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Z A P I S N I K 

 
15. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 5. novembra 
2020, ob 16. uri, na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, v 
predavalnici Tramontana, na naslovu Titov trg 5.  
 
Sejo je vodil ALEŠ BRŽAN, župan. 
 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI: 
 
ALEŠ BRŽAN, župan je ugotovil: 
 

- da je od 33 članov Občinskega sveta prisotnih 30 članov, in sicer: 
 
Patrik Babič, Jani Bačić, Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Olga Franca, Gašpar Gašpar Mišič, 
Igor Hrvatin, 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, Boris Popovič, Nik Popovič, Patrik Peroša, Silvano Radin, Alberto 
Scheriani, Janez Starman, Jasna Softič, Mario Steffè, Barbara Strmole, Dejan Škerlič in Vlasta 
Vežnaver. 
 
Odsotni člani: Ana Nadoh, Kristina Radovčić in Maja Tašner Vatovec. 
 
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: direktorica občinske uprave in predstavniki Službe za občinski svet in 
krajevne skupnosti, vodje uradov in služb občinske uprave. Predstavniki Službe za odnose z 
javnostmi Mestne občine Koper in novinarji so predvajano sejo spremljali v sejni sobi Pretorske 
palače, ker v dvorani ni bilo mogoče zagotoviti dovolj prostora zaradi izvajanja ukrepov ob 
razglasitvi epidemije COVID-19. 
 
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. 
 

XXX 
 

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA: 
 

Predlog dnevnega reda so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 27 za, 0 proti) naslednji 
 

d n e v n i    r e d: 
 

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 3. septembra 
2020 

 

 

1 
PREDLOG 
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2. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza 
Koper – druga obravnava 

 
3. Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni 

ravni na področju družinske medicine - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 
 

4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju – prva obravnava s 
predlogom za skrajšani postopek 

 
5. Predlog odloka o spremembah Odloka o subvencioniranju varstva otrok – prva obravnava s 

predlogom za skrajšani postopek 
 

6. Predlog odloka o spremembi odloka o občinskih taksah - prva obravnava s predlogom za 
skrajšani postopek 

 
7. Predlog odloka o spremembah odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda 

pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek   
 

8. Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Parkirna hiša P+R Sonce« 
 

9. Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Obnova gasilskega doma v 
Babičih« 

 
10. Predlog sklepa o oprostitvi plačila najemnine društev in najemnikov poslovnih prostorov v 

lasti Mestne občine Koper, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom 

 
11. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
12. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta 

 
Ad 1 

 
POTRDITEV ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER Z 

DNE 3. SEPTEMBRA 2020 
  

Predlog zapisnika so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE POTRDIL (29 prisotnih – 29 za, 0 proti) Zapisnik 14. redne seje Občinskega 
sveta Mestne občine Koper z dne 3. septembra 2020 v predloženem besedilu. 
 

Ad 2 
 

PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
LJUDSKA UNIVERZA KOPER – DRUGA OBRAVNAVA 

 
Predlog odloka in spremembo besedila predloga odloka 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.  
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Gradivo je bilo posredovano Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti, ki je podala pozitivno 
mnenje. 
 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
TIMOTEJ PIRJEVEC, vodja Urada za družbene dejavnosti 

 
Razpravljal je mag. Alan Medveš, predsednik Statutarno-pravne komisije. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 29 za, 0 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza 
Koper v predloženem besedilu. 
 

Ad 3 
 

PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE 
SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI NA PODROČJU DRUŽINSKE MEDICINE - 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 in 
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
TIMOTEJ PIRJEVEC, vodja Urada za družbene dejavnosti 

 
Razpravljali so: mag. Alan Medveš, Mirjam Lemut, Marijan Križman, Igor Hrvatin in Alberto 
Scheriani, člani Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 27 za, 1 proti) naslednji  

 
S K L E P 

 
1. Sprejme se Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene 

službe na primarni ravni na področju družinske medicine – 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 (30 prisotnih – 25 za, 1 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga odloka 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na 
področju družinske medicine. 
 
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče. 
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Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 26 za, 1 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na 
primarni ravni na področju družinske medicine v predloženem besedilu. 
 

Ad 4 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ŠTIPENDIRANJU – PRVA 
OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Predlog odloka in spremembo besedila predloga odloka so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
   

- Odboru za družbene dejavnosti,  
- Odboru za finance in gospodarstvo in  
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
TIMOTEJ PIRJEVEC, vodja Urada za družbene dejavnosti 

 
Razpravljala je Mirjam Lemut, članica Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 28 za, 0 proti) naslednji  

 
S K L E P 

 
1. Sprejme se Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju – 

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 (30 prisotnih – 30 za, 0proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju. 
 
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 29 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v predloženem 
besedilu. 
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Ad 5 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O SUBVENCIONIRANJU VARSTVA OTROK – 
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 in   
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
TIMOTEJ PIRJEVEC, vodja Urada za družbene dejavnosti 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 30 za, 0 proti) naslednji  

 
S K L E P 

 
1. Sprejme se Predlog odloka o spremembah Odloka o subvencioniranju varstva otrok 

– 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 (30 prisotnih – 28 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga odloka 
o spremembah Odloka o subvencioniranju varstva otrok. 
 
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 30 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o subvencioniranju varstva otrok v predloženem 
besedilu. 
 

Ad 6 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKIH TAKSAH - 
PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za gospodarske javne službe in promet,  
- Odboru za finance in gospodarstvo in  
- Statutarno-pravni komisiji. 
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POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
RAF KLINAR, vodja Urada za gospodarske dejavnosti, okolje in promet 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 27 za, 0 proti) naslednji  

 
S K L E P 

 
1. Sprejme se Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah 

- 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 (29 prisotnih – 26 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga odloka 
o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah. 
 
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 26 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah v predloženem 
besedilu. 
 

Ad 7 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVI POLOŽAJA 
JAVNEGA PODJETJA – AZIENDA PUBBLICA MARJETICA KOPER, d. o. o.-S.R.L. – PRVA 

OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK   
 

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 

Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za gospodarske javne službe in promet,  
- Odboru za okolje in prostor,  
- Odboru za finance in gospodarstvo in  
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja: 
RAF KLINAR, vodja Urada za gospodarske dejavnosti, okolje in promet 

 
Razpravljal je mag. Alan Medveš, član občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 28 za, 0 proti) naslednji  
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S K L E P 
 

1. Sprejme se Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja 
Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d. o. o.-s.r.l. – 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 (30 prisotnih – 28 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga odloka 
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda 
pubblica Marjetica Koper, d. o. o.-s.r.l. 
 
V drugi obravnavi sta razpravljala: mag Alan Medveš in Janez Starman, člana Občinskega sveta. 
 
Pisne amandmaje k predlogu odloka je vložil Alan Medveš, član Občinskega sveta. 
 
 
Župan je zaradi ukrepov ob razglasitvi epidemije COVID-19, ki narekujejo, da je potrebno 
zaradi velikega števila udeležencev prostore med sejo večkrat prezračiti in razkužiti, 
predvidoma po vsaki uri, sejo prekinil za 10 minut. 
 

X X X 
 
Pred nadaljevanjem seje je bila ponovno preverjena prisotnost. Prisotnih je bilo 23 članov 
Občinskega sveta. 
 
V nadaljevanju druge obravnave je razpravljal še Gašpar Gašpar Mišič, član Občinskega sveta. 
 
Opredelitev do podanih amandmajev ter predstavitev predloga odloka za drugo obravnavo je 
podal RAF KLINAR, vodja Urada za gospodarske dejavnosti, okolje in promet. 
 
Predlagatelj odloka amandmajev, ki jih je podal mag. Alan Medveš, ni podprl, besedilo predloga 
odloka za drugo obravnavo je ostalo enako besedilu predloga odloka za prvo obravnavo. 
 

1. Občinski svet NI SPREJEL (29 prisotnih – 5 za, 19 proti) amandmaja mag. Alana 
Medveša, člana Občinskega sveta, ki se glasi:  

 
Poleg predlagane spremembe se predlaga, da se v prvem odstavku 13. člena besedilo alineje, ki se 
glasi »predlaga imenovanje članov nadzornega sveta javnega podjetja« spremeni tako, da se glasi 
»razpiše postopek imenovanja članov nadzornega sveta javnega podjetja« 
 

2. Občinski svet NI SPREJEL (30 prisotnih – 4 za, 23 proti) amandmaja mag. Alana 
Medveša, člana Občinskega sveta, ki se glasi:  
 

Poleg predlagane spremembe se predlaga, da se v prvem odstavku 17. člena besedilo spremeni 
tako, da se glasi: »Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene 
z zakonom, ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo 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, ima pet let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih ter organizacijske in vodstvene 
sposobnosti.« 
 
Doda se nov četrti odstavek 17. člena, ki se glasi: »Zoper kandidata ne sme teči kazenski postopek 
ali izdana pravnomočna sodba zaradi storitve kaznivega dejanja.« 
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Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek 17. člena. 
 

3. Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 27 za, 1 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja Javnega 
podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d. o. o.-s.r.l., v predloženem besedilu. 
 

Ad 8 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT 
»PARKIRNA HIŠA P+R SONCE« 

 
Novo besedilo gradiva 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 

 
Razpravljal je Boris Popovič, član Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 24 za, 3 proti) Sklep o potrditvi investicijskega 
programa za projekt »Parkirna hiša P+R Sonce« v predloženem besedilu. 
 

Ad 9 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT »OBNOVA 
GASILSKEGA DOMA V BABIČIH« 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za krajevno samoupravo in 
- Odboru za finance in gospodarstvo. 

 
POROČEVALEC:  
 

- kot predstavnik predlagatelja 
PETAR ZIRALDO, vodja Službe za investicije 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 30 za, 0 proti) Sklepa o potrditvi investicijskega 
programa za projekt »Obnova gasilskega doma v Babičih« v predloženem besedilu. 
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Ad 10 
 

PREDLOG SKLEPA O OPROSTITVI PLAČILA NAJEMNINE DRUŠTEV IN NAJEMNIKOV 
POSLOVNIH PROSTOROV V LASTI MESTNE OBČINE KOPER, ZA KATERE VELJA 
PREPOVED PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV POTROŠNIKOM 

 
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. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 29 za, 0 proti) Sklep o oprostitvi plačila najemnine 
društev in najemnikov poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Koper, za katere velja 
prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v predloženem besedilu. 
 

Ad11 
 

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. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 23 za, 1 proti) naslednji   

 
S K L E P 

 
Za člana Sveta zavoda Obalnega doma upokojencev Koper – predstavnika Mestne občine Koper 
se imenuje: 
 

- Romeo Palčič iz Kopra, Vojkovo nabrežje 14. 
 

Ad 12 
 

VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
 
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:  
 
ALAN MEDVEŠ, član Občinskega sveta:  
 
Vezano na tudi malo današnjo razpravo o koncesiji v zdravstvu, pa o zdravstveni problematiki, me 
zanimajo predvsem sledeče stvari:  
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1. Zakaj se ignorirajo ugotovitve in priporočila Nadzornega odbora na področju ugotovitev, 

ki so bile dane v poročilu Nadzornega odbora za izveden nadzor? 
2. Kaj je bilo na področju zdravstvene politike in strategije opravljeno v dveh letih tega 

mandata? 
3. Kdo je odgovoren za sedanje stanje kadrovskega manjka v Zdravstvenem domu Koper, ki 

naj bi narekoval ponovno podeljevanje koncesij namesto umestitve tega programa v javni 
zavod? 

4. Ali se bo s tem uresničila obljuba župana iz lanskega leta na svetu Krajevne skupnosti 
Škofije, da bo po skoraj štirih letih dogovorov in obljub realizirana ambulanta družinske 
medicine na Škofijah? 

5. Ali ima obljuba župana o odprtju ambulante družinske medicine v letu 2020 za seboj tudi 
kakšen formalni sklep župana, Sveta zavoda Zdravstveni dom Koper? 

6. Bodo spoštovani sklepi zborov krajanov in Sveta Krajevne skupnosti Škofije, da dobijo 
ambulanto družinske medicine, v preteklosti imenovano referenčno ambulanto družinske 
medicine, torej ambulanto družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja 
- poleg zdravnika in medicinske sestre oz. tehnika zdravstvene nege v tem primeru 
paciente spremlja tudi diplomirana medicinska sestra, ki nadzoruje kazalnike določenih 
kroničnih bolezni ter opravlja preventivne preglede? 

7. Kako to, da se od končne odločitve o prostoru »stara pekarna« v maju 2019 do novembra 
2020 ni uredilo prostora za ambulanto in to ob dejstvu, da je bil občini dodeljen dodatni 
program družinske medicine v letu 2020? 

8. Ali je ta ambulanta javnega zavoda Zdravstveni dom na Škofijah tudi kadrovsko 
načrtovana in kako? Kdaj bo pričela z delom?  

9. Kakšna tveganja za občinski proračun v letih 2021 in 2022 predstavljajo neurejeni odnosi 
delitvene bilance med Mesto občino Koper in Občino Ankaran? 

10. Kakšno skupno okvirno vrednost v evrih predstavljajo ta tveganja? 
11. Kje so razlogi za zastoj reševanja te problematike ter ali ima občinska uprava opredeljen 

želeni rok za sklenitev končnega dogovora?  
12. Zakaj se poročila Nadzornega odbora Mestne občine Koper ne pošiljajo v obravnavo 

Občinskemu svetu, skladno s šestim odstavkom 55. člena Statuta Mestne občine Koper, 
ker je na spletni strani razvidno, da je teh poročil kar nekaj?  

 
PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta: 
 
Podajam pobudo, in sicer preimenovanje dela Ljubljanske ceste – Strada di Lubiana v cesto Levji 
grad - Strada Castello Leone. 
Današnja Ljubljanska cesta poteka nekako približno po nekdanji cesti, ki je povezovala otok Koper 
s kopnim. Na tej povezovalni cesti med 13. in 19. stoletjem je stala občudovanja vredna beneška 
utrdba Levji grad, ki je varoval mestno povezavo s kopnim. V Oljki menimo, da gre za pomembno 
zgodovinsko dejstvo, ki je zaznamovalo takratni otok Koper. Podajamo pobudo o preimenovanju 
dela Ljubljanske ceste in sicer se območje ceste od Vojkova nabrežja oz. Mudinih vrat do konca 
krožišča s Ferrarsko ulico poimenuje »Cesta Levji grad - Strada Castello Leone. Območje sovpada 
z arheološkim najdiščem vpisanih v register kulturne dediščine. Na tem območju je smiselno 
postaviti ustrezno informativno tablo v okviru katere se predstavi zgodovino Levjega gradu. Pri 
imenovanju tega dela Ljubljanske ceste nima učinkov na bližnjo nepremično premoženje, saj 
stavbe v neposredni bližini ne uporabljajo naslova Ljubljanska cesta temveč Pristaniška ulica ali 
Vojkovo nabrežje. Verjamemo, da je tovrstno poimenovanje bistveno bolj zaznamujoče za naš kraj 
kot pa poimenovanje Ljubljanska cesta, ki nakazuje zgolj smer proti Ljubljani. S tovrstnim 
majhnim korakom dajemo veliko težo naši preteklosti. 
 
PISNO: 
 
POBUDA 1 – preimenovanje dela »Ljubljanske ceste-Strada di Lubiana« v »cesto Levji  
                          Grad-strada Castello Leone« 
 
Današnja Ljubljanska cesta poteka nekako približno po nekdanji cesti, ki je povezovala otok Koper 
s kopnim. Na tej povezovalni cesti je med 13. in 19. stoletjem stala občudovanja vredna beneška 
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utrdba - Levji grad (1278-1820), ki je varoval mestno povezavo s kopnim. V Oljki menimo, da gre 
za pomembno zgodovinsko dejstvo, ki je zaznamovalo takratni otok Koper.  
 
Podajamo pobudo o preimenovanju dela Ljubljanske ceste, in sicer se območje ceste od Vojkovega 
nabrežja oz. Mudinih vrat do konca krožišča s Ferrarsko ulico poimenuje Cesta Levji grad – Strada 
Castello Leone. Območje sovpada z arheološkim najdiščem vpisanim v register kulturne dediščine. 
Na tem območju je smiselno postaviti ustrezno informativno tablo v okviru katere se predstavi 
zgodovino Levjega gradu.  
 
Preimenovanje tega dela Ljubljanske ceste nima učinkov na bližnje nepremično premoženje, saj 
stavbe v neposredni bližini ne uporabljajo naslova Ljubljanska cesta temveč Pristaniška ulica ali 
Vojkovo nabrežje.  
 
Verjamemo, da je tovrstno poimenovanje bistveno bolj zaznamujoče za naš kraj kot poimenovanje 
Ljubljanska cesta, ki nakazuje zgolj smer proti Ljubljani. S tovrstnim majhnim korakom, dajemo 
veliko težo naši preteklosti.  
 

 
 
POBUDA 2 – Pobuda za prostorsko ureditev območja ob stadionu – športno prireditveni  
                          center 
  
Oljka Koper si je v zadnjem desetletju prizadevala za izgradnjo večje mestne garažne hiše s 
približno 3000 parkirnimi mesti na veliki parkirni površini ob mestnem stadionu in predvsem 
neposredno ob vstopu v mesto. Še danes verjamemo, da bi to bila najboljša rešitev mirujočega 
prometa v Kopru, saj je lokacija enostavno in hitro dostopna iz hitre ceste H5/H6 Bertoki-Izola ter 
v neposredni bližini mestnega središča in drugih pomembnih točk v Kopru. V 10-15 minutah je 
možen peš dostop do katerekoli točke v mestu, sploh z ustreznimi javnimi (električnimi) 
prevoznimi sredstvi (skiro, kolo, skuter, avtobus ipd.) bi bilo vse še veliko lažje.  
 
Glede na to, da naj bi bile v kratkem zgrajeni dve javni (Muzejski trg in za Barko) in ena zasebna 
garažna hiša (na Ferrarski ulici) bo verjetno parkirna problematika v veliki meri odpravljena. V 
Oljki Koper smo pripravili novo pobudo za prostorsko ureditev sedanjega parkirnega območja ob 
stadionu, ki vsaj delno odpravlja določene pomanjkljivosti v koprskem športu obenem pa na novo 
odpira prireditveno prizorišče. Zamisel je usmerjena v izgradnjo športno-prireditvenega centra. 
  
Kompleks ŠPC zajema dva večja objekta, ki sta v parterju povezana s streho, pod površjem pa s 
podzemno dvoetažno garažno hišo z več kot 800 parkirnimi mesti. Poleg parkirnih površin, je v 
tem podzemnem prostoru predviden bowling center s 16 stezami. 
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Prvi (večji) objekt je večnamenska dvorana neposredno ob stadionu, ki je namenjena tako športu 
kot prireditvam. Arena Bonifika in telovadnica Osnovne šole Koper že dalj časa »pokata« po šivih, 
saj v njih poleg šolskega programa domujejo štiri prvoligaški klubi (Rokometni društvo Koper 
2013, Žensko univerzitetno rokometno društvo Koper, Odbojkarski klub Koper in Košarkarski 
klub Koper Primorska). Zaradi pomankanja prostih terminov, klubi ne izvajajo zadostno količino 
treningov za kakovosten razvoj svoje športe panoge. Večkrat se zgodi, da ostanejo celo brez 
termina, saj Arena Bonifika in telovadnica OŠ Koper gostita prireditve.  
 
Nova večnamenska dvorana bi tako imela tri igrišča standardne dimenzije 40mx20m, kjer bi lahko 
dvoranski športi imeli svoje treninge in njihove mlajše selekcije tekmovanja. Najpomembnejša 
pridobitev pa je vsekakor druga namembnost te večnamenske dvorane. Gre za možnost 
organizacije raznih večjih športnih, kulturnih, družabnih ter drugih prireditev, festivalov in 
sejmov (kot npr. Primorski sejem, dnevi kmetijstva Slovenske Istre, sladka Istra, koncerti, 
brucovanja, maturantski plesi, Koper na dlani, Eurofest, evropska in svetovna športna prvenstva 
itd.). Glede na količino kvalitetnih prireditev, ki jih Koper gosti vsako leto, je prireditvena dvorana 
nujno potrebna. 
  
Drugi (višji) objekt ravno tako rešuje prostorsko stisko določenih športnih panog, ki trenutno 
nimajo na voljo ustreznih javnih športnih objektov. V pritličnem (dvovišinskem) delu stavbe so 
predvideni tri večje (za: borilne športe, vodene vadbe, plesno dejavnost ipd.) ter in dve manjši 
telovadnici (za: namizni tenis in skvoš). V tem pritličnem delu so tudi predvidene športne trgovine 
in gostinski obrati prilagojeni športnem programu, kjer bi se igral pikado, ročni nogomet, bilijard, 
šah ipd.  
 
V nadstropju nad telovadnicami dobijo športna društva svoje klubske prostore, saj razen izjem jih 
velika večina trenutno nima. Klubi bi tako dobili opremljene pisarne za svoje redno delovanje, pri 
čemer bi za tečaje, izobraževanja in druženja souporabljali sejne sobe in učilnice.  
 
V višjih nadstropjih je predviden športnih hotel, ki bi služil športnikom, ki pridejo v Koper na 
tekmovanja in priprave, kakor tudi športnikom iz drugih krajev, ki igrajo v lokalnih klubih. Zadnje 
nadstropje je namenjeno restavraciji, s prilagojeno hrano in pijačo za športnike. 
  
Kompleks ŠPC bo tudi smiselno prometno povezan, saj so na ploščadi poleg avtobusne postaje 
predvidene površine za parkiranje in izposojo navadnih in električnih: skirojev, skuterjev, koles 
in manjših avtomobilov. Veliko bo tudi zelenih površin in klopi za sedenje in počitek.  
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POBUDA 3 – Dobrodošli v Istro  
 
Pred časom je zaživela nova blagovna znamka z novim grafičnim znakom Love Istria, ki promovira 
istrske destinacije Ankaran, Izola, Koper in Portorož-Piran. Podajamo pobudo, da se na glavne 
cestne povezave, ki pripeljejo v Mestno občino Koper na »meji« med Slovensko Istro in (a) Italijo, 
(b) Hrvaško ter (c) Krasom postavijo promocijske table z napisom »Dobrodošli v Istro« in 
grafičnim znakom Love Istria, na dvojezičnem območju še s pripisom v italijanščini »Benvenuti in 
Istria«. 
 
POBUDA 4 – Zagotavljanje večje transparentnosti delovanja občinskega sveta  
 
Podajamo pobudo, da se omogoči predvajanje sej občinskega sveta v živo, in sicer preko spletne 
strani ekoper.si ali koper.si. Avdio posnetek seje bi moral biti dostopen na spletni strani koper.si, 
kjer so objavljeni zapisniki in gradivo sej občinskega sveta, na ta način bi lahko občanke in občani 
imeli možnost spremljanja seje, tudi po njenem zaključku.  
 
Podajamo predlog, da se po vsaki seji občinskega sveta po navadni pošti občankam in občanom 
posreduje izpis vseh sprejetih sklepov s prilogami, kakor tudi vprašanja in odgovore občinskih 
svetnic in svetnikov. Tovrstni zbornik bi se lahko poimenoval – Občinski glasnik Mestne občine 
Koper.  
 
Predstavljene rešitve strmijo k temu, da se zagotovi čim večjo transparentnost delovanja 
občinskega sveta ter s tem dela občinskih svetnic in svetnikov. S tem se omogoči redno in 
učinkovito informiranje občank in občanov.  
 
POBUDA 5 – participativni proračun za vsako krajevno skupnost 
 
Participativni proračun je čedalje bolj priljubljen med občankami in občani Mestne občine Koper. 
Zadnji poziv je bil namenjen proračunoma za leti 2021 in 2022. Na voljo je bilo 480.000 EUR za 
vsako posamezno leto, pri čemer so se sredstva razdelila na sklope več krajevnih skupnosti skupaj, 
vsakemu sklopu po 80.000 EUR. Ugotavljamo, da nekateri projekti iz določenih krajevnih 
skupnosti niso bili deležni zadostne podpore za uvrstitev projekta v realizacijo. Poleg tega je tudi 
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finančno neuravnoteženo, saj so nekatere krajevne skupnosti dobile večjo podporo, druge manjšo, 
nekatere nično.  
 
Podajamo pobudo, da se za naslednji participativni proračun, t.j. od leta 2023 dalje naredi ločeno 
za vsako krajevno skupnosti posebej. Na ta način ne bo prikrajšanih krajevnih skupnosti, vsaka bo 
dobila enako mero podpore. Znesek bi se primerno temo nekoliko dvignil, in sicer predlagamo, da 
je 60.000 EUR sredstev na voljo za vsako posamezno krajevno skupnost v skupnem znesku iz 
naslova participativnega proračuna 1.320.000 EUR. 
 
POBUDA 6 – E-prijave na razpise 
 
Mestna občina Koper na področju družbenih dejavnosti letno objavi veliko različnih razpisov. Na 
razpise se prijavitelji prijavljajo na »klasičen način« - v pisni obliki po navadni pošti. Podajamo 
pobudo, da se uvede elektronske prijave (e-prijave) s katerimi se pospeši in poceni postopek 
priprave in izpeljave razpisov za dodeljevanje sredstev in sofinanciranje. Celoten postopek 
razpisa bi se lahko izpeljalo preko posebej za to pripravljene spletne strani, kar omogoča hitrejšo 
izvedbo pregleda prijav in priprave ustreznih poročil, lažje dostopanje do arhiva, omogoča 
transparentnejše poslovanje in nadzorovanje, enostavnejša priprava statistike in primerjava z 
preteklimi razpisi, avtomatična obdelava prošenj (kjer je to možno) itd. Postopek se bistveno 
pospeši, saj skrajša delovne ure zaposlenih na tem področju, obenem za uporabnika bolj prijazno 
prijavljanje. S tovrstno rešitvijo se optimizira tovrstno poslovanje.  
 
POBUDA 7 – Ena izmed pokrajin naj bo Slovenska Istra 
 
Strokovna skupina za pripravo pokrajinske zakonodaje je pred časom v parlament prinesla zadnje 
rezultate opravljenega dela; t.j. 370 stranski osnutek zbornika, ki predvideva, da bo Slovenija 
pokrajine po principu 10+2 uvedla od začetka leta 2023. Več: 
https://www.delo.si/novice/slovenija/vzpostavitev-pokrajin-bo-stala-176-milijonov-evrov/ in  
https://www.domovina.je/korak-blizje-pokrajinam-po-optimisticnem-scenariju-ze-cez-dobri-
dve-leti/ 
 
Predlog predvideva, da bi Mestna občina Koper spadala v Primorsko-notranjsko pokrajino. 
Predlog je škodljiv, saj bo dokončno zbrisal poimenovaje (Slovenska) Istra, obenem bo prepolovil 
Primorsko, saj je za severni del Primorske predvideno poimenovanje Goriška pokrajina.  
V Oljki se s tovrstno rešitvijo nikakor ne strinjamo. Problematično je seveda povezovanje z 
notranjsko regijo, s katero Istra nima veliko skupnega. V stranki Oljka zato predlagamo, da se 
oblikuje samostojna – pokrajina Slovenska Istra. Slovenska Istra je zelo posebna pokrajina. 
Najprej zato, ker imamo tu morje. Ta nas opredeljuje podnebno, gospodarsko in kulturno-
zgodovinsko. Podnebno zato, ker opredeljuje rastje in ljudski temperament. Tu so doma vino in 
oljke, rožmarin in sivka. Istra je stičišče kultur in jezikov; zaznamovali sta jo Beneška republika s 
svojim svetovljanstvom in Avstro-ogrska monarhija s svojo strogostjo in redom, če naj ostanemo 
pri najpomembnejših. Prepletanje narodov in kultur v zgodovini nas je naučilo strpnosti in 
gostoljubja. Zato so Istrani ljudje, ki se zavedajo pomena drugačnosti in bogastva različnosti. Tudi 
zato je v Istri dvojezičnost nekaj samoumevnega in dobrodošlega. 
 
Iz tako uglašenega okolja raste tudi istrsko gospodarstvo. Morje nam daje zaposlitve, hrano in 
opredeljuje eno glavnih gospodarskih dejavnosti – turizem. V Istri smo že zgodaj razumeli, da 
turizem ni zgolj dirka za zaslužkom. Pomembno je, da gostje odhajajo iz Istre zadovoljni – le taki 
se potem radi vračajo. Turizem pa ni le morje, temveč prav tako podeželje. Trajnostni razvoj in 
skrb za okolje ponujata kvaliteto bivanja, ki temelji na lokalni samooskrbi, integraciji podeželja in 
bogatih virih turistične ponudbe. 
 
To je Istra – dežela bogate kulture, ki iz generacije v generacijo ohranja dragoceno tradicijo, znanje 
ter naravno in socialno dediščino svojega prostora. 
 
Zakaj torej Istro potiskati proti notranjosti države in jo povezovati z Notranjsko regijo, s katero 
ima skupnega malo ali nič? Če s kom, naj se Istra poveže v pokrajino s Krasom in Brkini, s katerima 
nas povezujejo zgodovina, ki nas je tudi politično zaznamovala, gospodarstvo, ki v vseh treh 

https://www.delo.si/novice/slovenija/vzpostavitev-pokrajin-bo-stala-176-milijonov-evrov/
https://www.domovina.je/korak-blizje-pokrajinam-po-optimisticnem-scenariju-ze-cez-dobri-dve-leti/
https://www.domovina.je/korak-blizje-pokrajinam-po-optimisticnem-scenariju-ze-cez-dobri-dve-leti/
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območjih teži k morju, in meje, ki so bile včasih breme, a so nas prav zato naučile sožitja in 
strpnosti. 
 
V stranki Oljka razumemo sedanji predlog regionalizacije kot grobo poseganje v Istro, kot jo 
dojemajo in živijo njeni prebivalci. Predlog je po naši oceni za Primorce celo ponižujoč, saj ga 
razumemo kot poskus razbijanja močne in klene Primorske. Zato je za stranko Oljka sedanji 
predlog nesprejemljiv.  
 
Spoštovani župan! Apeliramo na vas, da v okviru vaših pristojnosti zaščitite Mestno občino Koper 
in s tem tudi Istro, tako da storite vse kar je v vaši moči, da bo ena izmed pokrajin, s katero se bo 
decentraliziralo oz. regionaliziralo državo, Slovenska Istra. 
 
Pred slabim desetletjem je g. Bert Pribac napisal pesem »obalarjem«, ki je precej aktualna temu, 
kar se snovalci pokrajinske zakonodaje gredo z Istro danes.  
 
SPOROČILO OBALARJEM (Bert Pribac) 
»Če jaz v Prekmurje ali se na Celjsko bivat dam 
Prekmurec nisem še, niti Štajerec, in ne Celjan 
In ne bom Prekmurce kar tako prekrstil v mejaše, 
Čeprav vsi vemo, da gulaže jedo radi in vroče paprikaše. 
Imejte v vidu torej bratje s kranjskih ino štajerskih dežel, 
Da mi Šavrini smo tukaj v Istri dolga že stoletja, 
A vi kot da prišli ste šele koncem lanskega poletja 
In že napuh, da nas bi preimenovali vas je prevzel. 
Ker tukaj v Istri sem rojen, iz starodavnih korenin 
Mi život ves v duhu pravi, da sem zares Istran -Šavrin, 
Čeprav zares polento mlatim, bakalade in makarone 
In malvazije ter refoška spijem cele bokalone. 
Zatorej vi, ki ste prišli izza hribov Postojne 
Petnajst sto let za nami, v naše tople oljčne kraje 
Ne sprožajte nam nepotrebne zemljepisne vojne, 
Čeprav nam vaša štetja pravijo, da smo v manjšini 
Mi, ki smo stoletja tukaj avtohtoni domačini. 
Sprejmite naše in dodajte nam še svoje običaje 
Samo ne prekrščujte nam to Istro milo v Obalo. 
Uživajte to zemljo z nami, obalna mesta in vasi Šavrinov 
Vse od Sečula, Topolovca, do Hrastovelj in Hrvatinov, 
Najejte se polente z nami, rib in vse kar dobrega nam Istra nudi 
In zraven še klobase in žolce svoje, žgance, repo in kislo zelje tudi. 
Vse skupaj pa zalijmo z refoškom, muškatom ali dobro malvazijo, 
Za zdravo in veselo slovensko ali istrijansko kompanijo.« 
 
VPRAŠANJE 1– sponzorstvo / donacije Marjetice, RVK in SSMOK 
 
Naprošamo, da se preko predstavnikov Mestne občine Koper v organih nadzora Javnega podjetja 
Marjetica Koper d.o.o., javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o. in Stanovanjski sklad 
Mestne občine Koper pridobi seznam dodeljenih sponzorskih sredstev in donacij za leta 2016, 
2017, 2018, 2019 in 2020. Seznam naj vsebuje za vsakega prejemnika datum prejema in višino 
prejetih sredstev. Poleg tega zaprošamo še za pojasnilo oz. obrazložitev na osnovi katerega akta 
in dokumenta so se posamezna sredstva odobrila.  
 
VPRAŠANJE 2 
 
Naprošamo za seznam poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Koper ter informacijo ali je 
prostor oddan ali ne.  
 
Zanima nas, če so se najemnikom poslovnih prostorov najemnine v tem mandatu spreminjale; in 
če so, kakšni so bili razlogi.  
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BORIS POPOVIČ, član Občinskega sveta: 
 
Zanima me kaj je z gradnjo pravoslavne cerkve v Kopru na zemljišču, ki so ga od občine za ta 
namen tudi kupili? Zakaj se OPPN za to gradnjo nikakor ne sprejme? Kje so razlogi? Mislim, da 
takšna dolgoletna tišina s strani Mestne občine Koper je nesprejemljiva. Zato pričakujem 
odgovore čim prej. 
 
VIDA GRAČNAR, članica Občinskega sveta:  
 
Zanima nas, kdaj je predvidena dokončna ureditev delitvene bilance med Mestno občino Koper in 
Občino Ankaran? Podajamo pobudo, da se zadeva dokončno uredi še pred naslednjimi lokalnimi 
volitvami, torej, da stopi v veljavo s 1. 1. 2022. Hvala. 
 
PISNO: 
 
VPRAŠANJE IN POBUDA – delitvena bilanca med Občino Ankaran in Mestno občino Koper 
 
»Zanima nas kdaj je predvidena dokončna ureditev delitvene bilance med Mestno občino Koper 
in Občino Ankaran?  
Podajamo pobudo, da se zadeva dokončno uredi še pred naslednjimi lokalnimi volitvami, torej da 
stopi v veljavo s 01. 01. 2022.« 
 
DARIJA KRKOČ, članica Občinskega sveta: 
 
Mene zanima pa, zanimata dve stvari in sicer vrtec Rižana je bil adaptiran pred 40-imi leti in od 
tega dne naprej se pač ni zgodilo nič. Tukaj je potrebna zamenjava oken, nekaterih vrat, žlebov. 
Ob nalivih tukaj zamaka, sicer bi bilo potrebno vse pregledati in izračunati. Vrtec Rižana tudi nima 
nobene urejenih parkirišč, to mislim, da vsi vemo, tako za starše, ki vozijo otroke v vrtec kot za 
zaposlene.  
 
Pod drugo točko pa obnova šolske kuhinje na Osnovni šoli Dekani. Zdaj sem nekako slišala, da se 
v letošnjem proračunu se je že nekaj namenilo, ampak ravnateljica na zadnji seji, ko smo  imeli 
svet šole v Dekanih je izpostavila, da prosi že par let za adaptacijo, sanacijo te šolske kuhinje, ker 
včasih tudi zamaka in pritečejo fekalije ven in da je neznosno. Tako, da to vložim tudi pisno. 
 
PISNO: 
 
»Svet zavoda Osnovne šole Dekani, v katerem sem tudi sama, je bil na svoji redni seji 23.9.2020 
seznanjen s problemi, ki pestijo Osnovno šolo Dekani že vrsto let. 
 

1. Vrtec Rižana: Vrtec Rižana je doživel svojo adaptacijo pred 40. leti in od tega dne dalje se 
v vrtec Rižana ni kaj veliko vlagalo. Potrebna je zamenjava oken in nekaterih vrat, žlebov, 
ob nalivih pa tudi zamaka. Obnove je potrebna tudi inštalacija, kanalizacija, ogrevanje in 
prezračevalni sistem. Tudi zunanje površine pri vrtcu so potrebne sanacije . Vrtec Rižana 
tudi nima nobenih urejenih in označenih parkirnih mest in zato prihaja velikokrat do 
raznih nevšečnosti in problemov glede varnosti pri prevozu in prevzemu otrok. 

 
2. Obnova šolske kuhinje na Osnovni šoli Dekani: Ravnateljica Eneja Rožanec je na seji 

povedala, da že par let prosijo MO Koper, za sanacijo šolske kuhinje, vendar zaman. 
Kuhinja nima zadostne kapacitete za pripravo in razdeljevanje obrokov, premajhna je tudi 
pomivalnica in nima lovilca za maščobe. Zaradi dotrajanosti kanalizacijskega odtoka se 
velikokrat zamaši in poplavlja kuhinjo s fekalijami. 

 
Z vsemi temi problemi je bil seznanjen tudi župan MOK z dopisom šole dne 05.10.2020. 
 
Hvala za odgovor z upanjem na čimprejšnjo realizacijo obeh problemov.« 
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PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta: 
 
Tokrat bi imel vprašanje in sicer zanima nas kako poteka izgradnja II. tira nove železniške proge 
med Divačo in Koprom. Naprošamo, da se v okviru ene izmed naslednjih sej občinskega sveta 
poroča o dosedanjih ter predvidenih aktivnostih na osnovi katerih se pridobi občutek o trenutnem 
stanju izgradnje. 
 
PISNO: 
 
VPRAŠANJE IN POBUDA  – izgradnja drugega tira 
 
Zanima nas kako poteka izgradnja drugega tira – nove železniške proge med Divačo in Koprom? 
Naprošamo, da se v okviru ene izmed naslednjih sej občinskega sveta poroča o dosedanjih ter 
predvidenih aktivnostih, na osnovi katerih se pridobi občutek o trenutnem stanju izgradnje.  
 
Podajamo pobudo, da se vloži vse napore in zahteva od pristojnega ministrstva, da se že ob sedanji 
gradnji - zgradi dvotirna železniška proga in ne zgolj enotirna kot je sedaj predvideno. Zavedati se 
je treba, da se z enotirno železnico ne bodo razmere bistveno izboljšale za pretok tovornega in 
potniškega železniškega prometa. Za nadaljnji razvoj koprskega pristanišča sta nujno potrebna 
dva tira, če se želi ohraniti konkurenčno prednost pred sosednjimi pristanišči. Obstaja bojazen, da 
se lahko zgodi neprijeten scenarij za ohranitev konkurenčnosti koprskega pristanišča, s katerim 
bi se tudi po izgradnji drugega tira ohranila sedanja zastarela in za okolje nevarna železniška 
povezava Koper-Divača. Zato je smiselno že ob sedanji gradnji dodati drugo tirnico, s katero se 
omogoča istočasni dvosmerni železniški promet. 
 
MAJA TAŠNER VATOVEC, članica občinskega sveta: 
 
PISNO: 
 
»Občinska svetnica Maja Tašner Vatovec vlaga pisno svetniško vprašanje glede oškodovanja 
občinskega premoženja pri prodaji parcele v Kolombanu na račun okoriščanja vidnih občinskih in 
državnih politikov: 
 
Mestna občina Koper (MOK) se je leta 2017 odločila za prodajo večje zazidljive parcele v izmeri 
3894 kvadratnih metrov v Kolombanu nad Ankaranom. Takrat je bila parcela težko dostopna z 
avtomobilom in komunalno neopremljena. Na javni dražbi se je pojavil le en dražitelj, podjetje 
Rjeckon d.o.o., v lati ruskega državljana Marata Idrisova. Glede na vse dostopne podatke je to 
podjetje bilo ustanovljeno namensko za ta nakup občinskih zemljišč, na naslovu svetovalca 
nekdanjega župana Popoviča, g. Radivoja Andjelkovića. 
 
Podjetje Rjeckon d.o.o. je komunalno neopremljeno in  nedostopno parcelo kupilo od MOK po 
izklicni ceni 262.920 evrov brez DDV oz. za 67,5 evra na kvadratni meter. A kmalu po prodaji je 
MOK pristopila h komunalni opremi in izboljšanju cestne dostopnosti. Po tem je Rjeckon d.o.o. 
parcelo razdelilo na 4 dele in jo prodalo štirim posameznikom: Evi Popovič, Petru Kovaču, Tadeju 
Petru Dovšaku in Alešu Hojsu. Eva Popovič je žena Borisa Popoviča, Peter Kovač pa sin nekdanjega 
svetovalca Borisa Popoviča Radivoja Andjelkovića. Prodaja parcel se ni oglaševala, da bi tako 
dobili čim boljše ponudbe, temveč so bile neposredno ponujene v odkup izbranim posameznikom. 
 
Gre za primer z eklatantnim sumom koruptivnih dejanj, pri katerih so se posamezniki zaradi 
svojih poznanstev materialno okoristili in s tem tudi oškodovali občinsko premoženje – v danem 
primeru imamo dve osebi, ki sta s svojim položajem omogočili posel in imeli od tega korist. To sta 
tedanji župan MOK Boris Popovič in njegov svetovalec Radivoj Andjelković. Imela sta odločilni 
vpliv na to, po koliko in komu se bo prodala občinska parcela. Podjetje Rjeckon d.o.o. je tudi 
registrirano na nepremičnini Radivoja Andjelkovića, kar kaže na tesno povezavo. To isto podjetje 
pa je potem prodalo parcele ožjim družinskim članom, ženi Borisa Popoviča in sinu Andjelkovića. 
Vmesni kupec in prodajalec se očitno kaže le kot posrednik za preprodajo zemljišča po ugodni ceni 
končnim kupcem. Namen takšne verižne prodaje je samo eden: okoristiti se na račun MOK in s 
tem na račun vseh prebivalcev občine ter tudi na račun vseh prebivalcev Republike Slovenije, ki 
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posredno tudi prispevajo k občinskim proračunom posameznih občin. Po grobi oceni je bila MOK 
samo s prodajo pod ceno oškodovana za 905.000 evrov, prav toliko pa so posamezni akterji v tej 
zgodbi pridobili. Ob tem je potrebno upoštevati še vložek občine v komunalno opremljanje in 
gradnjo nove ceste, ki bo služila samo izbrancem na vrhu hriba.  
 
Zaradi tega me zanima: 
 

1. Ali je občina že pričela z revizijo postopka prodaje parcele na Kolombanu? Če ne, zakaj? 
2. Ali je občina že pričela s pripravo pregleda postopkov vseh prodaj podobnih parcel v 

zadnjih 10. letih? Če ne, zakaj? 
3. Ali MOK pripravlja nove odloke, pravilnike ali interna pravila, ki bodo odpravila takšne 

slabe in škodljive prakse? Če ne, zakaj? 
4. Ob tem predlagam, da, v kolikor še ni, Nadzorni odbor MOK prične s pregledom teh 

postopkov. Prosim, da se mojo pobudo posreduje tudi Nadzornemu odboru MOK. » 
 
 

 
Seja je bila zaključena ob 18.05. 
 
 
 
SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET                 ŽUPAN 
  IN KRAJEVNE SKUPNOSTI              Aleš Bržan 

      Vodja                    
         Alenka Plahuta            

 
  
 
 


