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O D G O V O R I 

 
NA VPRAŠANJA ČLANIC IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

  
Na 12. redni seji, dne 28. maja 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:  
 
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:  
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. 
 
ODGOVOR: Z namenom ohranitve vsakoletne, že tradicionalne prireditve DNEVI 
KMETIJSTVA V SLOVENSKI ISTRI, Mestna občina Koper proučuje možnosti, da bi prireditev 
izvedla tudi letos. Glede na trenutno in v nadaljevanju negotovo stanje zaradi nevarnosti 
epidemije COVID-19, bo prireditev predvidoma izvedena v zmanjšanem obsegu oz. v skladu 
z zmožnostmi. Za vsebino in obseg prireditve je zadolžena s sklepom župana imenovana 
komisija za izvedbo prireditve, ki bo obravnavala tudi podano pobudo o nadgraditvi le-te. 
 
Pobuda št. 2 
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 
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sanacije. Cesta je precej prometna, zato je potrebna urgentna obravnava in sanacija vozišča 
zaradi zagotavljanja varnosti udeležencev v prometu. 
 
ODGOVOR: Mestna občina Koper se zaveda slabega stanja dela ceste, ki pelje na kamionski 
terminal in predstavlja nevarnost vsem udeležencem v prometu, zato je bil s strani Urada 
za gospodarske dejavnosti, okolje in promet že naročen in izdelan projekt za sanacijo tega 
dela cestišča. S podjetjem Luka Koper INPO d.o.o., ki upravlja s kamionskim terminalom smo 
že na vezi, saj pričakujemo, da bodo pristopili kot sofinancer k potrebni  sanaciji 
omenjenega dela ceste. Dejstvo je, da so poškodbe na tem delu ceste posledica vožnje težkih 
tovornjakov, ki dnevno dostopajo do kamionskega terminala.  
Postavitev ustrezne signalizacije, ki opozarja udeležence v prometu na nevarnost, je že 
naročena. 
Intenzivno bomo delali na čim prejšnji sanaciji predmetne ceste. 
 
Pobuda št. 3:  
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 
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. 
 
ODGOVOR: Mestna občina Koper je tudi letos sočasno izvedla razpise za sofinanciranje 
nevladnih organizacij s področja družbenih dejavnosti v Mestni občini Koper v mesecu 
januarju, takoj po uveljavitvi občinskega proračuna za leto 2020, s ciljem, da bi prijavitelji 
čim prej pridobili informacijo o višini sofinanciranja ter da bi nevladnim organizacijam 
omogočili nemoteno delovanje. 
Zaradi razglašene epidemije COVID-19, so se postopki dodelitve sredstev zamaknili, tako da 
so bili prijavitelji z višino sofinanciranja seznanjeni v mesecu maju oz. v začetku meseca 
junija. Na Mestno občino Koper do sedaj s strani prijaviteljev nismo prejeli pobud oz. 
predlogov za zagotovitev večjih dodatnih sredstev. Financiranje nevladnih organizacij iz 
drugih dodatnih virov občine ni predvideno in ga objavljeni razpisi ne omogočajo. 
V primeru rebalansa občinskega proračuna, bomo pobudo o zagotovitvi dodatnih sredstev 
za sofinanciranje nevladnih organizacij s področja družbenih dejavnosti v Mestni občini 
Koper ponovno preučili. 
 
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. 
 
ODGOVOR: Povezovalna cesta, ki poteka mimo Eurospina, Petrola do krožišča pri Dipo ima 
funkcijo povezovalne ceste, vendar ne gre za javno cesto. Cestna povezava je bila izvedena 
kot dostopna cesta sočasno z gradnjo poslovnih objektov in je ostala v njihovem lastništvu. 
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Pripravljamo predloge izvedbe dodatnih ukrepov, ki bodo preprečevali nedovoljena leva 
zavijanja iz povezovalne ceste med obema krožiščema (sodišče – Tuš) in levo vključevanje 
na to cesto. Pri sami izvedbi predmetne dostopne ceste je bilo pridobljeno soglasje samo za 
desno priključevanje v in iz te ceste.  
 
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 
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. 
 
ODGOVOR: Mestna občina Koper se zaveda pomena objekta nekdanje Uprave za pomorstvo 
za mesto Koper. Že v lanskem letu, ko je Republika Slovenija napovedala prodajo objekta, je 
bila strani Mestne občine Koper podana pobuda za brezplačni prenos te nepremične v last 
lokalne skupnosti. Na to temo se je Mestna občina Koper v lanskem letu tudi sestala z 
vodilnimi na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za stvarno premoženje države in že 
posredovala predlog programa, ki bi ga izvajala v objektu. Mestna občina Koper si bo 
vsekakor še naprej prizadevala za pridobitev navedene nepremičnine v last in umestitev 
primernih vsebin v nadaljevanju, pri čemer bo sodelovala tudi Komisija za pripravo pogojev 
in smernic za oddajo poslovnih prostorov Mestne občine Koper.  Mestna občina Koper se bo 
zavzemala, da se v objektu izvajajo tudi vsebine in programi, ki uresničujejo javni interes 
lokalnega pomena. 
 
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 
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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. 
 
ODGOVOR: Že podan pri vprašanju Vide Gračnar, članice Občinskega sveta. 
 
 
 
Glede vprašanja, ki ga je Maja Tašner Vatovec, članica Občinskega sveta postavila na 9. redni seji, 
dne 14. novembra 2019, v zvezi z »insourcing-om, pojasnjujemo: 
 
V dogovoru z ga. Majo Tašner Vatovec smo ponovno definirali, katere vsebine naj bodo 
vključene v odgovor na vprašanje »insourcinga«, z namenom, da bodo razvidni podatki o 
izvajalcih posamezne storitev, obsegu storitev oziroma dela, obdobju izvajanja ter vrednost.  
Zaradi velike količine podatkov, ki jih je potrebno obdelati in pregledati, bo odgovor 
posredovan na naslednjo sejo. 
 
 
 
 
Koper, 1. julija 2020       SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET IN  

            KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
 


