Občinski svet – Consiglio comunale

ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 2. julija 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 25 članov, in sicer:

Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Vida Gračnar, Ondina Gregorich – Diabatè, Ramiz Kamenčić,
Vlado Krivec, Marijan Križman, Darija Krkoč, Gabrijela Kukovec Pribac, Mirjam Lemut, Duško
Madžarovič, mag. Alan Medveš, Gašpar Gašpar Mišič, Tina Mojškerc, Anja Pečič, 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, Jani Bačić, Olga Franca, Igor Hrvatin, Ana Nadoh, Boris Popovič, Nik
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 ter novinarji.
XXX
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA
Predlog dnevnega reda so člani Občinskega sveta prejeli.
Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 21 za, 0 proti) naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 28. maja
2020

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 382

2. Predlog za podelitev priznanj Mestne občine Koper »Priznanje 15. maj« in »Priznanje z
veliko plaketo« za leto 2020
3. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza
Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
4. - Poročilo o delu in realizaciji finančnega načrta Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v
letu 2019
- Program dela s finančnim in kadrovskim načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada Koper
za leto 2020
5. Predlog poslovnega in finančnega poročila Javnega stanovanjskega sklada MOK za leto 2019
6. Predloga sklepov o:
-

povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Koper
zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Koper

7. Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem
Mestne občine Koper za leto 2020
8. Predloga sklepov o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem
Mestne občine Koper:
-

prodaja nepremičnine na naslovu Glem 3, Marezige
prodaja posameznih delov nedokončanega poslovnega objekta »SOLIS« na Bonifiki, ID
znak: stavba 2605-2120

9. Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
10. Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
11. Predlog sklepa o imenovanju izvedenca za izvedbo notranje revizijskih storitev v Mestni
občini Koper za leti 2016 in 2017
12. Predlog sklepa o imenovanju članov sveta Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper
13. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
14. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta
Ad 1
POTRDITEV ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER Z
DNE 28. MAJA 2020
Predlog zapisnika so člani Občinskega sveta prejeli.
Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE POTRDIL (23 prisotnih – 23 za, 0 proti) Zapisnik 12. redne seje Občinskega
sveta Mestne občine Koper z dne 28. maja 2020 v predloženem besedilu.
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Ad 2
PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE KOPER »PRIZNANJE 15. MAJ« IN
»PRIZNANJE Z VELIKO PLAKETO« ZA LETO 2020
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALKA:
-

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

Občinski svet JE SPREJEL naslednje

SKLEPE

I..Priznanje Mestne občine Koper - "Priznanje 15. maj" se podeli:
-

INGRID CELESTINA za izjemen prispevek pri ohranjanju in negovanju kulturne dediščine
slovenske Istre, njenega narečja in pisane besede ter za pomemben prispevek pri širjenju
in ohranjanju knjižne kulture
(23 prisotnih – 23 za, 0 proti)

II. Priznanje Mestne občine Koper - "Priznanje z veliko plaketo" se podeli:
-

MILENI BUČAR MIKLAVČIČ za izjemno znanstveno-raziskovalno delo in prispevek k
poznavanju oljk, ekonomski prodornosti in kakovostni razpoznavnosti slovenskega
oljčnega olja ter za uspešno uveljavljanje prepoznavnosti (slovenske) oljkarske panoge v
mednarodnem prostoru
(23 prisotnih – 21 za, 0 proti)

-

Publikaciji za mlade zanesenjake SVETILNIK za pomemben prispevek k spoznavanju
in širjenju gledališke, dediščinske in umetnostne vsebine obalnih mest in zaledja med
učenci drugega triletja osnovnih šol
(23 prisotnih – 23 za, 0 proti)
Ad 3

PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
LJUDSKA UNIVERZA KOPER – PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za družbene dejavnosti,
Odboru za finance in gospodarstvo,
Statutarno-pravni komisiji in
Komisiji za vprašanja italijanske narodnosti

Gradivo je obravnavala tudi Samoupravna skupnost italijanske narodnosti, ki je podala pozitivno
mnenje.
POROČEVALEC:
kot predstavnik predlagatelja
TIMOTEJ PIRJEVEC, vodja Urada za družbene dejavnosti
V razpravi so sodelovali: Alberto Scheriani, Ondina Gregorich – Diabatè in mag. Alan Medveš, člani
Občinskega sveta
-
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Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih - 24 za, 1 proti) naslednji
S K L E P
1. Sprejme se Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih
Ljudska univerza 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 (25 prisotnih – 24 za, 1 proti) naslednji
SKLEP
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga odloka
o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Koper.
Opredelitev do podanih pripomb in predlogov v prvi obravnavi ter predstavitev predloga odloka
za drugo obravnavo je podal TIMOTEJ PIRJEVEC, vodja Urada za družbene dejavnosti.
V drugi obravnavi so razpravljali: mag. Alan Medveš, Alberto Scheriani in Mario Steffè, člani
Občinskega sveta
Na predlog župana je Občinski svet SPREJEL (24 prisotnih – 16 za, 1 proti) naslednji
SKLEP
Občinski svet Mestne občine Koper drugo obravnavo Predloga odloka o ustanovitvi
javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Koper prelaga na naslednjo
redno sejo občinskega sveta.
Na predlog župana je vodenje seje prevzela JASNA SOFTIĆ, podžupanja.
Ad 4
POROČILO O DELU IN REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA GASILSKA
BRIGADA KOPER V LETU 2019
in
PROGRAM DELA S FINANČNIM IN KADROVSKIM NAČRTOM JAVNEGA ZAVODA GASILSKA
BRIGADA KOPER ZA LETO 2020
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v razpravo:
-

Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
DENIS GLAVINA, direktor - poveljnik Gasilske brigade Koper

Razpravljala sta Marijan Križman in Peter Bolčič, člana Občinskega sveta
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Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Potrdi se Poročilo o delu in realizaciji finančnega načrta Javnega zavoda Gasilska brigada
Koper v letu 2019 in daje soglasje k Programu dela s finančnim in kadrovskim načrtom
Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2020.
Ad 5
PREDLOG POSLOVNEGA IN FINANČNEGA POROČILA JAVNEGA STANOVANJSKEGA
SKLADA MOK ZA LETO 2019
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALKA:
-

kot predstavnica predlagatelja
MOJCA HILJ TRIVIĆ, v.d. direktorice Javnega stanovanjskega sklada MOK

Razpravljala sta: mag. Alan Medveš in Gabrijela Kukovec Pribac, člana Občinskega sveta.
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 21 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Sprejme se Poslovno in finančno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Koper za leto 2019.
Ad 6
PREDLOGA SKLEPOV O:
- POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA JAVNEGA STANOVANJSKEGA
SKLADA MESTNE OBČINE KOPER
- ZMANJŠANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA JAVNEGA STANOVANJSKEGA
SKLADA MESTNE OBČINE KOPER
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALKA:
-

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

Razpravljal ni nihče.
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I.
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 23 za, 0 proti) Sklep o povečanju vrednosti
namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper v
predloženem besedilu.
II.
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 24 za, 0 proti) Sklep o zmanjšanju vrednosti
namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper v
predloženem besedilu.
Ad 7
PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVI LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM IN
FINANČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2020
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALKA:
-

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

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).
V razpravi so sodelovali: mag. Alan Medveš, Alberto Scheriani in Maja Tašner Vatovec, člani
Občinskega sveta ter Irena Kocjančič, vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine.
Občinski svet JE SPREJELL (22 prisotnih – 16 za, 4 proti) Sklep o dopolnitvi letnega načrta
ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2020 v
predloženem besedilu.
Ad 8
PREDLOGA SKLEPOV O SOGLASJU K PRAVNEMU POSLU RAZPOLAGANJA S STVARNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE KOPER:
- PRODAJA NEPREMIČNINE NA NASLOVU GLEM 3, MAREZIGE
- PRODAJA POSAMEZNIH DELOV NEDOKONČANEGA POSLOVNEGA OBJEKTA »SOLIS«
NA BONIFIKI, ID ZNAK: STAVBA 2605-2120
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALKA:
-

kot predstavnica predlagatelja
IRENA KOCJANČIČ, vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine
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V razpravi so sodelovali: mag. Alan Medveš, Alberto Scheriani, Gašpar Gašpar Mišič, Peter Bolčič
in Maja Tašner Vatovec, člani Občinskega sveta.
I.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 17 za, 4 proti) Sklep o soglasju k pravnemu poslu
razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Koper – prodaja nepremičnine na
naslovu Glem 3, Marezige v predloženem besedilu.
II.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 16 za, 4 proti) Sklep o soglasju k pravnemu poslu
razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Koper - prodaja posameznih delov
nedokončanega poslovnega objekta »SOLIS« na Bonifiki, ID znak: stavba 2605-2120 v
predloženem besedilu.
Ad 9
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI 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 (23 prisotnih – 20 za, 0 proti) Sklep o ukinitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu.
Ad 10
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 (22 prisotnih – 21 za, 0 proti) Sklep o vzpostavitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu.
Ad 11
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU IZVEDENCA ZA IZVEDBO NOTRANJE REVIZIJSKIH
STORITEV V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETI 2016 IN 2017
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
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-

Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
JADRAN BAJEC, predsednik Nadzornega odbora

Razpravljali so: Alberto Scheriani, mag. Alan Medveš, Jasna Softić in Maja Tašner Vatovec, člani
Občinskega sveta ter Jadran Bajec, predsednik Nadzornega odbora.
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Za izvedbo notranje revizijskih storitev v Mestni občini Koper za leti 2016 in 2017 se
imenuje zunanji izvedenec Revidera, d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica.
Ad 12
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV SVETA JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT
MESTNE OBČINE KOPER
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Ramiz Kamenčić in Patrik Peroša, člana Občinskega sveta, sta skladno s prvim odstavkom 38. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije župana obvestila, da se pri tej točki, zaradi
nasprotja interesov, v celoti izločata (tako pri obravnavi kot pri odločanju).
Poročal in razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 17 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Za člane sveta Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper – predstavnike ustanoviteljice se
imenujejo:




MLADEN JOVIČIĆ,
RAMIZ KAMENČIĆ,
PATRIK PEROŠA.
Ad13
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 je mag. Alan Medveš, član Občinskega sveta.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 19 za, 2 proti) naslednji
SKLEP
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Za člana Sveta Gimnazije Koper – predstavnika Mestne občine Koper se imenuje
-

Aleksander Pahor.
Ad 14
VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli.
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:
ALAN MEDVEŠ, član Občinskega sveta:
Glejte, jaz bi tukaj izpostavil eno vprašanje, ki se mi poraja oz. se nam poraja. Osnovna šola Koper,
največja koprska šola in druga največja v državi, že od lanskega leta neuspešno išče novega
ravnatelja, po odhodu dolgoletnega ravnatelja g. Baloha.
Prvič je Svet zavoda Osnovne šole Koper novembra 2019 objavil razpis za ravnatelja, ki ga je nato
ponovil letos januarja, ker se na prvi razpis ni prijavil nihče. Na drugem, ponovljenem razpisu sta
se prijavila dva kandidata, en zunanji in dolgoletna pomočnica in trenutna v.d.-jevka ga. Niki Krota
Bagari. Svet staršev je v postopku imenovanja podal mnenje, ki sicer ni zavezujoče za svet zavoda,
izpostavil je prednosti in pomanjkljivosti obeh kandidatov, učiteljski zbor je podprl kandidatko
go. Krota Bagari s 55% podporo. Pričakovati je bilo pa, da bo tudi Mestna občina Koper, kot
ustanoviteljica, podala, skladno s 53.a členom ZOFI-ja, četrti odstavek, mnenje in to mnenje
obrazložila, kar pa se v zakonsko določenem roku ni zgodilo. Kar je seveda tudi pravica po zakonu
in tukaj nihče ne oporeka, da bi to moralo biti, če ni želela ustanoviteljica podati mnenja. Ampak
problematično je pa to, da iz zapisnika Sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 26. 2. izhaja, da je
lokalna skupnost mnenje izrazila ustno, pri čemer ni izrazila podpore nobenemu od prijavljenih
kandidatov, kar pa seveda ni skladno z interpretacijo določil zakona, ki ureja postopek imenovanja
ravnatelja, saj se šteje, da je obrazloženo mnenje podano, če je to podano pisno. Ker tako mnenje
torej ni skladno z zakonsko interpretacijo, ni bilo podano v roku, ki ga določa prej omenjeni člen,
bi moral svet zavoda odločati brez mnenja, a tega ni storil, saj so predstavniki v svetu zavoda,
imenovani s strani občine, dobili ustno navodilo s strani vodje Urada za družbene dejavnosti, g.
Timoteja Pirjevca, kako morajo glasovati v postopku imenovanja ravnatelja šole.
Na 6. seji junija letos Sveta zavoda Osnovne šole Koper smo opravili splošno razpravo iz katerega
so ti člani, predstavniki Mestne občine Koper, izrazili pomisleke nad takimi navodili, ker ta niso
skladna z mandatom, ki jih predstavniki imajo. Iz razprave je bila tudi opravljena, ki je bila
opravljena izhaja, da je gospod Pirjevec dal vedeti članom, imenovanim s strani občinskega sveta,
da se morajo predstavniki lokalne skupnosti držati navodil, ki jih lokalna skupnost poda, saj da so
neposredni izvrševalci nalog skupnosti, kar pa seveda pomeni, da je gospod Pirjevec zlorabil svoj
položaj in posegel v avtonomijo predstavnikov lokalne skupnosti, katerim je dejal, da če ne bodo
izvajali navodil občine bodo zamenjani, ker je sicer očitno, da je to postal »modus operandi« tudi
te garniture, kar se je izkazalo npr. v primeru Marjetice, ko ste zamenjali člane nadzornega sveta,
ki niso delovali v skladu z vašimi pričakovanji. Naj tukaj dodamo še, da je postopanje gospoda
Pirjevca nedostojno in ne samo da posega, presega njegova pooblastila ampak celo več, postavil
se je nad najvišji organ odločanja v tej občini, t.j. ta občinski svet, ki imenuje predstavnike lokalne
skupnosti v svetih javnih zavodov in drugih subjektih kjer občina izvršuje ustanoviteljske pravice.
To seveda ni edini primer. Podobna zadeva se je zgodila tudi z izsiljevanjem takrat g. Baloha, da
ne bo počitniškega varstva v Osnovni šoli Koper, če ne bo dobil položaja svetovalca župana, kjer
seveda tudi lahko upravičeno domnevamo, glede na trenutne okoliščine, da je gospod Pirjevec tudi
kaj imel prste vmes.
To seveda ni v interesu učencev. Podobna zadeva se vam dogaja tudi v Osnovni šoli Dekani, kjer
nimamo prav tako ravnatelja s polnimi pooblastili, ampak v.d.-jevstva, pritiski na predstavnike

9/13

občine v svetu zavoda itd. Ne samo, da ni v interesu učencev ampak niti ne izobraževalnega
procesa, zaposlenih, staršev itd.
Zato sprašujemo, kakšni so argumenti in razlogi, da je Urad za družbene dejavnosti v primeru
osnovne šole, ni izdal obrazloženega mnenja v postopku imenovanja ravnatelja, kot je to storil v
drugih primerih? Zakaj je gospod Pirjevec osebno klical predstavnike lokalne skupnosti in dajal
navodila, ki presegajo pooblastila? Zakaj se v ustni komunikaciji s predsednico sveta zavoda šole
izražal osebna stališča, ki niso stališča lokalne skupnosti, saj bi morale te biti obrazložene? In
seveda sprašujemo se tudi, ali se vam zdi vam to delovanje gospoda Pirjevca primerno, skladno z
Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije in ali še vedno uživa zaupanje ter ali menite, da
boste karkoli ukrepali v to smer? Hvala lepa.
ALBERTO SCHERIANI, član Občinskega sveta:
Io do alcune mozioni e domande da presentarvi che darò per iscritto per non insomma rubarvi
altro tempo. Però una ci tengo a leggervela e a spiegarvela. Chiedo agli organi competenti del
Comune città di Capodistria di regolare la questione dei diritti acquisiti degli appartenenti alla
Comunità nazionale italiana sull'intero territorio del nostro comune. Nel caso specifico si tratta
del trasferimento nella sede del servizio ambulatoriale di un medico di base dalla Casa della salute
centrale, cove vige il bilinguismo, nel rispetto della normativa vigente, a una postazione medica
presso Pobegi, che si trova all'infuori del territorio nazionalmente misto. Con il trasferimento della
sede del medico vengono spostati anche i pazienti dello stesso e di conseguenza anche i pazienti
appartenenti alla Comunità nazionale italiana. La nuova sede operando ora in una zona non
bilingue, non sottostà alla normativa che regola il rispetto del bilinguismo. Ritengo che tale
interpretazione sia riduttiva in quanto in questa maniera vengono lesi i diritti dei pazienti di
nazionalità italiana, che oltre a vedersi cambiata la sede dell'ambulatorio si vedono privati non
solo del diritto alle scritte bilingui ma anche di tutto ciò che il bilinguismo nei rapporti col sistema
pubblico prevede. Chiedo pertanto che anche le sedi periferiche degli ambulatori della Casa della
salute di Capodistria che operano all'infuori del territorio nazionalmente misto vengano
considerate come parti integranti della sede centrale che è bilingue, e di conseguenza anche in
questi casi si rispetti in maniera estensiva il diritto al bilinguismo degli appartenenti alla
nazionalità italiana del Comune città di Capodistria. Grazie. Il resto ve lo darò per iscritto.
SCRITTO:
1. Mozione sul “Mantenimento dei diritti acquisiti degli appartenenti alla CNI del
Comune città di Capodistria”
Chiedo agli organi competenti del Comune città di Capodistria di regolare la questione dei diritti
acquisiti degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana sull’intero territorio del nostro
Comune. Nel caso specifico si tratta del trasferimento della sede del servizio ambulatoriale di un
medico di base dalla Casa della salute centrale, dove vige il bilinguismo nel rispetto della
normativa vigente, a una postazione medica presso Pobegi che si trova all’infuori del territorio
nazionalmente misto.
Con il trasferimento della sede e del medico vengono spostati anche i pazienti dello stesso e di
conseguenza anche i pazienti appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana. La nuova sede,
operando ora in una zona non bilingue, non sottostà alla normativa che regola il rispetto del
bilinguismo. Riteniamo che tale interpretazione sia riduttiva in quanto in questa maniera vengano
lesi i diritti dei pazienti di nazionalità italiana che oltre a vedersi cambiata la sede dell’ambulatorio
si vedono privati non solo del diritto alle scritte bilingui ma anche di tutto ciò che il bilinguismo
nei rapporti con il sistema pubblico prevede.
Chiedo pertanto che anche le sedi periferiche degli ambulatori della Casa della salute di
Capodistria che operano all’infuori del territorio nazionalmente misto vengano considerate come
parte integrante della sede centrale che è bilingue e di conseguenza anche in questi casi si rispetti
in maniera estensiva il diritto al bilinguismo degli appartenenti alla nazionalità italiana del
Comune città di Capodistria.
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2. Mozione sul materiale bilingue delle riunioni del Consiglio del Comune città di
Capodistria
Ritengo che la risposta datami ad una mia precedente interrogazione sugli inviti bilingui per le
riunioni dei vari organi del Consiglio comunale non è in armonia con lo Statuto del nostro Comune
e con la stessa Costituzione della Repubblica di Slovenia in quanto nella risposta si dice che gli
inviti bilingui verranno trasmessi unicamente dagli organi che includono anche consiglieri
appartenetti alla nazionalità italiana.
In base alla normativa vigente sull’applicazione del bilinguismo tutto il materiale del Consiglio del
Comune città di Capodistria deve essere bilingue pertanto chiedo che in futuro il Comune si adegui
al più presto alle disposizioni che regolano l’attuazione dei diritti della Comunità Nazionale
Italiana.
3. Richiesta riguardante lo Statuto e il Regolamento di Procedura del Comune città di
Capodistria
Circa un anno fa, alle forze politiche è stato chiesto di preparare delle modifiche allo Statuto e al
Regolamento di procedura. Le varie forze politiche in modo diligente e costruttivo le hanno
preparate ed entro la tempistica richiesta sono state inviate a chi di competenza. Per circa un anno
non è successo niente.
Vorrei sapere quando prevedete che i due documenti inizieranno la loro procedura nell’ambito
del Consiglio comunale?
4. Mozione riguardo alla Comunità locale di Crevatini
Ultimamente stiamo constatando che il paese di Crevatini si sta trasformando in un dormitorio.
Pian piano si chiudono i ristoranti e i bar, e l’unico negozio presente chiude alle 14.00.
Propongo alla dirigenza del Comune città di Capodistria che convochi assieme alla dirigenza della
C.L. di Crevatini un dibattito pubblico di tutti i cittadini del paese per stabilire e discutere come
sviluppare questa importante località del nostro comune. Ritengo che in modo prioritario bisogna
parlare e decidere delle seguenti cose:









Apertura indisturbata della strada tra la località di Laurano e Pissolon nel comune di Muggia.
Apertura indisturbata della strada tra Colombano e Barisoni.
L’illuminazione pubblica tra S.Brigida e Laurano.
Regolare il regime del traffico nel centro di Crevatini e assicurare una strada sicura per gli scolari
che dal centro del paese si recano verso la scuola di Bosici.
Assicurare un parcheggio adeguato e sicuro per i genitori e i bambini dell’asilo Delfino Blu- sezione
periferica di Crevatini.
Dare dei contenuti specifici a tutti quei posti che oggi risultano chiusi (come il vecchio forno, la
vecchia bottega, ecc) al fine di un recupero storico culturale degli stessi, aumentando così l’offerta
turistica del Paese.
Portare a Crevatini un bancomat, uno sportello bancario e un sportello della posta (ricordo, che la
nostra posta si trova ad Ancarano, fuori dal nostro comune di residenza).

Mi attendo che il dibattito pubblico venga convocato al più presto e che da subito si cominci a
risolvere i problemi che ho menzionato sopra.
5. Mozione riguardo alla Comunità Locale di Gračišče
Da come sono stato informato nella C.L. di Grašičše ci sono dei problemi che limitano la vita dei
nostri concittadini che vivono sul territorio della stessa. Mi riferisco in modo particolare ai
seguenti problemi:





La costruzione di parcheggi sufficienti presso la scuola per le necessità della scuola e dell’asilo.
La costruzione di un marciapiedi tra la bottega e l’incrocio Gradin – Brezovica.
La ristrutturazione della Casa di cultura.
La fognatura tra Grašičše e Beli Kamen.
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Chiedo che i lavori che ho menzionato sopra inizino al più presto e che continuino senza intoppi
fino alla loro completa realizzazione.
DARIJA KRKOČ, članica Občinskega sveta:
Jaz se drugače redko oglašam, ampak tokrat bi pa imela dve stvari. Namreč, 25. junija smo mi
praznovali dan državnosti in sem pogrešala, bom rekla, v tej naši občini kakšno, ne bom rekla
proslavo, ker kakšni so alergični na proslave, ampak vsaj kakšno takšno obeležje, širše, ker mislim,
da niti nas ne bi veliko stalo, če bi pač na Titovem trgu en pihalni orkester naredil nek koncert v
ta namen. Konec koncev to ni dan, ne vem, dan borca ali pa OF-a, ampak je pa le dan državnosti.
Res je, da smo mi ljubitelji, čeprav bomo rekli, ne uživamo pri vseh kakšno veliko podporo, mislim,
individualno pri občini jo uživamo, naredili dve proslavi in to recimo Kulturno društvo Alojz
Kocjančič, je v Pučah. Oni se itak vsakemu takemu dogodku obeležijo in pač pripravijo razne
prireditve. No, pa v Hiši Kulture smo tudi imeli mi en koncert, Aljaža, tako, da smo tudi to obeležili.
Res sem pa pogrešala kaj več, kaj več. Tako.
Druga stvar je pa, na kar smo zdaj nazadnje naleteli, je pa dovoljenje oziroma prijavo, soglasje, ki
jo moramo pač imeti za uporabo javne površine pri prireditvah. Namreč, do zdaj, ko smo prijavljali
se to ni plačevalo. Res je, da recimo kulturna društva največ nimajo statusa društva v javnem
interesu, ampak vseeno se mi zdi teh 22,60 eur za vsako prireditev, ki jo pač prijavimo Mestni
občini Koper in mora jo društvo plačati, da bi se magari, ne vem, malo usedli, pa se zmenili, ker se
mi zdi, da za vse te prireditve ne pomeni nek tak velik strošek, društvo pa vsekakor, ne. Tako.
Samo to.
VIDA GRAČNAR, članica Občinskega sveta:
PISNO:
POBUDA 1
Spodnji del t.i. stare Šmarske ceste (parc. št. 4602/55, k.o. Semedela) od križišča s Šmarsko cesto
in cesto, ki loči podjetji »Dinos« in »Bar2000«, je prvih 100-200 m ceste v zelo slabem stanju. Cesto
uporablja lokalni promet, kar opredeljuje tudi prometni znak »prepovedan promet v obeh
smereh« z dopolnilno tablo »dovoljeno za lokalni promet«. Podaja se pobuda, da se navedeni
odsek stare Šmarske ceste preplasti oz. uredi sanacija vozišča, da bo omogočen varnejši promet.
POBUDA 2
Pred gostinskim lokalom Pub 33 (ob stadionu) je del pločnika, ki naj bi bil namenjen tako za pešce
kakor kolesarje. Kolesarska pot prihaja iz smeri Osnovne šole Koper ter iz smeri poslovno
trgovskega centra Ogrlica. Podaja se pobuda, da se na ta odsek pločnika ustrezno označi
kolesarsko pot, ki bo jasno razmejila kolesarje od pešcev ter tako zagotovila varnost vseh
udeležencev.
POBUDA 3
Abitanti so zelo pomembna vas v Mestni občini Koper, saj je bila leta 1987 razglašena za kulturni
spomenik lokalnega pomena in uvrščena v slovenski Register nepremične kulturne dediščine. Gre
za izjemno lepo vas, ki leži sredi neokrnjene narave in v kateri domujejo kamnite stavbe z bogatimi
arhitekturnimi elementi, predvsem baladurji in volti. Dvorišča so kamnito tlakovana, dimniki pa
pričajo o časih, ko so bila odprta ognjišča edini vir toplote. Nekoč je v vasi živelo tudi do 150 ljudi
in 120 glav živine, danes pa je več ali manj brez prebivalcev. Temu pripomore tudi dejstvo, da je
najbolj oddaljena vas v Mestni občini Koper, predvsem pa da nima zagotovljene pitne vode. Voda
je osnova za življenje in brez nje si je težko predstavljati razvoj podeželja. Z željo, da bi ta vas
zaživela tako »kur en'bot« podajamo pobudo, da se vas priključi na javno vodooskrbno omrežje.
POBUDA 4
V Krajevni skupnosti Žusterna je večji hudournik, ki povezuje Markovec z Žusterno. Ob
hudourniku je priljubljena pešpot, ki jo koristi lokalno prebivalstvo. Hudournik je bil nedavno
deležen sanacije in ustrezne ureditve, za kar pa je minilo kar nekaj let. Redno letno vzdrževanje
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naj ne bi bilo zagotovljeno s strani koncesionarja (Vodnogospodarsko podjetje Ptuj Drava),
temveč gre za občasna vzdrževalna dela, ki zapadejo na vsakih nekaj let. Z željo, da bi navedeno
območje (hudournik in pešpot) deležni rednega letnega /mesečnega vzdrževanja, podajamo
pobudo, da se koncesija oz. lastništvo prenese ali na Mestno občino Koper ali na Marjetico Koper.
POBUDA 5
Kopališče Žusterna je zelo priljubljeno med lokalnim prebivalstvom, kar dokazujejo številni
dnevni obiski. Kopališče ima tudi »kotiček« za otroke, kjer se lahko igrajo. Nekatera igrala so
dotrajana, druga so bila pred kratkim odstranjena. Podajamo pobudo, da se ta prostor za otroke
ustrezno uredi, tako da se zagotovijo nova igrala, ki bodo omogočala večjo varnost pri njihovi
uporabi.
POBUDA 6
Pretekle mesece je Slovenijo pestila epidemija, ki je zaznamovala naš prostor in čas. V tem obdobju
so se izkazale tako inštitucije/organizacije kot posamezniki, ki so vsak na svoj način in
zmogljivosti pomagali ljudem. Z željo, da se jim ustrezno zahvalimo, se podaja pobuda, da se objavi
javni poziv s katerim se občanke in občane pozove k podaji predlogov za županovo zahvalo vsem
tem posameznikom in inštitucijam/organizacijam. Verjamemo, da je veliko takšnih, ki so na
svojstven način pomagali skratka bili družbeno človekoljubni, žal mogoče manj vidni v javnosti
oz. medijih. Vsakemu se je potrebno zahvaliti na najvišji lokalni ravni, zato upamo, da bo naša
pobuda tudi realizirana.
POBUDA 7
Parkirišče ob olimpijskem bazenu na Bonifiki (objekt Solis) je s prihodom Upravne enote Koper
ter preostalih služb državne uprave še bolj obremenjeno. Parkirišče namreč uporabljajo
predvsem obiskovalci Solisa in ŠRC Bonifike kakor tudi imetniki abonmajev. Po izgradnji Skate
park, pa še slednji. Parkirišče, ki naj bi bilo prvotno namenjeno predvsem kratkotrajnemu
parkiranju, se zadnje čase napolni predvsem z vozili dolgotrajnega parkiranja. S tem pa je porušen
prvotni namen. Podajamo pobudo, da se na navedenem parkirišču spremeni režim, tako, da se
parkiranje sledi načelu kratkotrajnega parkiranja, imetnikom abonmaja pa omogoči eno izmed
drugih javnih parkirišč (npr. pri stadionu). Z ustrezno parkirno politiko (npr. politiko
progresivnega parkiranja: prvi 2 uri brezplačno parkiranje, tretja ura 1 UER, četrta in vse
nadaljnje ure po 2 UER) bi parkirišče pridobilo značaj kratkotrajnega parkiranja. S tem bi
pripomogli k večji fluktuaciji vozil na tem območju. Kljub navedenemu ukrepu pa je za pričakovati,
da mirujoči promet ne bo povsem optimalno urejen. Zato podajamo pobudo, da se na bližnji
zelenici uredi začasno parkirišče, vsaj dokler ne bo v polni luči zaživela garažna hiša pod Solisom.
VPRAŠANJE
Pristaniška cesta, od krožišča s Piransko cesto do krožišča z Ljubljansko cesto, je urejena delno
enosmerno. Zanima nas, kateri so vsi tisti pozitivni dejavniki, ki potrjujejo smiselnost takšne
ureditve na tem odseku ceste oz. zakaj ni urejen dvosmerni promet na celotnem odseku.
Seja je bila zaključena ob 18.11 uri.
SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET
IN KRAJEVNE SKUPNOSTI
Vodja
Alenka Plahuta

ŽUPAN
Aleš Bržan

PREDSEDUJOČA
PODŽUPANJA
Jasna Softić

13/13

