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Z A P I S N I K 
 

17. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v torek, 29. decembra 
2020, ob 16. uri, v športni dvorani Osnovne šole Koper, Cesta Zore Perello Godina 1. 

 

Sejo je vodil ALEŠ BRŽAN, župan. 
 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI: 
 
ALEŠ BRŽAN, župan je ugotovil: 
 

- da je od 33 članov Občinskega sveta prisotnih 29 članov, in sicer: 
 
Patrik Babič, Jani Bačić, Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Olga Franca, Gašpar Gašpar Mišič, 
Igor Hrvatin, Vida Gračnar, Ondina Gregorich-Diabaté, Ramiz Kamenčić, Vlado Krivec, Marijan 
Križman, Darija Krkoč, Gabrijela Kukovec Pribac, Duško Madžarovič, mag. Alan Medveš, Tina 
Mojškerc, Ana Nadoh, Anja Pečič, Boris Popovič, Nik Popovič, Patrik Peroša, Silvano Radin, 
Alberto Scheriani, Janez Starman, Jasna Softič, Mario Steffè, Dejan Škerlič in Vlasta Vežnaver. 
 
Odsotni člani: Mirjam Lemut, Kristina Radovčić, Barbara Strmole 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, 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. 
 
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 in njegove spremembe so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 20 za, 0 proti) naslednji 
 

d n e v n i    r e d: 
 

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 23. 
novembra 2020 
 

2. - Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2021- prva obravnava s           
  predlogom za skrajšani postopek 
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- Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 - prva obravnava s  
predlogom za skrajšani postopek 

 
- Predlog sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine 

Koper za leto 2021  
 

- Predlog sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine 
Koper za leto 2022 

 
- Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, 

ki jih lahko sklepa Mestna občina Koper v letu 2021 
 

- Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, 
ki jih lahko sklepa Mestna občina Koper v letu 2022 

 
3. Predlog Poslovnega in finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 

Koper za leti 2021 – 2022  
 

4. Predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za 
financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja december 2020 – hitri postopek - 
UMAKNJENA 

 
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih 

pomoči v Mestni občini Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 
 

6. Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje 
posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper 

 
7. Predlog sklepa o potrditvi sporazuma o delitvi plodov med Mestno občino Koper in Občino 

Ankaran 

 
8. Predlog sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru 

Kopra v lasti Mestne občine Koper za leto 2021 
 

9. Predlog sklepa o potrditvi letnega programa športa v Mestni občini Koper za leto 2021 
 

10. Predlog sklepa o pristopu  Mestne občine Koper h Konvenciji županov za podnebne 
spremembe in energijo  

 
11. Predlog Trajnostne urbane strategije mesta Koper 

 
12. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
13. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta 

 
Ad 1 

 
POTRDITEV ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER Z 

DNE 23. NOVEMBRA 2020 
 

Predlog zapisnika so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE POTRDIL (24 prisotnih – 20 za, 0 proti) Zapisnik 16. redne seje 
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 23. novembra 2020 v predloženem besedilu. 
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Ad 2 
 

- Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2021- prva obravnava s 
predlogom za skrajšani postopek 

 
- Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 - prva obravnava s 

predlogom za skrajšani postopek 
 

- Predlog sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne 
občine Koper za leto 2021  
 

- Predlog sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne 
občine Koper za leto 2022 

 
- Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega 

premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Koper v letu 2021 
 

- Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega 
premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Koper v letu 2022 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. Pred sejo pa so prejeli še dopolnitev predloga 
proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 in predloga načrta razvojnih programov 2021-
2024 ter dopolnitev predloga proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 in predloga načrta 
razvojnih programov 2022-2025.  
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

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

 
Gradivo je bilo posredovano Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti, ki je podala 
pozitivno mnenje. 
 
Uvodno besedo je podal ALEŠ BRŽAN, župan. 
 
POROČEVALKI: 
 

- kot predstavnici predlagatelja: 
dr. VILMA MILUNOVIČ, vodja Urada za finance in računovodstvo, 
IRENA KOCJANČIČ, vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine 

 
V razpravi so sodelovali: Boris Popovič, Anja Pečič, Janez Starman, Marijan Križman, Gašpar 
Gašpar Mišič in Alberto Scheriani, člani 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 28 članov 
Občinskega sveta. 
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Glede na to, da je bila razprava o Predlogu odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2021 
– prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek, zaključena tik pred prekinitvijo seje, je 
Občinski svet sejo nadaljeval z glasovanjem o Predlogu odloka o proračunu Mestne občine Koper 
za leto 2021 – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek. 
 

I.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 19 za, 4 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 

1. Sprejme se Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2021 - prva 
obravnava. 

 
2. Predlagatelj naj pripravi besedilo predloga odloka za drugo obravnavo. 

 
Razpravljal je Boris Popovič, član občinskega sveta. 
 
Glede na to, da je predlagatelj odloka predlagal, da Občinski svet takoj nadaljuje z drugo 
obravnavo, je Občinski svet SPREJEL (27 prisotnih – 20 za, 5 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2021. 
 
Dr. Vilma Milunovič je predstavila Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 
2021, ki je enak predlogu odloka v prvi obravnavi. 
 
V drugi obravnavi je Marijan Križman podal obrazložitev glasu. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 22 za, 4 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2021 v predloženem besedilu. 

 
II.  

 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 22 za, 4 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 

1. Sprejme se Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 - prva 
obravnava. 

 
2. Predlagatelj naj pripravi besedilo predloga odloka za drugo obravnavo. 

 
Razpravljal je Boris Popovič, član občinskega sveta. 
 
Glede na to, da je predlagatelj odloka predlagal, da Občinski svet takoj nadaljuje z drugo 
obravnavo, je Občinski svet SPREJEL (29 prisotnih – 21 za, 5 proti) naslednji 
 

S K L E P 
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Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022. 
 
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 21 za, 4 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 v predloženem besedilu. 

 

III.  
 
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). 
 
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 21 za, 5 proti) Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim 
in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2021 v predloženem besedilu. 
 

IV.  
 
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). 
 
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 21 za, 5 proti) Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim 
in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2022 v predloženem besedilu.  
 

V.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 22 za, 4 proti) Sklep o določitvi skupne vrednosti 
pravnih poslov  nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Koper v letu 
2021 v predloženem besedilu. 
 

VI.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 22 za, 4 proti) Sklep o določitvi skupne vrednosti 
pravnih poslov  nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Koper v letu 
2022 v predloženem besedilu.  
 

Ad 3 
 

PREDLOG POSLOVNEGA IN FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 
MESTNE OBČINE KOPER ZA LETI 2021 - 2022 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo  
 

- Odboru za finance in gospodarstvo. 
 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
ZLATKO KUŠTRA, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper. 
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Razpravljala sta Marijan Križman in Boris Popovič, člana Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 21 za, 0 proti) naslednji 
 

S  K  L  E  P 
 
Sprejme se Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 
Koper za leti 2021 - 2022  v predloženem besedilu.  
 

Ad 5 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DODELJEVANJU 
DENARNIH SOCIALNIH POMOČI V MESTNI OBČINI KOPER – PRVA OBRAVNAVA S 

PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Predlog 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 

 
Razpravljal je Marijan Križman, član Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 28 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
1. Sprejme se Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju 

denarnih socialnih pomoči v Mestni občini 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 (29 prisotnih – 29 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predlog odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni 
občini 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 sta razpravljala Gabrijela Kukovec Pribac in Boris Popovič, člana Občinskega 
sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 28 za, 0 proti) naslednji 
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S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih 
socialnih pomoči v Mestni občini Koper v predloženem besedilu. 
 

Ad 6 
 

PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU FINANČNIH SREDSTEV IZ OBČINSKEGA 
PRORAČUNA ZA BLAŽENJE POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 NA PODROČJU 

GOSPODARSTVA V MESTNI OBČINI KOPER 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za finance in gospodarstvo. 
 
POROČEVALEC: 
 

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

 
Razpravljala sta Patrik Peroša in Marijan Križman, člana Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 28 za, 0 proti) Pravilnik o dodeljevanju finančnih 
sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju 
gospodarstva v Mestni občini Koper v predloženem besedilu. 
 
 
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 15 minut. 
 

X X X 
 
Pred nadaljevanjem seje je bila ponovno preverjena prisotnost. Prisotnih je bilo 29 članov 
Občinskega sveta. 
 

Ad 7 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI SPORAZUMA O DELITVI PLODOV MED MESTNO 
OBČINO KOPER IN OBČINO ANKARAN 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za gospodarske javne službe in promet in 
- Odboru za finance. 

 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja 
dr. VILMA MILUNOVIČ, vodja Urada za finance in računovodstvo  

 
Razpravljala sta Boris Popovič in Patrik Peroša, člana Občinskega sveta 
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Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 26 za, 0 proti) Sklep o potrditvi sporazuma o 
delitvi plodov med Mestno občino Koper in Občino Ankaran v predloženem besedilu. 
 

Ad 8 
 

PREDLOG SKLEPA O ZNIŽANJU NAJEMNIN POSLOVNIH PROSTOROV V HISTORIČNEM 
MESTNEM JEDRU KOPRA V LASTI MESTNE OBČINE KOPER  

ZA LETO 2021 
 

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  

 
Razpravljala sta mag. Alan Medveš in Boris Popovič, člana Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 28 za, 0 proti) Sklep o znižanju najemnin 
poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper za 
leto 2021 v predloženem besedilu. 

 
Ad 9 

 
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI KOPER 

ZA LETO 2021 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za družbene dejavnosti in  
- Odboru za finance in gospodarstvo. 

 
POROČEVALEC: 
 

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

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 26 za, 0 proti) Sklep o potrditvi letnega 
programa športa v Mestni občini Koper za leto 2021 v predloženem besedilu. 
 

Ad 10 
 

PREDLOG SKLEPA O PRISTOPU  MESTNE OBČINE KOPER H KONVENCIJI ŽUPANOV ZA 
PODNEBNE SPREMEMBE IN ENERGIJO  

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za okolje in prostor. 
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POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja 
IVANA ŠTRKALJ iz Kabineta župana, Oddelka za strateško načrtovanje in razvojne 
projekte 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 28 za, 0 proti) Sklep o pristopu  Mestne občine 
Koper h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo v predloženem 
besedilu. 
 

AD 11 
 

PREDLOG TRAJNOSTNE URBANE STRATEGIJE MESTA KOPER 
 

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 

Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Vsem odborom in  
- Komisiji za vprašanja italijanske narodnosti.  

 
Gradivo je bilo posredovano Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti, ki je podala 
pozitivno mnenje. 
 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja 
IVANA ŠTRKALJ iz Kabineta župana, Oddelka za strateško načrtovanje in razvojne 
projekte 

 
Razpravljal je Boris Popovič, član Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 24 za, 0 proti) Trajnostno urbano strategijo 
mesta Koper v predloženem besedilu. 
 

Ad 12 
 

PREDLOGI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
JANEZ STARMAN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 

 
Razpravljala sta Alberto Scheriani in mag. Alan Medveš, člana Občinskega sveta 
 

I.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
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1. Martina Štok se razreši funkcije članice Komisije za vloge in pritožbe, ker je dne 
1.12.2020 podala odstop s te funkcije. 
 

2. Za članico Komisije za vloge in pritožbe se imenuje Martino Cvetko, občanko. 
 

II.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 20 za, 0 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 
Za kandidata Mestne občine Koper za člana razvojnega sveta Regije Istra-Brkini-Kras (Obalno-
Kraške razvojne regije) se imenuje: 
 

- ALEŠ BRŽAN, župan Mestne občine Koper. 
 

Ad 13 
 

VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
 
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:  

 
 PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta: 
 
Sedanji kamionski terminal bo deloval najpozneje do leta 2023, ko bo takrat potekla pogodba 
zanj. Luka Koper naj bi do takrat zgradila tudi novi terminal v neposredni bližini srminskega 
vhoda v Luko Koper. Podajamo pobudo, da se na navedenem območju sedanjega kamionskega 
terminala vzpostavijo pogoji in potrebna infrastruktura za izgradnjo gospodarsko obrtne, 
podjetniške in razvojno poslovne cone. V trenutnem stanju gospodarsko zaostrenih pogojev smo 
se naučili, da je možno z digitalizacijo procesov bistveno olajšati službene migracije, kar ima 
pozitivni učinek tudi na vidike varstva okolja in blaženje podnebnih sprememb. Z mirno vestjo 
lahko napovemo, da je v prihodnje pričakovati večje povpraševanje po poslovnih in podjetniških 
kapacitetah, predvsem poslovnih prostorih v lokalnem okolju s poudarkom na mirnih 
storitvenih dejavnostih. Prav tako pa že sedaj obstajajo pobude za vzpostavitev primernih 
podjetniško-obrtnih prostorov v bližini mestnega centra, ki bi že delujočim obrtnikom takoj 
omogočile logistične izboljšave in optimizacijo poslovanja.  S tem bi se ustvarilo pogoje za 
dodatni razvoj lokalnega gospodarstva kar pozitivno vpliva tudi na ustvarjanje novih delovnih 
mest med mladimi in novo nastajajočimi podjetji. Verjamemo, da je prihodnost našega mesta v 
krepitvi in spodbujanju lokalnih človeških potencialov, katerim moramo zagotoviti optimalne 
pogoje in infrastrukturo v neposredni bližini bivališč za izvajanje lastne podjetniške dejavnosti. 
Posledično pa bomo z realizacijo podanega predloga  prispevali k višji stopnji motivacije in 
zadovoljstva naših občanov ter tako omilili negativne posledice morebitnih prihodnjih pojavov 
višje sile, kot je sedanja epidemiološka situacija. 
 
PISNO: 
 
Pobuda 1 – Območje kamionskega terminala naj se nameni poslovno - razvojni coni 
Sedanji kamionski terminal bo deloval najpozneje do leta 2023, ko bo takrat potekla pogodba 
zanj. Luka Koper naj bi do takrat zgradila nov terminal v neposredni bližini srminskega vhoda v 
Luko Koper. Podajamo pobudo, da se na navedenem območju vzpostavijo pogoji in potrebna 
infrastruktura za izgradnjo gospodarsko obrtne, podjetniške in razvojno poslovne cone. V 
trenutnem stanju gospodarsko zaostrenih pogojev smo se naučili, da je možno z digitalizacijo 
procesov bistveno olajšati službene migracije, kar ima pozitivni učinek tudi na vidike varstva 
okolja in blaženje podnebnih sprememb. Z mirno vestjo lahko napovemo, da je v prihodnje 
pričakovati večje povpraševanje po poslovnih in podjetniških kapacitetah, predvsem poslovnih 
prostorih v lokalnem okolju s poudarkom na mirnih storitvenih dejavnostih. Prav tako pa že 
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sedaj obstajajo pobude za vzpostavitev primernih podjetniško-obrtnih prostorov v bližini 
mestnega centra, ki bi že delujočim obrtnikom takoj omogočile logistične izboljšave in 
optimizacijo poslovanja.  S tem bi se ustvarilo pogoje za dodatni razvoj lokalnega gospodarstva 
kar pozitivno vpliva tudi na ustvarjanje novih delovnih mest med mladimi in novo nastajajočimi 
podjetji. Verjamemo, da je prihodnost našega mesta v krepitvi in spodbujanju lokalnih človeških 
potencialov, katerim moramo zagotoviti optimalne pogoje in infrastrukturo v neposredni bližini 
bivališč za izvajanje lastne podjetniške dejavnosti. Posledično pa bomo z realizacijo podanega 
predloga  prispevali k višji stopnji motivacije in zadovoljstva naših občanov ter tako omilili 
negativne posledice morebitnih prihodnjih pojavov višje sile, kot je sedanja epidemiološka 
situacija. 
 
Pobuda 2 – Sanacija pešpoti v Semedeli 
Ob zadnjih večjih nalivih se je ponovno izkazala problematična kolesarska steza in sprehajalna 
pot pod mostom Piranske ceste oz. ob Tomšičevi ulici v Semedeli. Slednja ob večjih nalivih 
poplavja, kar začasno onemogoča njeno uporabo. Podajamo pobudo, da se navedeno območje 
ustrezno uredi, da ob morebitnih prihodnjih nalivih, navedeni sprehajala pot in kolesarska steza 
ne bosta več pod vodo. S tem bi se omogočil prehod oz. njena uporaba, ne glede na vremenske 
razmere.  
 
Pobuda 3 – Avenija velikih športnih prireditev  
Koper slovi kot infrastrukturno primerno in izredno gostoljubno mesto za organizacijo velikih 
športnih prireditev. Naj spomnimo samo na nekatere v zadnjih 10 letih: Evropsko prvenstvo v 
modernih plesih (2012), Evropsko prvenstvo v košarki (2013), Evropsko prvenstvo v balinanju 
(2014), Evropsko dvoransko prvenstvo v lokostrelstvu (2015), Evropsko prvenstvo navijaških in 
plesnih skupin (2016), Svetovni pokal v športni gimnastiki (2017, 2018, 2019) in druge. V 
pričakovanju pa smo še nekaterih večji prireditev kot npr. Evropsko prvenstvo v nogometu do 
21 let (2021), Svetovni pokal v taekwondoju (2022) in druge športne prireditve. Podajamo 
pobudo, da se poišče ustrezen prostor v okviru katerega bi se na primeren način spomnili na 
velike športne prireditve, ki jih je gostila Mestna občina Koper. Kot možni lokaciji vidimo 
sprehajalno pot – semedelsko promenado ali pa območje ŠRC Bonifika. Predlagamo, da se 
vzpostavi permanentno razstavo, lahko v obliki fotografij ali kiparskih del,  lahko pa se obeleži te 
trenutke tudi na drugi primeren način. 
 
Pobuda 4 – Finančna pomoč društvom, zvezam in drugim nevladnim organizacijam 
Danes smo sprejeli pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije 
Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper. Hvalevredno! Gre za pomemben 
pravilnik, ki bo vsaj delno omilil finančne stiske s katerimi se sooča lokalno gospodarstvo. V Oljki 
bi želeli izpostaviti, da se s posledicami epidemije srečujejo tudi druge pravne osebe zasebnega 
prava, ki imajo nepridobiten značaj. Govorimo o društvih, zvezah in drugih lokalnih nevladnih 
organizacijah, ki imajo ravno tako zaposlene in ravno tako finančne težave. Razlika med 
upravičenci po prej navedenem pravilniku so pravne osebe zasebnega prava, ki imajo pridobitni 
značaj torej delajo za dobiček, tisti ki pa dejansko ne bodo upravičeni, so neprofitne družbe, ki v 
večini primerov delajo v javnem interesu. Nanje ne smemo nikakor pozabiti, saj večina od njih 
nima urejenega rednega (javnega) sistemskega financiranja. Odvisni so od izvedenih aktivnosti. 
Koliko so lahko dejansko letos v času epidemije delali oz. ustvarjali na področju kulture, športa, 
turizma, izobraževanja, mladine, sociale in drugih družbenih dejavnosti? Veliko od naštetih ni 
uspelo izvajati svoje programe zaradi ukrepov in omejitev Vlade RS, posledično niso prejeli 
potrebnih prihodkov s katerimi se krijejo tekoči stroški delovanja organizacije in zaposlenih 
ljudi. To problematiko smo v preteklih dneh izpostavili županu in vodstvu občinske uprave ter 
dobil zagotovilo, da se nanje naj ne bo pozabilo. V imenu vseh tistih, ki so bili prezrti pri 
podeljevanju državne pomoči za blažitev posledic epidemije, se vnaprej zahvaljujemo in hkrati 
nadejam, da bo občinska pomoč prišla pravočasno še preden katera lokalna organizacija ugasne 
svojo dejavnost ali izroči odpoved svojim zaposlenim.  
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Vprašanje in Pobuda 1 – Luška kapitanija naj preide v last / uporabo občine 
Pred dnevi smo v lokalnem časopisu (https://www.primorske.si/primorska/istra/piranski-
zavod-se-seli-v-lusko-kapitanijo) zasledili, da se bo v stavbo luške kapitanije (Ukmarjev trg 2, 
6000 Koper) preselila piranska območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine. S tovrstno 
rešitvijo se težko sprijaznimo, saj tako markantna lokacija zasluži bistveno bolj primerno 
namembnost. Pobudo v zvezi s tem smo podali na 12. redni seji (28. 05. 2020) na katero smo 
prejeli odgovor, da se bo Mestna občina Koper zavzemala, da se v objektu izvajajo tudi vsebine in 
programi, ki uresničujejo javni interes lokalnega pomena.  
 
Zanima nas katere vse aktivnosti je izvedla Mestna občina Koper v zvezi s pridobitvijo v last oz. 
uporabo navedenega izjemno pomembnega objekta za Koper? Poleg navedenega vprašanja 
podajamo pobudo, da župan ali občinski svet v obliki sklepa ali protestne note pošlje na 
pristojno ministrstvo urgenco za ponovno obravnavo o dodelitvi vsebine oz. programa ter 
lastnika oz. najemnika navedenega objekta. V Oljki smo še vedno mnenja, da bi moral navedeni 
objekt služiti turistični in gastronomski dejavnosti, ki simbolizira Istro, Koper in njene 
prebivalce. V Oljki vidimo predvsem ribjo restavracijo z lokalno pridelano hrano z veliko teraso 
na bližnji ploščadi, kjer bi se lahko izvajal lokalni avtohtoni kulturni program. Svoje mesto lahko 
dobijo tudi druge vsebine, povezane z morjem, ribištvom ipd. Navedeno mikrolokacijo lahko 
uspešno razvijamo le ob pogoju, da bodo tam primerne vsebine. Nesprejemljivo je, da ob taki 
bližini morja dobi prednost pisarniška dejavnost, ki dejansko tega območja ne razvija obenem 
nima nobene direktne povezave z morjem.  
 
Vprašanje in pobuda 2 – Novoletna okrasitev in razsvetljava naj bo enako-razporejena po  
vseh KS  
Zaznali smo, da je bilo v nekaterih krajevnih skupnostih več drugje manj ali celo nič novoletne 
razsvetljave. Zanima nas po kakšnem kriteriju se je okraševalo vasi in zaselke v Mestni občini 
Koper in kdo je bil zadolžen? Podajamo pobudo, da se prihodnjo novoletno okrasitev in 
razsvetljavo enakomerno razporedi po vseh krajevnih skupnostih, vaseh in zaselkih ter tako 
ustvari praznično razpoloženje v vsakem naseljenem območju Mestne občine Koper.  
 
Vprašanje 1 – prijateljska in pobratena mesta 
Mestna občina Koper ima prijateljska in pobratena mesta (Milje, Dolina, Ferrara, Buzet, Žilina, 
Krf in Jiuijang). Zanima nas ali so predvidene kakšne skupne aktivnosti v prihodnje ter katere so 
bile izvedene v tem mandatu.  
 
Vprašanje 2 – Garažna hiša na Krožni cesti 
V lokalnem časopisu (https://www.primorske.si/primorska/istra/garaza-na-markovcu-do-
parkirnega-mesta-z-abonmajem) smo zasledili, da po obnovi garažne hiše na Krožni cesti 
obstaja možnost, da bi za njeno uporabo morali tamkajšnji stanovalci posedovati plačljiv 
abonma. V Oljki se s tovrstnim razmišljanjem ne strinjamo in pričakujemo, da po obnovi garaže 
pogoji njene uporabe ostanejo enaki kot do sedaj – t.j. brezplačno parkiranje. Glede na navedbe v 
časopisu sprašujemo kakšno je dejansko stališče župana oz. občinske uprave? Kakšni so načrti 
po njeni obnovi?   
 
BORIS POPOVIČ, član Občinskega sveta:  
 
Hotel sem vprašati Alenko, če je to zdaj možno zdaj, če ne pa na naslednjem občinskem svetu. 
Predlagam Občinskemu svetu Mestne občine Koper, da damo besedo spoštovanemu gospodu 
duhovniku Srbske pravoslavne cerkve, ki je danes tu z nami, v Kopru seveda, gospodu Dejanu 
Mandiću, glede da smo danes odločali in tudi sprejeli odločitve v zvezi z njihovim zemljiščem in 
posledično seveda z gradnjo njihovega svetega hrama. Zato mislim, da bi bilo oportuno, da bi 
gospodu duhovniku vsaj dali besedo, kajti za to cerkvijo stoji kar nekaj občank in občanov, volivk 
in volivcev in mislim, da bi bilo fer in oportuno in pametno in smiselno, da bi gospodu dali 
besedo in kajti enostavno on ne ve, ne ve kot marsikdo od nas tudi o čem smo danes sploh 
odločali. 
 



13/13 

 
MARIJAN KRIŽMAN, član Občinskega sveta: 
 
Mirujoči promet je v času COVIDA v mestnem jedru nenormalno narastel. Ostaja zelo velik 
problem. Povem za Trg Brolo, kjer tudi živim, v bližini in predlagam, da se za časa trajanja 
COVIDA, torej za časa brezplačnega parkiranja lahko parkira na celem, torej na vseh parkirnih 
prostorih, kajti zdaj je nekaj parkirnih prostorov omejenih na parkiranje, ne vem koliko, 10, 15, 
20 minut, ljudje vidijo prazno, tam parkirajo, redarji pa prihajajo, počakajo, seveda oni delajo 
svoje delo, jaz tukaj njih ne kritiziram, ampak vztrajno pišejo kazni, pišejo, pišejo, pišejo te kazni 
in ta zgodba se vrti, se vrti, tako da je že smešno videti kaj se dogaja, zato predlagam, da se tabla 
začasno parkiranje ne vem 10-ih, 20-ih minut odstrani do preklica tega ukrepa glede zastonj 
parkiranja in potem se lahko spet uvede, da ljudje lahko pridejo, nekaj časa parkirajo in grejo. 
Tam ni začasno parkiranje, ker so non-stop avti parkirani, redarji non-stop pišejo kazni, tako, da 
ta ukrep začasnega parkiranja ni dosegel svoj namen, zato bi ga bilo pametno odpraviti. In bi 
prosil, da tiste, ki bodo na to odgovarjali, da ne porabijo več časa za to, da mi povedo kako se to 
ne da, nego naj ga malo več porabijo, pa to naredijo. Eko, to vas prosim, če lahko to proučite, 
ampak ne »zafrkantsko«. Treba pristopiti k tej zadevi zelo resno, ker pisanje kazni je legitimno, 
to nima veze z ničemer. Redarji, kot sem rekel, opravljajo svoje delo, ampak če smo že sprostili 
parkirišča in zastonj parkiramo, potem naj bo to na celem teritoriju, tako kot je tudi na tržnici, no 
saj. Na tržnici smo odprli celo tržnico in nobenih izjem nismo delali in ali je vse v redu in prav na 
tržnici, je ali ni, jaz to ne vem, ampak naj bojo merila enaka za vse. Kasneje pa se spet lahko to 
uvede in mislim, da tudi ni tako narobe. Ampak v tem trenutku mislim, da to ni doseglo svoj 
namen. Tako. Hvala lepa. 
 
GABRIJELA KUKOVEC PRIBAC, članica Občinskega sveta: 
 
Zaključuje se leto. Jaz bi rada se zahvalila vsem svetnikom, ker smo skozi celo leto skupaj sedeli 
in bi vas prosila, da bodite strpni do naših otrok, družin z majhnimi otroci. Oni potrebujejo nas, 
oni potrebujejo to, kar smo mi skozi celo leto delali, da smo skupaj služno glasovali za vse boljše 
ukrepe, nekaj kar jim olajša in se hkrati zahvaljujem, ker veste in se zavedate te pomembnosti, 
kako nas občani in občanke Kopra zdaj zelo potrebujejo. Tako, da še enkrat srečno novo leto in 
pa hvala lepa. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
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