodarstvo in
Statutarno-pravni komisiji.

POROČEVALEC
dr. MILOŠ SENČUR, član Nadzornega sveta JSS MOK
Razpravljali so: mag. Alan Medveš, Janez Starman, Patrik Peroša, Alberto Scheriani in Marijan
Križman, člani Občinskega sveta
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 23 za, 2 proti) naslednji
S K L E P
1. Sprejme se Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in
organiziranosti Javnega stanovanjskega sklada 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 (26 prisotnih – 22 za, 1 proti) naslednji
SKLEP
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga
odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranosti Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Koper.
dr. MILOŠ SENČUR, član Nadzornega sveta JSS MOK je v imenu predlagatelja podal opredelitve
do podanih pripomb in predlogov na predlog odloka v prvi obravnavi ter predstavil Predlog
odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranosti Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za drugo obravnavo, ki je enak kot v prvi obravnavi.
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V razpravi o predlogu odloka sta v drugi obravnavi sodelovala: mag. Alan Medveš in Patrik
Peroša, člana Občinskega sveta.
Pisni amandma k predlogu odloka je vložil mag. Alan Medveš, član Občinskega sveta.
dr. MILOŠ SENČUR, član Nadzornega sveta JSS MOK je podal opredelitve do podanega
amandmaja.
Občinski svet je nato prešel h glasovanju o amandmaju, ki ga je vložil mag. Alan Medveš,
in se glasi:
»V petem odstavku 21. člena:
-

prva alineja postane druga alineja in vse naslednje se premaknejo tako, da druga
postane tretja, tretja četrta in četrta peta. Nato se doda nova prva alineja, ki se
glasi:
»- državljanstvo Republike Slovenije«

-

se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»- univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem; predpisana izobrazba za nazive prvega kariernega razreda je tudi
izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje v skladu z
zakonom, ki ureja visoko šolstvo;«

-

se doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»- da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.«

Predlagatelj predloga odloka amandmaja ni podprl.
Občinski svet amandmaja NI SPREJEL (26 prisotnih – 6 za, 15 proti).
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 19 za, 0 proti) Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranosti Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Koper v predloženem besedilu.
Ad 4/1
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.
POROČEVALEC
- kot predstavnik predlagatelja:
dr. MILOŠ SENČUR, član Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Koper.
Razpravljali so mag. Alan Medveš, Marijan Križman in Alberto Scheriani, člani Občinskega sveta
ter Aleš Bržan, župan
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 21 za, 3 proti) naslednji
SKLEP
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Občinski svet Mestne občine Koper na podlagi drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih
skladih (zjs-1; Uradni list, št. 77/08, 8/10-ZSKZ-B in 61/20-ZDLGPE) za čas od 3.6.2020 do
imenovanja novega direktorja, vendar najdlje do vključno 19.12.2020, pooblašča za
opravljanje funkcije direktorice JSS MOK Mojco Hilj Trivić, predsednico Nadzornega sveta
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper.
Ad 5
PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE TRETJEGA IN ČETRTEGA ODSTAVKA 8. ČLENA ODLOKA O
OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU »TRGOVSKO POSLOVNA CONA PRI
BADAŠEVICI OB ŠMARSKI CESTI« (URADNI LIST RS, ŠT. 60/17)
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za okolje in prostor

POROČEVALEC
- kot predstavnik predlagatelja:
mag. ALAN MEDVEŠ, predsednik Statutarno-pravne komisije
Janez Starman, član Občinskega sveta, je skladno s prvim odstavkom 38. člena Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije župana obvestil, da se pri tej točki, zaradi nasprotja
interesov, v celoti izloča (tako pri obravnavi kot pri odločanju).
Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 24 za, 2 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se Predlog obvezne razlage tretjega in četrtega odstavka 8. člena Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Trgovsko poslovna cona pri Badaševici ob
Šmarski cesti« (Uradni list RS, št. 60/17) v predloženem besedilu.
Ad 6
PREDLOGA SKLEPA O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT
»OBNOVA SLEMENSKE CESTE V HRVATINIH IN IZGRADNJA KOLESARSKE IN PEŠPOTI,
PODODSEK KM 2,905 – KM 3,410 HRVATINI – KOLOMBAN«
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

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

POROČEVALEC
- kot predstavnik predlagatelja:
PETAR ZIRALDO, vodja Službe za investicije
Razpravljali so: mag. Alan Medveš, Marijan Križman, Alberto Scheriani in Olga Franca, člani
Občinskega sveta
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Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 26 za, 0 proti) Sklep o potrditvi Investicijskega
programa za projekt »Obnova Slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in
pešpoti, pododsek km 2,905 – km 3,410 Hrvatini – Kolomban« v predloženem besedilu.
Ad 7
POROČILO O DELU IN UGOTOVITVAH NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE KOPER
ZA LETO 2019 IN PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA ZA OBDOBJE 2020 - 2022
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALEC
- kot predstavnik predlagatelja:
JADRAN BAJEC, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Koper
Razpravljala sta Alberto Scheriani, član Občinskega sveta in Jadran Bajec, predsednik
Nadzornega odbora Mestne občine Koper
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora Mestne
občine Koper za leto 2019 in Programom dela Nadzornega odbora za obdobje 2020-2022.
Ad 8
LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IN NJIHOVIH UČINKIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA
LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2019 IN PLAN
ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V LETU 2020
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za okolje in prostor

POROČEVALEC
- kot predstavnik predlagatelja:
RAF KLINAR, vodja Urada za gospodarske dejavnosti, okolje in promet
Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 24 za, 0 proti) Letno poročilo o izvedenih
ukrepih in njihovih učinkih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta
Mestne občine Koper za leto 2019 in plan za izvajanje aktivnosti v letu 2020 v
predloženem besedilu.
Ad 9
SEZNANITEV Z DELNIM POROČILOM UKREPANJE MESTNE OBČINE KOPER OB
RAZGLASITVI EPIDEMIJE COVID-19
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli.
Predstavitev predloga je podal Aleš Bržan, župan.
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Razpravljali so: Marijan Križman, Mirjam Lemut in Alberto Scheriani, člani Občinskega sveta.
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Občinski svet se je seznanil z delnim poročilom o ukrepanju Mestne občine Koper ob
razglasitvi epidemije COVID-19.
Ad 11
PREDLOG SKLEPA O OPREDELITVI DO IZPLAČILA SEJNINE ZA 2. IZREDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Predstavitev predloga je podal Aleš Bržan, župan.
Razpravljali so: mag. Alan Medveš, Alberto Scheriani in Patrik Peroša, člani Občinskega sveta
Občinski svet je, glede na sprejet proceduralni sklep, po ponovljenem glasovanju SPREJEL
(27 prisotnih – 27 za, 0 proti) Sklep o opredelitvi do izplačila sejnine za 2. izredno sejo
Občinskega sveta Mestne občine Koper v predloženem besedilu.
Ad 12
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.
Razpravljal ni nihče.
I.
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 26 za, 0 proti) naslednji
S K L E P:
Občinski svet Mestne občine Koper daje pozitivno mnenje k ponovnemu imenovanju
NEVE TOMAŽIČ, univ. dipl. socialne delavke, za direktorico Obalnega doma upokojencev
Koper.
II.
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji
S K L E P:
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1. Barbara Umek se z dnem 21. 4. 2020 predčasno razreši funkcije članice Nadzornega
sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, ker je z navedenim dnem
podala odstopno izjavo.
2. Za članico Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper se za
preostali del mandata imenuje NATAŠO JANKOVIČ TOŠKAN.
III.
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji
S K L E P:
Občinski svet Mestne občine Koper predlaga Občinskemu svetu Občine Piran, da za člana
Sveta zavoda Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan imenuje DENISA OPATIĆA.
Ad 13
VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli.
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:
PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta:
Podal bi eno pobudo glede na prireditev Dnevi kmetijstva v Slovenski Istri, ki se tradicionalno
izvede oktobra. Seznanjen sem, da letos navedene prireditve ne bo. Tovrstna odločitev omogoča,
da se opravi temeljita analiza tovrstnega dogodka in poišče ustrezne rešitve, s katerimi se
navedeno prireditev nadgradi v bolj prijazno razstavljavcem in obiskovalcem. V Oljki
razmišljamo, da je navedeno potrebno nadgraditi, in sicer v večji čezmejni projekt, ki bi ga lahko
poimenovali »Dnevi kmetijstva in ribištva Istre«. V projektu bi sodelovale vse občine na območju
polotoka Istre, iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Predstavili pa bi se izključno pridelovalci tega
območja. Smiselno je, da bi se prireditev krožila, pomeni, da bi vsakič druga občina gostila.
Tovrstno čezmejno regijsko sodelovanje bi imelo veliko pozitivnih učinkov na spoznavanje
lokalne ponudbe, kakor tudi okrepitve povezovanja in sodelovanja na območju Istre. Ker gre za
regijski projekt, je smiselno iskati finančno podporo tudi v evropskih sredstvih oz. skladih.
PISNO:
Pobuda št. 1
Ankaranska cesta (parc. št. 1570/150, k.o. Koper), ki leži med trgovskim centrom OBI/SPAR in
kamionskim terminalom je v precej slabem stanju, na določenih odsekih nevarno za prevozna
sredstva. Podajamo pobudo, da se nemudoma postavi ustrezno signalizacijo, ki opozarja na
nevaren odsek zaradi poškodovanega cestišča in hkrati, da se nemudoma prične s postopki
sanacije. Cesta je precej prometna, zato je potrebna urgentna obravnava in sanacija vozišča
zaradi zagotavljanja varnosti udeležencev v prometu.
Pobuda št. 2:
Podajamo pobudo vezano na ublažitev finančnih posledic epidemije, s katerimi se soočajo razna
društva in zveze, ki delujejo na področju družbenih dejavnosti v Mestni občini Koper. Kulturna,
športna, raziskovalna, izobraževalna, mladinska, veteranska, okoljska, zdravstvena, socialna,
turistična, ljubiteljska in druga društva in zveze, ki delujejo na območju Mestne občine Koper se
soočajo s težavami izvajanja njihovega programa. Omejitve delovanja določenih dejavnosti
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trajajo že dlje kot dva meseca, nekatere (prireditve, nastopi, tekmovanja itd.) se ne bodo izvajale
niti v prihodnje. Društvom in zvezam bo to predstavljalo kar zajeten finančni primanjkljaj, ki tudi
lahko ogrozi njihovo delovanje. To bi bilo porazno za področje družbenih dejavnosti v Mestni
občini Koper. Z željo, da se ublažijo finančne posledice društev in zvez, ki s svojim programom
bogatijo naš prostor in čas, podajamo predlog, da se v okviru prihajajočega rebalansa zagotovijo
nepovratna sredstva v višini 300.000 EUR, ki se vsem tem društvom in zvezam razdeli kot
enkratna denarna pomoč na osnovi razpisa in po določenem »ključu«, ki lahko upošteva npr.
število članov, višina letnega proračuna, letni program dela ipd. Ob upoštevanju podatka, da se
približno 300 društev in zvez prijavlja na razpise pod okriljem urada družbenih dejavnosti
Mestne občine Koper, bi bil povprečen znesek finančne pomoči približno 1.000 EUR na društvo
oz. zvezo, pri čemer predlagamo razpon pomoči med 500 in 1.500 EUR glede na prej navedeni
ključ.
Pobuda št. 3:
Druga pobuda se nanaša na prireditev Dneve kmetijstva v Slovenski Istri, ki se tradicionalno
izvede v oktobru. Seznanjeni smo, da letos navedene prireditve ne bo. Tovrstna odločitev
omogoča, da se opravi temeljita analiza tovrstnega dogodka in poišče ustrezne rešitve, s katerimi
se navedeno prireditev nadgradi v bolj prijazno razstavljavcem in obiskovalcem. V Oljki
razmišljamo, da je navedeno potrebno nadgraditi in sicer vidimo v večji čezmejni projekt, ki bi
ga lahko poimenovali »Dnevi kmetijstva in ribištva Istre«. V projektu bi sodelovale vse občine na
območju polotoka Istre (SLO, CRO in ITA), predstavili pa bi se izključno pridelovalci tega
območja. Smiselno je, da bi prireditev krožila, pomeni, da jo vsakič druga občina gosti. Tovrstno
čezmejno regijsko sodelovanje bi imelo veliko pozitivnih učinkov na spoznavanje lokalne
ponudbe kakor tudi okrepitvi povezovanja in sodelovanja na območju polotoka Istre. Ker gre za
regijski projekt, je smiselno iskati finančno podporo iz evropskih sredstev.
Pobuda št. 4:
V Oljki podajamo pobudo, da se vzpostavi enosmerno cestno komunikacijo, in sicer iz Ferrarske
ulice na Ankaransko cesto (cesta, ki gre mimo objekta »Koprska vrata« in Eurospina do krožišča
pri Harvey Norman in Dipo). Ugotavljamo, da v kolikor želijo vozniki iz smeri centra priti do
trgovin (Dipo, Harvey Norman, Eurospin, itd.) in bencinske postaje Petrol se morajo poslužiti
precej prometnega krožišča pri McDonalds in Planet Koper ali pa oddaljene ceste / krožišča pri
poslovnem objektu »barka«, kar je nesmiselno tako iz prometnega kakor okoljskega vidika.
VIDA GRAČNAR, članica Občinskega sveta:
Ne bom vse prebrala, bom naredila obnovo. Samo toliko, da boste vedeli, kaj v bistvu bi mi kot
stranka radi, in sicer Luška kapitanija se postopoma seli v novo stavbo med koprsko marino in
Luko Koper. Stavba, v kateri trenutno domuje Uprava RS za pomorstvo – kapitanija, bo verjetno
šla na dražbo, v kolikor ne bo dosežen kak drug dogovor oz. sprejeta drugačna politična
odločitev resornega ministra. Naveden objekt je izjemno markantnega videza na zelo vidni
lokaciji. Objekt bi v prihodnje lahko gostil pomembno turistično in gastronomsko dejavnost in
simboliziral Istro, Koper in njene prebivalce. V Oljki vidimo predvsem ribjo restavracijo z
lokalno pridelano hrano, z veliko teraso na bližnji ploščadi, kjer bi se lahko izvajali lokalni,
avtohtoni kulturni program. Svoje mesto lahko dobijo tudi druge vsebine, povezane z morjem,
ribištvom in podobno. Ker gre za dragocen stavbni projekt, podajamo pobudo, da ga Mestna
občina Koper pridobi v trajno last, bodisi z dogovorom z ministrstvom bodisi z odkupom na
dražbi.
PISNO:
Luška kapitanija se postopoma seli v novo stavbo med koprsko marino in Luko Koper. Stavba, v
kateri trenutno domuje Uprava RS za pomorstvo – kapitanija bo verjetno šla na dražbo, v kolikor
ne bo dosežen kak drug dogovor oz. sprejeta drugačna politična odločitev resornega ministrstva.
Gre za izjemen objekt, ki je v registru nepremične kulturne dediščine (profana stavbna

10/11

dediščina). Gre za klasicistično-baročno enonadstropno stavbo iz klesancev belega istrskega
kamna, ki so jo zgradili v prvi četrtini 18. stoletja. Južno fasado krasi grb družine Grimani z
letnico 1713. Navedeni objekt je izjemno markantnega videza na zelo vidni lokaciji. Objekt bi v
prihodnje lahko gostil pomembno turistično in gastronomsko dejavnost, ki simbolizira Istro,
Koper in njene prebivalce. V Oljki vidimo predvsem ribjo restavracijo z lokalno pridelano hrano
z veliko teraso na bližnji ploščadi, kjer bi se lahko izvajal lokalni avtohtoni kulturni program.
Svoje mesto lahko dobijo tudi druge vsebine, povezane z morjem, ribištvo ipd. Ker gre za
dragoceni stavbni objekt, podajamo pobudo, da ga Mestna občina Koper pridobi v trajno last,
bodisi z dogovorom z ministrstvom bodisi z odkupom na dražbi.
mag. ALAN MEDVEŠ, član Občinskega sveta:
Čisto na kratko. Lepo, da so kolegi iz Oljke podali pobudo, kaj s tistim objektom. Ampak v
principu bi se najprej morala občina dogovoriti z ministrstvom za prenos lastništva, ne da bo šlo
kar tako na dražbo, ker vemo, da lahko na dražbi kašen dražitelj z debelo denarnico tudi pride
do tega objekta, pa se bo občina morala umakniti zaradi previsoke vsote. Zato bi predlagal, da
pristopite k temu, da se čim prej dogovorite s pristojnim ministrom za prenos lastništva.
Kot drugo pa, glede na to, da ste imenoval posebno komisijo, ki naj bi se ukvarjala z poslovnimi
prostori oz. z vsebinami, bi bilo »fajn«, da ta komisija opravi tudi kakšno analizo in pripravi
kakšne konkretne predloge, ki so lahko tudi podobni ali pa različni. Vsi nimamo enakega
mnenja, kaj bi tam notri moralo biti. Mi v Levici imamo pač druge ideje.
Seja je bila zaključena ob 18.32 uri.

SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET
IN KRAJEVNE SKUPNOSTI
Vodja
Alenka Plahuta
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