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Občinski svet – Consiglio comunale

ODGOVORI
NA VPRAŠANJA ČLANIC IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Na 14. redni seji, dne 3. septembra 2020, so članice in člani Občinskega sveta postavili vprašanja
oziroma predloge in pobude, na katere podajata Župan in Občinska uprava naslednje odgovore:
PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta:
Jaz bi imel eno pobudo, vezano na odlok o štipendiranju. Predstavil bom sicer v krajši obliki, v
pisni bom dal nekoliko daljše. Namreč, pobuda, ki je pripravljena stremi k temu, da bi navedeni
odlok spremenili in dopolnili tako, da bi omogočeno bilo štipendiranje ne samo študentov, temveč
tudi dijakov. Namreč po statističnih podatkih vemo, da imamo v Kopru 1500 in nekaj študentov,
medtem, ko je tudi dijakov 1700, več kot 1700. Takšno ureditev štipendiranja, ki omogoča
štipendije tako dijakom kot študentom imajo tudi nekatere druge mestne občine, kot npr.
Ljubljana, Nova Gorica, Novo Mesto, Maribor in ravno iz tega vidika ne vidim razloga zakaj ne bi
tudi mi razširili upravičence v tem odloku in tako omogočili, da dostopajo do štipendije tako dijaki
kot študenti.
PISNO:
1. Pobuda – Odlok o štipendiranju (Uradni list RS, št. 3/17 z dne 20. 01. 2017) - predlog
sprememb in dopolnitev
Uvodne ugotovitve
Občinski svet Mestne občine Koper je na svoji seji dne 22. 12. 2016 sprejel Odlok o štipendiranju
(št. 410-165/2016). Sprejeti odlok je razveljavil pravilnik o štipendiranju, ki je bil sprejet leta
2004, leta 2008 in 2013 pa še njegove spremembe in dopolnitve. Mestna občina Koper je za
študijsko leto 2004/2005 prvič objavila razpis za podelitev štipendij za nadarjene študente, ki se
izvaja še danes.
Odlok o štipendiranju določa upravičence do štipendije, pogoje za pridobitev štipendije, merila za
dodelitev, način določanja višine štipendije in postopke v zvezi z izvajanjem štipendiranja.
Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe študentov.
Dodelijo se za izobraževanje na izobraževalni ustanovi po izobraževalnem programu za
pridobitev izobrazbe, za katero štipendist prejme javno veljavno listino ali diplomo in je
namenjena za delno kritje v zvezi z izobraževanjem. Mestna občina Koper dodeljuje štipendije
študentom na dodiplomskih in podiplomskim študijskih programih za izobraževanje v Republiki
Sloveniji in tujini.
Po zadnjih statističnih podatkih je v letu 2019 število študentov s stalnim prebivališčem v Mestni
občini Koper 1.538 (vir SURS).
Pobuda
Poleg študentov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper je bilo v letu 2019 še 1.732 dijakov
(vir: SURS). Podaja se pobuda, da se navedeni odlok spremeni in dopolni tako, da omogoča
štipendiranje tudi nadarjenih dijakov srednješolskega izobraževanja, ki se izobražujejo v
Republiki Sloveniji in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Koper.
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Takšno ureditev štipendiranja, ki med upravičence vključuje dijake in študente, poznajo tudi v
nekaterih drugih mestnih občinah, kot npr. Ljubljana, Nova Gorica, Novo Mestno, Maribor itd. Kot
možno dopolnitev odloka je smiselno opredeliti kot upravičence do štipendije dijake od vključno
drugega letnika, ki ob vpisu v drugi letnik srednje šole niso starejši od 18. let.
Druga pobuda je usmerjena v določitev dodatnega (novega) pogoja oz. merilo za dodelitev
štipendije. In sicer je smiselno dodati točkovanje glede vrsto področja izobraževanja oz. smer
šolanja / študija. Višje število točk prejmejo dijaki oz. študenti, ki se izobražujejo za deficitarne
poklice. Gre za tiste poklice, kjer primanjkuje zaposlitveni kader v Mestni občini Koper.
Obrazložitev:
V Mestni občini Koper je kar nekaj nadarjenih dijakov in študentov, ki dosegajo izjemne učne
uspehe, kakor tudi izjemne dosežke na drugih področjih, kot so uvrstitve na najvišja mesta na
tekmovanjih v znanju, športu, znanstvenoraziskovalnem delu, na umetniških področjih itd. Z
zagotavljanjem štipendij nadarjenim dijakom in študentom, občina zagotavlja pomembne
finančne resurse za strokovno nadarjeni kader, ki se je skladno z odlokom po končanem študiju
dolžan zaposliti na območju Mestne občine Koper in ostati v delovnem razmerju najmanj toliko
časa, kolikor je prejemal štipendijo. Gre za pozitiven ukrep, ki zmanjšuje učinek t.i. bega možganov
ter tako usmerja nadarjeni kader, da svojo poslovno pot išče v lokalnem gospodarstvu.
ODGOVOR: Lokalne skupnosti imajo različno urejeno področje štipendiranja, tako z vidika
upravičencev, pogojev za pridobitev štipendije, meril, višine štipendije in obveznosti
štipendistov. Podano pobudo o vključitvi dijakov v štipendiranje Mestne občine Koper smo
upoštevali pri pripravi besedila Odloka, ki ureja štipendiranje v Mestni občini Koper, ki bo
obravnavan na 15. redni seji Občinskega sveta.
2. Pobuda: Koprski pomol – javne sanitarije
Na koprskem pomolu zadnja dva meseca obratuje ribiška gastronomska prikolica Folpo. Gre za
ribiški projekt pod okriljem LAS-a Istre, ki je sofinanciran s strani EU. Gastronomska ponudba je
zelo dobro sprejeta tako med turisti kot med občani Mestne občine Koper. Glede na množičen
obisk tovrstne ponudbe v Kopru se je pojavil manjši problem, in sicer pomanjkanje javnih
sanitarij. Gostje navedene prikolice namreč nimajo možnosti opraviti manjšo oz. večjo potrebo v
neposredni bližini. Podajamo pobudo, da se na koprskem pomolu vzpostavijo javne sanitarije, ki
naj bodo prilagojene tudi za funkcionalno ovirane osebe.
ODGOVOR: Gre za začasno uporabo javne površine na tej lokaciji in ne za gostinski objekt, ki
bi imel trajno lokacijo. V neposredni bližini so sanitarije na mestnem kopališču.
3. Pobuda: Učni načrt – Pandolo
Pandolo je tradicionalna istrska družabna in športna igra, ki je na istrskih tleh prisotna že stoletja,
sicer prvič omenjena v 15. stoletju. Pandolo po izvoru velja za pastirsko igro, ki naj bi jo v
preteklosti na paši igrali otroci in mlajši fantje. Igra je primerna za vsakogar ne glede na starost
ali spol. Ministrstvo za kulturo je leta 2013 športno igro Pandolo uvrstilo na seznam registriranih
enot žive kulturne dediščine. Pandolo je tako tudi uradno postal del nesnovne dediščine, ki jo
predstavljajo nesnoven dobrine, kot so prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veščine in z njimi
povezane premičnine in kulturni prostori (kjer se ta dediščina predstavlja ali izraža), ki jih
skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prenašajo iz roda v rod in jih nenehno poustvarjajo
kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino. Gre za pomembno kulturno dediščino našega kraja,
ki jo je potrebo ustrezno prenašati iz roda v rok, kot so to počeli naši predniki. Podajamo pobudo,
da se v učni načrt (tretje triade) osnovne šole vključi tudi seznanitev in predstavitev te, za
slovensko Istro, zelo pomembne dediščine. Že z eno samo šolsko uro lahko dosežemo, da se bodo
naši zanamci seznanili z igro, morebiti pa tudi aktivno vključi v njeno igranje.
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ODGOVOR: Pobudo, da se v učni načrt osnovne šole vključi tudi seznanitev in predstavitev
tradicionalne istrske družabne in športne igre Pandolo, bomo posredovali vsem osnovnim
šolam s sedežem v Mestni občini Koper.
4. Vprašanje in pobuda: Otroška igrala v vsako vas
Veliko vasi, zaselkov in drugih urbanih središč je v preteklosti pridobilo otroška igrala. Zanima
nas, kateri kraji nimajo še otroških igral? Prosimo spisek.
Podajamo pobudo, da se pripravi ustrezni načrt postavitve igral v vse tiste kraje, kjer jih nimajo.
Smiselno bi bilo, da se sprejme ustrezni zavezujoči dokument, s katerim se pripravi načrt
postavitve igral, s ciljem, da do leta 2025 ima vsaka vas, zaselek in druga urbana središča v Mestni
občini Koper svoje otroško igrišče, ki naj bo primerno tudi za gibalno ovirane otroke.
ODGOVOR: Vse naložbe, ki jih uresničujemo na območju posameznih krajevnih skupnosti, so
predhodno usklajene s predstavniki krajevnih skupnosti, ki najbolje poznajo potrebe svojega
kraja in želje tamkajšnjih prebivalcev. To velja tudi za urejanje otroških igrišč oziroma
postavitev igral, ki se jih lotevamo sistematično, vedno tako, da v čim večji možni meri
sledimo realnim potrebam in prioritetam, ki jih opredelijo v posameznih krajevnih
skupnostih. Upoštevajoč dejstvo, da nekateri zaselki niso poseljeni oziroma v njih živi
pretežno starejše prebivalstvo, ocenjujemo, da postavitev igral v vse kraje Mestne občine
Koper ni smotrna, strokovno utemeljena in finančno upravičena. Trenutno smo v pripravi
podrobnega seznama krajev, v katerih imamo postavljena otroška igrala oziroma urejena
otroška igrišča.
5. Pobuda: Ureditev krožišč
Mestna občina Koper je v zadnjem desetletju spremenila nekatera križišča v krožišča ter tako
izboljšala cestni prometni tok. Nekatera krožišča so »na sredi« travnata, druga začasne (betonske)
narave. V Oljki smatramo, da so krožišča primerna za ustrezno promocijo istrske kulturne in
naravne dediščine. Zato podajamo pobudo, da se skozi javni natečaj izbere ustrezne umetniške
instalacije, s katerimi ponazorimo lepote našega kraja.
ODGOVOR: Pobudo bomo preučili in po možnosti pridobili idejne rešitve primernih ureditev.
6. Pobuda: Strategija mirujočega prometa
Mestno jedro in njegovo primestje vrsto let pesti problematika mirujočega prometa. Sedanja
kapaciteta parkirišč ne zadostuje za potrebe lokalnega prebivalstva, turistov in delavcev, ki
prihajajo iz drugih krajev. V prihajajočem obdobju bosta predani v uporabo dve večji garažni hiši
(Muzejski trg in Sonce ob poslovnem objektu »Barka«). S tovrstnimi infrastrukturnimi ukrepi se
bo parkirna problematika bistveno zmanjšala, morebiti celo odpravila. Z željo, da se to področje
ustrezno uredi, podajamo pobudo po pripravi ustrezne strategije mirujočega prometa, ki naj bo
javno obravnavana še pred odprtjem novih garažnih hiš. Strategija bi morala jasno določati, kje
lahko lokalno prebivalstvo mestnega jedra parkira svoja vozila, katera parkirišča bodo omogočala
brezplačno parkiranje in katera se bodo lahko koristila proti plačilu. Najbolj »atraktivna«
parkirišča, kjer povpraševanje po parkirnih površinah presega razpoložljive kapacitete, pa se
lahko uporabi t.i. progresivno zaračunavanja parkirnine s ciljem, da je ob vsakem trenutku kakšno
parkirno mesto prosto.
ODGOVOR: V širši in ožji okolici mestnega jedra je zadostno število parkirnih mest, ki pa glede
na oddaljenost od mestnega jedra niso enakomerno zasedena. Trenutna parkirna politika je
usmerjena v določanje progresivne parkirnine, ki bo uporabnike usmerjala tudi na javna
parkirišča, ki niso v neposredni bližini mestnega jedra. Vsa P&R parkirišča, vključno s
parkiriščem v Žusterni in obrtni coni Srmin, so do mestnega jedra povezana z avtobusnim
prevozom. Uporabnikom je ponujena izbira po uporabi parkirišč z ugodnimi urnimi tarifami
in mesečnimi abonmaji, ki so bistveno ugodnejši na oddaljenih parkiriščih, kjer lahko
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uporabnik poleg ugodne parkirnine, koristi tudi mestni avtobusni prevoz (mesečni abonmaji
od 5 do 10 EUR).
V predlogu proračuna za naslednje letu je vključena tudi izdelava celovite Prometne
strategije Mestne občine Koper (t.i. Prometna matrika), ki bo obravnavala tako mirujoči kot
ostali promet.
7. Pobuda: Sanacija ceste Baredi-Gažon
Cesta, ki prihaja iz smeri Občine Izola – Baredi in se nadaljuje do Gažona (centra vasi) je v slabem
prevoznem stanju, na določenih odsekih tudi nevarna. Cesto koristi predvsem lokalno
prebivalstvo. Podajamo pobudo, da se navedena cesta ustrezno sanira, smiselno da tudi razširi in
tako omogoči bolj varno vožnjo motornim vozilom kakor tudi kolesarjem.
ODGOVOR: Posamezne investicijske naloge se pred oblikovanjem proračuna in načrta
razvojnih programov predhodno usklajujejo s predstavniki posamezne Krajevne skupnosti.
Tudi obseg obnove odseka te ceste bo v proračun občine umeščen v skladu s prioritetami KS
in finančnimi možnostmi.
8. Pobuda: Subvencioniranje avtobusnega prevoza dijakom in študentom
Večina dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper se izobražuje v
lokalnem okolju. Podajamo pobudo, da se vsem tem dijakom in študentom omogoči brezplačen
lokalni (mestni in primestni) avtobusni prevoz. S tovrstno rešitvijo se jim nekoliko razbremeni
družinski proračun, ki v obdobju po izrednih razmerah povezanih z virusom covid19, pomeni
veliko. Obenem s tem stimuliramo uporabo javnega avtobusnega prometa, kar posledično
nekoliko razbremeni cestni promet, ki ima tudi pozitivne vplive na zmanjševanje onesnaženja
okolja.
ODGOVOR: Mesečna vozovnica v mestnem avtobusnem prometu je za vse uporabnike
dostopna po izjemno ugodni ceni 10 €. Dijaki in študenti, ki so bili med šolskim letom
uporabniki mestnih avtobusov, imajo v mesecih julij in avgust pravico do brezplačnega
prevoza.
Dijakom in študentom subvencionira vozovnice tudi država (Ministrstvo za infrastrukturo)
za medkrajevne prevoze, tako so tisti s stalnim bivanjem v Mestni občini Koper upravičenci
do subvencionirane vozovnice:
- Cena mesečne relacijske vozovnice je 25,00 €, za relacije znotraj občine plača
upravičenec 10,00 €, razliko krije MOK;
- Cena mesečne mestne vozovnice Koper je za upravičenca, ki ima relacijsko
(medkrajevno) vozovnico 0,00 €;
- Cena mesečne mestne vozovnice Koper je za upravičenca, ki nima relacijske
(medkrajevne) vozovnice 5,00 €.
Upravičenci morajo za subvencijo prevoza oddati vlogo.
V primeru, da vloge za mestni promet ne oddajo, je cena 10,00 €.
Zaradi vsega navedenega menimo, da je cenovna politika za uporabnike izredno sprejemljiva
in ne terja dodatnega subvencioniranja ali brezplačnega prevoza.
9. Pobuda: Velika nogometna žoga na krožišču ob stadionu
Pred kratkim se je postavila na krožišče ceste Zore Perello-Godina/Ljubljanske ceste/Ferrarske
ulice postavila velika svetlobna žoga, ki jo je občina postavila v čast 100. obletnici koprskega
nogometa. Podajamo pobudo, da se na to urbano instalacijo vključi tudi napis »100 let – 100 anni«
ter tako jasno sporoči, čemu je ta žoga tam postavljena.
ODGOVOR: Mestna občina Koper bo pobudo realizirala.
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10. Pobuda: Marjetica Koper – razdeljevanje sponzorskih sredstev
V Oljki smo pred časom posredovali pobudo vsem štirim županom občin v slovenski Istri glede
vzpostavitve bolj transparentnega načina dodeljevanja sredstev javnih zavodov, podjetij in sklada,
katerih ustanovitelj je občina. Posredovana pobuda je bila sledeča:
»Občine v Slovenski Istri so ustanoviteljice svojih javnih zavodov, podjetij in sklada, ki urejajo
področja gospodarskih javnih služb pri čemer izvajajo razne dejavnosti kot npr. vodooskrba,
komunalna dejavnost, stanovanjska oskrba idr. Javna podjetja in zavodi ter sklad imajo možnost
dodeljevanja sponzorskih in donacijskih sredstev, kar je v večini primerov pristojnost uprave ali zgolj
direktorja. Predvidevamo, da se sredstva v glavnem dodeljujejo po prosti presoji navedenih, ki
morebiti imajo osnovo v internih pravilnikih.
Z željo, da se zagotovi višjo stopnjo transparentnosti in poslovne integritete ter etičnega ravnanja
pri porabi javnih sredstev, podajamo pobudo, da se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s katerimi se
zagotovijo predvsem načelo enakopravnosti, načelo pravičnosti in načelo transparentnosti. Med
možnimi rešitvami vidimo s strani javne pravne osebe, katere ustanoviteljica je občina – javno objavo
pravilnika oz. internega akta, ki ureja področje dodeljevanja sponzorskih in donatorskih sredstev.
Navedeni akt je lahko enoten za vsa javna podjetja, zavode in sklad, ki delujejo pod okriljem občin v
slovenski Istri. Interni akt bi moral vključevati najmanj merila na osnovi katerih se bodo obravnavale
vloge oz. prošnje za finančno in drugo podporo s strani javnih podjetij, zavodov in sklada ter skladno
s tem dodeljevala finančna sredstva ali storite oz. v drugi materialni obliki dodeljena sredstva. Poleg
tega bi moral vključevati natančen opis postopka prijave, obravnave in odločanja prošenj, kakor tudi
javno objavljeni poziv in rezultat razpisa.
Javni poziv oz. razpis na osnovi katerega se dodelujejo sponzorska in donatorska sredstva javnih
podjetij, zavodov in sklada je enostavna rešitev k zagotavljanju pravične in transparentne razdelitve
javnih sredstev, kakor tudi zagotavljanju višje poslovne integritete in etičnega ravnanja pri porabi
javnih sredstev. Potrebno se je distancirati od nekaterih dosedanjih praks, ko ni jasno in javno
objavljeno zakaj se določeni pravni ali fizični osebi dodeli sponzorstvo ali donacija. Naj navedemo
zgolj
en
primer,
in
sicer
Marjetice
Koper.
Na
njihovi
spletni
strani
https://www.marjeticakoper.si/sl/o-podjetju/katalog-informacij-javnega-znacaja/ijzsponzorstva-donatorstva/ je sicer transparentno prikazano dodeljevanje sredstev v preteklih letih,
ni pa zaslediti kdo, kako in na osnovi kakšnih določil se je odločalo o upravičencu in višini sredstev.
Predvsem zbode v oči, da je Marjetica Koper sponzorirala društva in druge organizacije v drugih
občinah (kot npr. Piran, Ankaran, Ptuj, Ljubljana, Izola itd.). Gre za slabih 150.000 EUR od skupno
cca. 550.000 EUR v obdobju 2015-2019. Obenem je pritegnilo pozornost, da je v enakem obdobju en
klub prejel dobrih 190.000 EUR, medtem ko velika večina preostalih prejemnikov sredstev, pa manj
kot 10.000 EUR.
V Oljki si želimo, da je to področje v prihodnje bistveno bolj urejeno, seveda zgolj v primeru, ko se
javni zavod ali javno podjetje ali javni sklad odloča za sponzoriranje oz. doniranje finančnih sredstev
ali storitev oz. druge materialne oblike sredstev.«
Marjetica Koper je na svojem Facebook profilu dne, 20.7.2020 objavila novico: »Veseli nas, da
Koper že od leta 2007 gosti Košarkarski kamp Boki Nachbar. V našem podjetju smo jim priskočili na
pomoč in pomagali pri organizaciji kampa.« Iz zapisanega je razumeti, da je bila nudena materialna
in/ali nematerialna pomoč, pri čemer ni znan postopek dodelitve navedene pomoči.
Podajamo pobudo, da Mestna občina Koper preko svojih predstavnikov v svetih zavoda oz.
nadzornih svetih podjetij in sklada, katerih je ustanoviteljica, da se vzpostavi in javno objavi
pravilnik oz. interni akt, ki ureja področje dodeljevanja sponzorskih in donatorskih sredstev.
Postopki dodeljevanja sponzorskih in donatorskih sredstev naj se izvajajo tako, da se zagotovi
višjo stopnjo transparentnosti in poslovne integritete ter etičnega ravnanja pri porabi javnih
sredstev, kar bo omogočalo izvrševanje predvsem načela enakopravnosti, načela pravičnosti in
načela transparentnosti.
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ODGOVOR: Mestna občina Koper bo z vašo pobudo seznanila javna podjetja, sklad ter javne
zavode, katerih je ustanovitelj.
ALBERTO SCHERIANI, član Občinskega sveta:
Quindi io propongo che insomma venga cambiato il decreto sul nominare le città, le vi eccetera.
Ho mandato l'elenco dei nomi geografici che sono stati approvati dalla commissione geodetica. E
quindi io vi pregherei di iniziare a lavorare quanto prima.
Oltre a quanto detto credo che nei giorni scorsi ha ricevuto anche una lettera da parte della CAN
di Capodistria con la preghiera appunto di nominare di cambiare Monte Marco in Monte San
Marco in tutte quelle diciture dove attualmente viene utilizzato il nome Monte Marco. Questa è
una cosa.
RISPOSTA:
Uno dei compiti che gli uffici competenti si sono preposti è il riesame della denominazione
delle vie e piazze nel Comune città di Capodistria e l’armonizzazione delle traduzioni dei nomi
delle vie e delle piazze, nel rispetto del bilinguismo e della conservazione del patrimonio
storico culturale autoctono. Come da procedura il testo verrà sottoposto a tutte le istanze che
rappresentano la Comunità nazionale italiana a tutela dei diritti particolari della stessa, ma
non solo, a tutela dell’identità culturale di tutto il territorio del nostro comune.
Volevo anche rispondere… cioè ho ricevuto le risposte alle interpellanze ovvero ai questi
presentati la volta scorsa. Ringrazio per le risposte. Con alcune mi trovate anche d'accordo
insomma, con altre no. Con la prima che riguarda l'ambulatorio di Pobegi devo dire che vi
ringrazio per quanto avete scritto e per avermi ricordato quelle che sono le leggi che insomma si
attuano nel bilinguismo. Mi fa piacere questo, pero devo dire che d'altra parte sono contenuto che
ci sia qualcuno che parla la lingua italiana però non viene rispettato il bilinguismo riguardo il
bilinguismo visivo. Ho fatto delle foto che ve le manderò nei prossimi giorni in cui non c'è una
parola in lingua italiana. (Le fotografie sono l'allegato n.1 del verbale). Io vi ricordo che quello è
comunque un istituto pubblico in cui si sono anche i rappresentanti cioè gli appartenenti alla
Comunità nazionale italiana che seguono appunto questo medico, che sono pazienti di questo
medico e io vi prego di prendere in considerazione anche il bilinguismo come diciamo come
affissione pubblica. Perché in questo momento, vi farò avere nei prossimi giorni, vi farò vedere
che non c'è una parola. Io credo che ci sia l'obbligo in qualche maniera anche fuori dal territorio
nazionalmente misto per quello che riguarda il servizio pubblico e per quello che riguarda un
servizio che viene dato a tutti i cittadini compresi quelli in lingua italiana che venga appunto
rispettato. Però devo dire che questo bilinguismo visivo non viene rispettato neanche nel centro
di Capodistria. E vi pregherei appunto di prenderlo in considerazione anche e vedere che venga
rispettato.
RISPOSTA:
Come abbiamo specificato nella risposta della volta scorsa e senza riportare nuovamente gli
atti che sono la base giuridica per l’attuazione e il rispetto del bilinguismo visivo, il
bilinguismo è legato alla territorialità. Pur condividendo l’aspetto umano e personale dei
cittadini del nostro comune, appartenenti alla Comunità nazionale italiana che vivono fuori
dal territorio nazionalmente misto, non possiamo che sollecitare la Casa della sanità di
Capodistria al massimo impegno nel rispetto del paziente e delle sue esigenze, tra queste
anche l’uso della lingua per una corretta comunicazione. Il comune si impegna inoltre a
rafforzare il monitoraggio sull’attuazione del bilinguismo visivo sul territorio
nazionalmente misto al fine di una maggiore sensibilizzazione e riduzione delle
manchevolezze presenti sul territorio in questo particolare aspetto.
VIDA GRAČNAR, članica Občinskega sveta:
Otroška igrišča v frekventnih točkah v Kopru, npr. Ukmarjev trg, Bonifika, Hlavatyjev park, Center
vodnih športov Žusterna, niso prilagojena gibalno oviranim otrokom, predvsem tistim, ki
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potrebujejo invalidski voziček. Podajamo pobudo, da se nabavijo otroška igrala primerna za
gibalno ovirane otroke ter se jih namesti v obstoječa otroška igrišča.
PISNO:
Pobuda: Igrala za gibalno ovirane otroke
Otroška igrišča na frekventnih točkah v Kopru npr. na Ukmarjevem trgu, ŠRC Bonifika, Hlavatyjev
Park, ob Centru vodnih športov Žusterna, ob Santorijev ulici itd. praviloma niso prilagojena
gibalno oviranim otrokom, predvsem tistim, ki potrebujejo invalidski voziček. Podajamo pobudo,
da se nabavijo otroška igrala, primerna za gibalno ovirane otroke (npr. gugalnica in vrtiljak za
invalidne vozičke ipd.) ter se jih namesti v obstoječa otroška igrišča s ciljem večje inkluzije.
ODGOVOR: V preteklosti smo že opremili eno otroško igrišče z igrali za gibalno ovirane
otroke, in sicer igrišče na začetku Vojkovega nabrežja, ki je primerno tudi z vidika
dostopnosti.
Podano pobudo bomo upoštevali pri nadaljnjem opremljanju otroških igrišč, kjer bodo
izkazane možnosti in potreba po takšni ureditvi.
SILVANO RADIN, član Občinskega sveta:
PISNO:
Predlogi in pobude:
1. MO SDS Koper na pobudo občanov in nekaterih prebivalcev Markovca predlagamo, da se
prouči možnost umestitve zdravstvenega doma na Markovcu. Po besedah občanov so
prostori na razpolago, ni pa zdravnika. Predlagamo torej, da se preuči možnost
vzpostavitve ambulante v sklopu javnega zavoda Zdravstveni dom Koper ali s podelitvijo
koncesije splošnemu zdravniku. Na območju Markovca je veliko starejše populacije in bi
jim bilo veliko lažje, če bi imeli na razpolago zdravnika v svojem kraju, saj bi jim bila tako
omogočena lažja dostopnost do nujnih zdravstvenih storitev.
ODGOVOR: Na območju Markovca, in sicer na naslovu Beblerjeva 7, deluje ordinacija splošne
– družinske medicine Zdravstvenega zavoda RADI&RADI KOPER, v kateri kot odgovorni
nosilec zdravstvene dejavnosti deluje Branko Radi, dr. med., specialist družinske medicine.
Koncesionar RADI&RADI KOPER je del mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v
Mestni občini Koper. Zavodu je bila koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na
področju splošne medicine na območju Mestne občine Koper podeljena leta 1994, ko se je
dejavnost splošne medicine izvajala na naslovu Ulica 15. maja 2 v Kopru, nato pa je bila
ordinacija v naslednjih letih preseljena na sedanji naslov.
Predlog bomo šteli kot pobudo, da se v prihodnje, v primeru pridobitve novih programov
splošne medicine, preuči možnost umestitve izvajanja programa na območje Markovca.
2. S strani večjega števila občanov smo bili opozorjeni, da Marjetica deluje bistveno slabše
kot v preteklosti in da npr. Veluščkova ulica je že leto dni zelo slabo čiščena in vzdrževana,
pa še številne druge. Opaža se tudi generalno slabo čiščenje mesta in nejevolja prebivalcev,
tako zaradi odvoza odpadkov, čiščenja okolice kot tudi zaradi slabo košene trave.
ODGOVOR: Marjetica Koper izvaja posamezne gospodarske javne službe v enakem obsegu kot
predhodna leta. Vse pomanjkljivosti glede izvajanja, ki jih zaznamo sami ali smo z njimi
seznanjeni s strani občanov oziroma drugih subjektov, se rešujejo in tekoče odpravijo v
okviru programa izvajanja posamezne gospodarske javne službe. Odvoz odpadkov se izvaja
redno po programu javne službe.
Velik problem izvajalcu javne službe še vedno predstavlja ločevanje komunalnih odpadkov in
pravilno odlaganje v posamezne zabojnike s strani posameznih uporabnikov. Izvajalec, z
ostalimi pristojnimi službami, vlaga velike napore za ozaveščanje uporabnikov. Še vedno se
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pri posameznih zabojnikih in ekoloških otokih pojavljajo dnevno odloženi kosovni odpadki,
ki kazijo izgled teh lokacij, po drugi strani pa obremenjujejo izvajalca pri rednem izvajanju
javne službe. Poudarjamo, da lahko vsak posameznik brezplačno preda kosovne odpadke na
zbirnem centru ali se po predhodnem dogovoru uskladi z izvajalcem za brezplačen prevzem
kosovnih odpadkov na domu.
V MO SDS Koper smo tudi zaskrbljeni nad dogajanjem v povezavi z vodenjem podjetja in
razmerami v le-temu. Zato dajemo pobudo, da MOK, kot ustanoviteljica Marjetice d.o.o.
čim prej pristopi k objavi razpisa za izbiro direktorja s polnim delovnim časom ter pozove
pristojne, da se razmere v poslovanju podjetja čim prej uredijo, predvsem da se pristopi k
izvajanju storitev vzdrževanja in čiščenja občine kot se od takega podjetja pričakuje.
Obenem prosimo za pojasnilo v povezavi z zaposlitvijo g. Roberta Šuca preko pogodbe za
zunanjega izvajalca – sprašujemo, ali je bila ta zaposlitev nujno potrebna glede na to, da je
v Marjetici zaposlenega precej kadra, ki izpolnjuje pogoje in imajo ustrezne kompetence
za opravljanje dela, za katerega je g. Šuc angažiran.
ODGOVOR:
Župan Mestne občine Koper bo na 15. redni seji Občinskega sveta svetnicam in svetnikom
predlagal spremembo Odloka o ureditvi položaja javnega podjetja Marjetica Koper d.o.o., ki
bo pristojnost imenovanja direktorja z županov Mestne občine Koper in Občine Ankaran
prenesel na nadzorni svet družbe.
Pričakujemo, da bo nadzorni svet družbe takoj po spremembi odloka objavil javni razpis za
izbor direktorja družbe.
Direktor javnega podjetja Marjetica Koper pogodbe z zunanjimi izvajalci sklepa v skladu s
svojimi pristojnostmi, kot jih opredeljuje veljavna zakonodaja.
3. S strani skupine prebivalcev KS Škofije smo dobili pozitiven odziv, da se projekt nove šole
na Škofijah premika. Ob pregledu novega projekta predlagajo, da se v sklopu cestne
ureditve ob izgradnji nove šole predvidi tudi nov priključek za zaselek Fortezza, na 1.
križišču za Sp. Škofije.
ODGOVOR: Vsa usklajevanja glede nove šole in potrebne cestne infrastrukture Mestna občina
Koper usklajuje s predstavniki KS Škofije. Enako velja tudi za ostalo obstoječo in novo
predvideno infrastrukturo.
4. Po posvetu z nekaterimi člani, ki spremljajo gradnjo 2. tira, smo z njihove strani bili
seznanjeni, da so v pogovoru s predstavniki 2TDK, ki izvajajo izkope za 2. tir, prišli do ideje
za postavitev dodatne cevi zraven, ki bi lahko bila namenjena drugemu vodnemu viru.
Predlagamo, da predstavniki občine preverijo tudi to možnost.
ODGOVOR: Prvič je bila pobuda MOK za vgraditev vodovodnega cevovoda,
visokonapetostnega daljnovoda in optične povezave v traso nove železnice Koper – Divača
podana na javni razgrnitvi pobude za «Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega
načrta za II TIR železniške proge Koper – Divača« v juliju 2019. Pripomba oziroma zahteva je
bila podana tudi v pripombah MOK na razgrnitev «Sprememb in dopolnitev državnega
lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge Koper – Divača in ponovljena na sestankih
ter koordinacijah, vezanih na drugi tir. Na prvotno zahtevo smo prejeli odgovor, da
spremembe dokumentacije niso več možne. Zaradi tega je bila zahteva zapisana v pripombe
k razgrnitvi vzporednega (dvojnega) tira. Postopek dopolnjevanja in spreminjanja DLN za
dvojni tir bo predvidoma potekal do novembra 2023, zato odgovora na zahtevo še ni. MOK si
prizadeva, da bi državni postopki stekli hitreje in da bi bila dvotirna proga dokončana do 31.
12. 2025.

8/9

Po drugi strani pa tudi postopki vezani na odločitev glede drugega vodnega vira za Slovensko
Istro še potekajo in niso zaključeni, kar pomeni, da tudi glede tega ni možno uskladiti in
predvideti vseh aktivnosti.
Tudi s strokovnega vidika bo potrebno razjasniti ali je z vidika upravljanja in vzdrževanja
vodovodne infrastrukture sploh možno in primerno, da ta poteka v železniškem predoru, saj
bi bilo za potrebe intervencije na tej infrastrukturi izvesti popolno zaporo predora in
železniškega prometa. Vsekakor se bodo predhodno preverile vse možne in racionalne rešitve
ter po možnosti vključile v pripravo in izvedbo obeh investicij.
5. V MO SDS Koper dajemo pobudo, da občina vrne na stari režim parkiranja oziroma
obračunavanja parkirnine v MOK, kot je bilo v veljavi pred zadnjo spremembo. Sedanji
režim parkiranja in vedno večji obseg plačljivih parkirišč ter ur parkiranja so v nasprotju
s tistim, kar je bilo obljubljeno v času predvolilne kampanje in s tem veliko bolj finančno
obremeni občane in obiskovalce Kopra. V MO SDS Koper spodbujamo urejanje režima
parkiranja in nam je tudi razumljivo, da v poletnih mesecih ob navalu turistov je bilo
potrebno režim prilagoditi razmeram, vendar sedaj po koncu poletne sezone predlagamo,
da se parkirni režim prilagodi potrebam občanov in predvsem se poskrbi, da je parkiranje
dostopno in omogočeno vsem, ki v mestu prebivajo in delajo.
Zaznavamo, da se parkirišča na obrobju mesta P&R ne uporabljajo v meri kot bi jih bilo
smiselno uporabljati, predvsem zaradi neredne povezave z mestnim jedrom. V kolikor
želimo, da tudi tista parkirišča dobijo svoj pomen, bo potrebno vzpostaviti povezavo,
predlagamo, da se Kurjerce vključi tudi v ta režim.
ODGOVOR: Mestna občina Koper namenja veliko pozornosti urejanju parkirnega režima za
potrebe občanov mestnega jedra kot tudi za ostale uporabnike. Parkirnina na posameznih
parkiriščih je prilagojena lokaciji parkirišča in nikakor ne more biti enaka za parkirišča v in
ob mestnem jedru ali parkirišča, ki so nekoliko bolj oddaljena.
Z dne 2. 11. 2020 je stopil v veljavo nov sklep o določitvi cen parkirnin, ki pa se zaradi trenutne
situacije še ne uporablja (trenutno so vsa parkirišča v upravljanju Marjetice Koper
brezplačna). S tem sklepom se nekoliko spreminjajo cene parkirnin, nižajo se na parkiriščih
P&R, pri stadionu, pri Barki in na nekaterih drugih parkiriščih. Prav tako je podana možnost
za pridobitev ugodnih mesečnih abonmajev (20, 10 in 5 EUR). Parkirišče pri kopališču
Žusterna pa bo v zimskem času brezplačno.
Ne strinjamo se z navedbo, da so povezave iz parkirišč P&R neredne. Povezave iz teh parkirišč
so redne, z začetkom septembra tega leta pa so dodani še trije novi e-avtobusi z imenom
Kurjera, ki poleg ostalih parkirišč povezujejo tudi obrtno cono Sermin z mestnim jedrom.
Kurjerce niso namenjene tem povezavam, ampak so zgolj pomoč krajanom in ostalim pri
dostopu in dostavi znotraj mestnega jedra.

Koper, 4. septembra 2020

SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET IN
KRAJEVNE SKUPNOSTI
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