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Z A P I S N I K 

 
19. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 25. marca 2021, 
ob 17. uri, v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. 
 
Sejo je vodil ALEŠ BRŽAN, župan. 
 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI: 
 
ALEŠ BRŽAN, župan je ugotovil: 
 

- da je od 33 članov Občinskega sveta prisotnih 31 članov, in sicer: 
 
Patrik Babič, Jani Bačić, Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Olga Franca, Vida Gračnar, Ondina 
Gregorich-Diabaté, Ramiz Kamenčić, Vlado Krivec, Marijan Križman, Darija Krkoč, Gabrijela 
Kukovec Pribac, Mirjam Lemut, Duško Madžarovič, mag. Alan Medveš, Tina Mojškerc, Anja Pečič, 
Boris Popovič, Nik Popovič, Patrik Peroša, Silvano Radin, Kristina Radovčić, Janez Starman, 
Alberto Scheriani, Jasna Softič, Mario Steffè, Barbara Strmole, Dejan Škerlič, Robert Šuc, Maja 
Tašner Vatovec in Vlasta Vežnaver. 
 
Odsotna člana: Igor Hrvatin in Gašpar Gašpar Mišič. 
 
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: 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 poročni dvorani v Pretorski palači. 
 
Zaradi omejitvenih ukrepov so člani občinskega sveta glasovali s prenosno glasovalno napravo, 
skladno s 67. členom Poslovnik. 

 
XXX 

 
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA: 

 
Predlog dnevnega reda in njegovo razširitev so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet je, po ponovljenem glasovanju, SPREJEL (27 prisotnih – 27 za, 0 proti) 
naslednji 

 
d n e v n i    r e d: 

 
1. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 28. 

januarja 2021 in 4. izredne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 18. februarja 
2021 
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2. Predlog odloka o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper – Capodistria  - prva 

obravnava s predlogom za skrajšani postopek  
 

3. Predlog Odloka o koncesiji za upravljanje občinskega pristanišča »Marina Koper« - prva 
obravnava 

 
4. Predlog sklepa o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v pakirnem 

objektu Muzejski trg – GH Belveder  
 

5. Predlog sklepa o potrditvi 3. sporazuma med Mestno občino Koper in Občino Ankaran o 
delni delitvi skupnega nepremičnega   premoženja 

 
6. Predlog sklepa o dopolnitvi Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem 

Mestne občine Koper za leto 2021 
 

7. Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
 

8. Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
 

8/1 Predlog sklepa o podelitvi pooblastila za izdajo soglasij o delovni uspešnosti poslovodnih  
 organov javnih zavodov 

 
9. Predlog sklepa o določitvi višine denarnega dela priznanja Mestne občine Koper – 

»Priznanje 15. maj« za leto 2021 
 

10. Predlog sklepa o imenovanju članov sveta javnega zavoda Gledališče Koper - Teatro 
Capodistria   

 
11. Predlog sklepa o imenovanju člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Marjetica Koper, 

d.o.o.- s.r.l.  
 

12. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 

13. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta 
 

Ad 1 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER Z 
DNE 28. JANUARJA 2021 IN 4. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER 

Z DNE 18. FEBRUARJA 2021 
 

Predloge zapisnikov so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 

I.  
 
Občinski svet JE POTRDIL (27 prisotnih – 27 za, 0 proti) Zapisnik 18. redne seje 
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 28. januarja 2021 v predloženem besedilu. 
 

II.  
 
Občinski svet JE POTRDIL (28 prisotnih – 28 za, 0 proti) Zapisnik 4. izredne seje 
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 18. februarja 2021 v predloženem besedilu. 
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Ad 2 
 

PREDLOG ODLOKA O PROMETNI UREDITVI V STAREM JEDRU MESTA KOPER – 
CAPODISTRIA  - 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 in 
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALEC: 
 

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

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 31 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
1. Sprejme se Predlog odloka o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper – 

Capodistria  - 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 (31 prisotnih – 27 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predlog odloka 
o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper – Capodistria. 
 
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 26 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper v predloženem 
besedilu. 
 

Ad 3 
 

PREDLOG ODLOKA O KONCESIJI ZA UPRAVLJANJE OBČINSKEGA PRISTANIŠČA  
»MARINA KOPER« - PRVA OBRAVNAVA 

 
Predlog odloka 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 
dr. ALEKSIJ MUŽINA iz Odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o. 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 31 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
1. Sprejme se Predlog Odloka o koncesiji za upravljanje občinskega pristanišča 

»Marina Koper« - prva obravnava. 
 

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

Ad 4 
 

PREDLOG SKLEPA O UVEDBI JAVNE SLUŽBE »UPRAVLJANJE DOLOČENIH JAVNIH 
PARKIRIŠČ« V PAKIRNEM OBJEKTU MUZEJSKI TRG – GH BELVEDER  

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

- Odboru za gospodarske javne službe in promet. 
 
POROČEVALEC: 
 

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

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 29 za, 0 proti) Sklep o uvedbi javne službe 
»upravljanje določenih javnih parkirišč« v pakirnem objektu Muzejski trg – GH Belveder  
v predloženem besedilu. 
 

Ad 5 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI 3. SPORAZUMA MED MESTNO OBČINO KOPER IN 
OBČINO ANKARAN O DELNI DELITVI SKUPNEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

 
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 – 26 za, 1 proti) naslednji 
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S K L E P 
 
Občinski svet Mestne občine Koper potrjuje 3. sporazum med Mestno občino Koper in 
Občino Ankaran o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja št. 478-183/2016 z 
dne 22. 2. 2021. 
 

Ad 6 
 

PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVI SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA S STVARNIM IN 
FINANČNIM PREMOŽENJEM 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 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 25 za, 0 proti) Sklep o dopolnitvi Sklepa o načrtu 
ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2021 v 
predloženem besedilu. 
 

Ad 7 
 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA 
POMENA 

 
Predlog sklepa so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
POROČEVALKA: 
 

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

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 27 za, 0 proti) Sklep o ukinitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. 
 

Ad 8 
 

PREDLOG SKLEPA O VZPOSTAVITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA  
LOKALNEGA POMENA 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
POROČEVALKA: 
 

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

 
Razpravljal ni nihče. 



6/13 

Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 28 za, 0 proti) Sklep o vzpostavitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. 
 

Ad 8/1 
 

PREDLOG SKLEPA O PODELITVI POOBLASTILA ZA IZDAJO SOGLASIJ O DELOVNI 
USPEŠNOSTI POSLOVODNIH ORGANOV JAVNIH ZAVODOV 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
POROČEVALEC: 
 

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

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 23 za, 2 proti) Sklep o podelitvi pooblastila za 
izdajo soglasij o delovni uspešnosti poslovodnih organov javnih zavodov v predloženem 
besedilu. 
 

Ad 9 
 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE DENARNEGA DELA PRIZNANJA MESTNE OBČINE 
KOPER – »PRIZNANJE 15. MAJ« ZA LETO 2021 

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

- Odboru za finance in gospodarstvo.  
 

POROČEVALKA: 
 

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

 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 29 za, 0 proti) Sklep o določitvi višine denarnega 
dela priznanja Mestne občine Koper – »Priznanje 15. maj« za leto 2021 v predloženem 
besedilu. 
 

Ad 10 
 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV SVETA JAVNEGA ZAVODA GLEDALIŠČE 
KOPER - TEATRO CAPODISTRIA   

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Prejeli so predlog Župana in Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, ki sta 
predlagatelja kandidatov za člane sveta tega zavoda. 
 
Razpravljal ni nihče. 

 
I. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 



7/13 

Za člane sveta javnega zavoda Gledališče Koper Teatro Capodistria se imenujejo: 
 

- kot predstavniki ustanoviteljice: 
 

- Vesna Pajić,  
- Mirjam Lemut,  
- Irena Urbič,  
- Andreja Bogataj Krivec,  

 
- kot predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti: 

 
- Daniel Dan Malalan. 

 
II. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 29 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Za članico sveta javnega zavoda Gledališče Koper Teatro Capodistria se imenuje 
 

- Sandra Vitošević. 
 

Ad 11 
 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA NADZORNEGA SVETA JAVNEGA PODJETJA 
MARJETICA KOPER, D.O.O.- S.R.L.  

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 22 za, 2 proti) naslednji 
 

SKLEP 
 

1) Kot član Nadzornega sveta Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-
s.r.l – predstavnik ustanoviteljice se razreši Davor Briševac.  

 
2) Za člana Nadzornega sveta Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-

s.r.l – predstavnika ustanoviteljice se za čas do izteka mandata sedanjega Nadzornega 
sveta imenuje:  
 

- doc. dr. Boštjan Aver, univ.dipl.ekon. 
 

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 

 
Razpravljal ni nihče. 
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I.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 27 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Za člane Sveta javnega zavoda Gasilska brigada Koper se imenujejo: 

 
- Sandi Jugovac,  
- Iztok Necmeskal,  
- Erik Ražman,  
- Denis Udovič. 

 
II.  

 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 22 za, 2 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 

1. Občinski svet Mestne občine Koper ugotavlja, da je Ani Nadoh dne 30.12.2020 prenehala 
funkcija namestnice predsednika Komisije za statut občine in poslovnik Občinskega 
sveta. 
 

2. Za namestnika predsednika Komisije za statut občine in poslovnik Občinskega sveta se 
imenuje Robert Šuc, član Občinskega sveta. 

 
III.  

 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 22 za, 3 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 

1. Občinski svet Mestne občine Koper ugotavlja, da je Ani Nadoh dne 30.12.2020 prenehala 
funkcija članice Odbora za krajevno samoupravo. 
 

2. Za člana Odbora za krajevno samoupravo se imenuje Robert Šuc, član Občinskega sveta. 
 

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: 
 
Pri poimenovanju Občinskih podrobnih prostorskih načrtih se večkrat uporabijo imena, nekako 
trenutno prostorsko opredelijo območje obravnave. Nekaj takšnih OPPN-jev je, kot npr. ureditev 
območja Slavnik«, »OPPN nad Dolinsko«, najavljen »OPPN Toncity« itd.  
 
Območje Mestne občine Koper ima bogato zgodovino, tudi na področju toponimov - 
poimenovanju krajev, zaselkov, mestnih / primestnih predelov itd. Nekatera ledinska imena se 
ne uporabljajo oziroma gredo postopoma v pozabo. Z željo, da ne pozabimo naših korenin, 
podajamo pobudo, da se pri poimenovanju OPPN-jev in drugih podobnih dokumentov v največji 
možni meri uporabi toponime tistih zemljepisnih področij, ki so se uporabljali skozi daljšo 
obdobje v preteklosti. Kot primer navajamo »OPPN nad Dolinsko«, ki bi lahko bilo »OPPN 
Karbonar«.   
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MARIO STEFFÈ, član Občinskega sveta: 
 
La mozione riguardante l'impiego di toponimi tradizionali per indicare in maniera dettagliata 
una porzione di territorio nei piani regolatori particolareggiati è fondata sull'interesse di 
conservare e promuovere i toponimi locali, nei quali si riflettono le caratteristiche geografiche, 
storiche e onomastiche del territorio. 
 
Il recupero di tali toponimi anche nell'ambito degli atti e delle procedure riguardanti la 
pianificazione e regolamentazione territoriale farebbe seguito ad azioni già intraprese a livello 
comunale per il ripristino degli antichi odonimi cittadini. Tali iniziative contribuiscono, a nostro 
parere, alla sensibilizzazione della popolazione rispetto alla storia della città e del suo territorio 
più ampio, nonché al rafforzamento del legame di appartenenza territoriale.  Proponiamo 
pertanto l'adozione di un approccio diverso nei confronti della definizione particolareggiata del 
territorio comunale, basandosi sul ricco e variegato bagaglio di storia e tradizioni locali a 
disposizione, al fine di evitare, laddove consentito e opportuno, forme più anonime o improprie 
di denominazione territoriale. 
 
PATRIK PEROŠA in MARIO STEFFÈ, člana Občinskega sveta: 
 
PISNO: 
 
Poimenovanje zemljepisnih področij na osnovi zgodovinskih imen 
 
Pri poimenovanju Občinskih podrobnih prostorskih načrtih (OPPN) se večkrat uporabijo imena, 
ki nekako trenutno prostorsko opredelijo območje obravnave. Nekaj takšnih OPPN-jev: »OPPN 
za ureditev območja Slavnik«, »OPPN nad Dolinsko«, najavljen »OPPN Ton City« itd.  
 
Območje Mestne občine Koper ima bogato zgodovino, tudi na področju toponimov - 
poimenovanju krajev, zaselkov, mestnih / primestnih predelov itd. Nekatera ledinska imena se 
ne uporabljajo oziroma gredo postopoma v pozabo. Z željo, da ne pozabimo naših korenin, 
podajamo pobudo, da se pri poimenovanju OPPN in drugih podobnih dokumentov v največji 
možni meri uporabi toponime tistih zemljepisnih področij, ki so se uporabljali skozi daljšo 
obdobje v preteklosti. Kot primer navajamo »OPPN nad Dolinsko«, ki bi lahko bilo »OPPN 
Carbonar-Karbonar«.  
 
La mozione riguardante l'impiego di toponimi tradizionali per indicare in maniera dettagliata 
una porzione di territorio nei piani regolatori particolareggiati è fondata sull'interesse di 
conservare e promuovere i toponimi locali, nei quali si riflettono le caratteristiche geografiche, 
storiche e onomastiche del territorio. 
 
Il recupero di tali toponimi anche nell'ambito degli atti e delle procedure riguardanti la 
pianificazione e regolamentazione territoriale farebbe seguito ad azioni già intraprese a livello 
comunale per il ripristino degli antichi odonimi cittadini. Tali iniziative contribuiscono, a nostro 
parere, alla sensibilizzazione della popolazione rispetto alla storia della città e del suo territorio 
più ampio, nonché al rafforzamento del legame di appartenenza territoriale.  Proponiamo 
pertanto l'adozione di un approccio diverso nei confronti della definizione particolareggiata del 
territorio comunale, basandosi sul ricco e variegato bagaglio di storia e tradizioni locali a 
disposizione, al fine di evitare, laddove consentito e opportuno, forme più anonime o improprie 
di denominazione territoriale. 
 
PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta: 
 
PISNO: 
 
Pobuda 1 – Sanacija Šmarske ceste  
 
Šmarska cesta (od križišča je na več odsekih od križišča pri Ford nova d.o.o. do krožišča OMV 
bencinskega servisa na Srgaših) je na več odsekih poškodovana oz. še posebej nevarna ob  dežju. 
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Podajamo pobudo, da Mestna občina Koper pozove pristojno ministrstvo in direkcijo, da 
umestijo navedeno cesto v program sanacije.  
 
Pobuda 2 – Krožišče za Paderno 
 
Prebivalci zaselka Paderna se ob povečanem prometu soočajo s težavo vključevanja na Šmarsko 
cesto oziroma zavijanju na levo v vas, ko pridejo iz smeri Kopra. Obstaja celo možnost, da 
ostanejo na sredinskem pasu dokler čakajo vozila iz nasprotne smeri. To predstavlja nevarnost 
naleta, saj na tem  odseku ceste imajo vozila relativno visoko hitrost. Podajamo pobudo, da 
Mestna občina Koper pozove pristojno ministrstvo in direkcijo, da navedeno »križišče« 
spremeni v krožišče ali pa vzpostavi še en vozni pas za tiste, ki zavijajo levo (ko pridejo iz smeri 
Kopra).  
 
Pobuda 3 – ureditev krožišča na Markovcu  
 
Podajamo pobudo za preučitev smotrnosti spremembe križišča pri vrtcu Semedela enota 
Markovec (Ulica Vena Pilona / Pot v Gaj / Ulica Vojke Šmuc) v krožišče, s ciljem zagotavljanja 
boljše pretočnosti prometa in večje varnosti vseh udeležencev v prometu. Navedeno križišče je 
še posebej izpostavljeno prometnim zamaškom ob jutranji konici ter ob zaključku šole na bližnji 
Osnovni šoli Antona Ukmarja.  
 
Pobuda 4 – Prenova odseka Parenzane 
 
Sprehajalno rekreativna pot Parenzana od glavne avtobusne postaje do Bertoškega mostu je na 
določenih odsekih poškodovana. Podajamo pobudo, da se pot ustrezno sanira pri čemer naj se 
ustrezno označi kolesarsko pot in pot za pešce. Poleg tega je smiselno postaviti javno 
razsvetljavo, kar bi omogočilo njeno uporabo tudi v večernih urah.   
 
Pobuda 5 – Postavitev ogledala (Socerb) 
 
Podajamo pobudo, da se postavi cestno ogledalo na križišču naselje Socerb / cesta Socerb-
Kastelec, in sicer na ta način, da omogoča varnejšo vključevanje vozil iz naselja Socerb na to 
glavno cesto, ki pripelje iz italijanske smeri.  
 
Pobuda 6 – Cesta mejni prehod Škofije – krožišče pri koprskem pokopališču 
 
cesta od mejnega prehoda Škofije do Bertokov bo kot vsako leto do sedaj ob praznikih in 
poletnih mesecih deležna povečanega števila vozil, ki se izogibajo plačilu vinjete potrebne za 
vožnjo po hitri cesti mejni prehod Škofije – Koper. Podajamo pobudo, da se Mestna občina Koper 
zavzame za izboljšanje stanja na tej cesti katera služi predvsem lokalnem prebivalstvu KS Škofij 
in KS Bertokov ter ostalim občankam in občanom Mestne občine Koper. Med rešitvami je 
ponoven poziv Vladi RS in pristojnem ministrstvu, da opustijo vinjetni sistem na odseku od 
mejnega prehoda Škofije do predora Markovec. Druga možna rešitev je omejitev uporabe ceste 
na lokalno prebivalstvo, pri čemer bi bila verjetno potrebna prekvalifikacija v lokalno / občinsko 
cesto.  
 
Pobuda 7 – postavitev table na stavbo Libertas  
 
Stavba Libertas (iz leta 1825) postaja čedalje bolj družbeno uporabna, v preteklosti je služila za 
skladiščenje soli, v njej pa je deloval tudi prvi koprski športni klub. Leta 1888 je bil namreč 
ustanovljen Club Canottieri Libertas Capodistria – Veslaški klub Libertas Koper. Podajamo 
pobudo, da se na pročelje stavbe postavi tabla katera bi vsebovala zgodovinski pregled prvega 
koprskega športnega kluba. 
 
Pobuda 8 – Seznanitev občinskih svetnik in svetnikov glede prireditev in dogodkov v MOK 
 
Kljub ukrepom za zajezitev širjenja covid-19 se v Mestni občini Koper odvijajo prireditve in 
drugi dogodki. Občinska uprava nekatere izmed dogodkov tudi promovira v okviru svojih 
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sredstev obveščanja javnosti. Ne glede na ta vir informacij, podajamo pobudo, da se občinske 
svetnike redno in pravočasno seznanja glede prireditev in dogodkov, predvsem tistih, kjer je 
Mestna občina Koper partner, pokrovitelj ali kakorkoli drugače »zraven« prireditve.  
 
Pobuda 9 – Slovesnost ob občinskem prazniku 
 
Letošnji občinski praznik 15. maj – spomin na Marežganski upor bo poseben, saj mineva 100 let 
(1921-2021) od prvega upora proti fašistom. Pričakujemo, da bo spominska slovesnost 
primerna svoji obletnici, zato naprošamo, da občinske svetnice in svetnike pravočasno seznanite 
glede predvidenega programa občinskega praznika, predvsem zaradi morebitnih omejitev in 
ukrepov za zajezitev širjenja covid-19. Poleg zapisanega podajamo pobudo, da se izda posebna 
številka časopisa MOK katera naj bo namenjena občinskem prazniku in spominu na Marežganski 
upor.  
 
MARIJAN KRIŽMAN, član Občinskega sveta: 
 
Jaz sem včasih imel poslansko pisarno v Bertokih, ko sem bil poslanec in zdaj so se ti gospodje z 
menoj srečali in mi seveda predstavili trenutne aktualne probleme, ki jih imajo z kamionskim 
terminalom. Sicer nič novega ne bom povedal, ker imate vsi njihov »Glas« in mislim, da so danes 
poslali še en dopis strankam. In sicer takole: «Pobuda Županu Mestne občine Koper in 
strokovnim službam za aktivnejše sodelovanje s krajani Krajevne skupnosti Bertoki ob 
načrtovanju in spremembi načrtovanja prostora v neposredni bližini naselja. 
 
Na območju, ki je bilo predvideno za širitev gospodarsko obrtne cone Sermin, se načrtuje 
gradnjo kamionskega terminala. V zadnjem veljavnem lokacijskem načrtu je na tem območju 
vpisan poslovno-storitveni objekt, poslovni hotel in še manjši poslovni objekt. O tej spremembi v 
prostoru so v krajevni skupnosti Bertoki izvedeli iz medijev. Pred tem so se v dolgoletnih 
pogovorih z občino strinjali, da se bodo na tem območju razvijale mirnejše gospodarsko-obrtne 
dejavnosti z večjim številom kvalitetnih delovnih mest za občane. 
 
Spreminjanje prostorskih in lokacijskih načrtov brez komunikacije z lokalno skupnostjo in 
postavljanje skupnosti pred izvršeno dejstvo je praksa, ki se ne sme dogajati. Vsem pripada 
legitimna pravica odločanja in kakršenkoli poseg mora biti izpeljan z medsebojnim 
upoštevanjem, so zapisali v svojem Glasu Krajevne skupnosti Bertoki.  
 
»Na podlagi katere občinske vizije, katerih strateških dokumentov in strokovnih podlagah se 
območja GORC Sermin in KS Bertoki spreminja v parkirišče za tovornjake?« se sprašujejo. 
 
Da se zgodovina ponavlja in se iz nje nismo ničesar naučili pričajo naslednja dejstva: leta 1995 
smo imeli problem s terminalom za utekočinjeni naftni plin;  leta 1999 zaprtje in selitev kemične 
tovarne Iplas (no to vse skupaj ni bilo tako hitro kot zdaj jaz to berem. To so bile res muke 
ježeve). Leta 2000 - sežigalnica odpadkov v Luki Koper; leta 2005 - bencinski servis na območju 
med cerkvijo v Bertokih in Zadružnim domom, leta 2006 - gradnja plinskih terminalov v 
Tržaškem zalivu; leta 2014 - mletje in odlaganje gradbenih odpadkov na opuščenem laporokopu 
na Serminu in 2016 - širitev hitre ceste v območje Zadružnega doma Bertoki. No in leta 2021 -  
kamionski terminal v Gorc Sermin. 
 
Krajani Bertokov se ponovno organizirajo v civilno iniciativo, tako kot večkrat doslej, da bi 
zaščitili okolje v katerem živijo, pa ne samo oni. Torej Socialni demokrati Koper jih bomo podprli 
in naredili vse, da se razvoj gospodarstva Luke Koper nadaljuje, vendar ne na račun okolja in 
kvalitete bivanja. 
 
PISNO:  
 
Pobuda 
Županu Mestne občine Koper in strokovnim službam za aktivnejše sodelovanje s krajani 
Krajevne skupnosti Bertoki ob načrtovanju in spremembi načrtovanja prostora v neposredni 
bližini naselja. 
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Na območju, ki je bilo predvideno za širitev gospodarsko obrtne cone Sermin (Gorc Sermin), se 
načrtuje gradnjo kamionskega terminala. V zadnjem veljavnem lokacijskem načrtu je na tem 
območju vpisan poslovno-storitveni objekt, poslovni hotel in še manjši poslovni objekt. O tej 
spremembi v prostoru so v krajevni skupnosti Bertoki izvedeli iz medijev. Pred tem so se v 
dolgoletnih pogovorih z občino strinjali, da se bodo na tem območju razvijale mirnejše 
gospodarsko-obrtne dejavnosti z večjim številom kvalitetnih delovnih mest za občane. 
» Spreminjanje prostorskih in lokacijskih načrtov brez komunikacije z lokalno skupnostjo in 
postavljanje skupnosti pred izvršeno dejstvo je praksa, ki se ne sme dogajati. Vsem pripada 
legitimna pravica odločanja in kakršenkoli poseg mora biti izpeljan z medsebojnim 
upoštevanjem«. So zapisali v svojem Glasu Krajevne skupnosti Bertoki.  
Na podlagi katere občinske vizije, katerih strateških dokumentov in strokovnih podlagah se 
območja GORC Sermin in KS Bertoki spreminja v parkirišče za tovornjake? Se sprašujejo. 
Da se zgodovina ponavlja in se iz nje nismo ničesar naučili pričajo naslednja dejstva: 

- Leta 1995 Terminal za utekočinjeni naftni plin na Serminu 

- Leta 1999 Zaprtje in selitev kemične tovarne Iplas 

- Leta 2000 Sežigalnica odpadkov v Luki koper 

- Leta 2005 bencinski servis na območju med cerkvijo v Bertokih in Zadružnim domom 

- Leta 2006 Gradnja plinskih terminalov v Tržaškem zalivu 

- Leta 2014 mletje in odlaganje gradbenih odpadkov na opuščenem laporokopu na 

Serminu 

- Leta 2016 Širitev hitre ceste v območje Zadružnega doma Bertoki 

- Leta 2021 Kamionski terminal v Gorc Sermin 

Krajani Bertokov se ponovno organizirajo v civilno iniciativo tako kot večkrat doslej, da bi 
zaščitili okolje v katerem živijo, pa ne samo oni. Socialni demokrati Koper jih bomo podprli in 
naredili vse, da se razvoj gospodarstva in Luke koper nadaljuje, vendar ne na račun okolja in 
kvalitete bivanja. 
 
VIDA GRAČNAR, članica Občinskega sveta: 
 
Sprehajalno rekreativna pot Parenzana od glavne avtobusne postaje do Bertoškega mostu je na 
določenih odsekih poškodovana. Podajam pobudo, da se pot ustrezno sanira pri čemer naj se 
ustrezno označi kolesarsko pot in pot za pešce. Poleg tega je smiselno postaviti javno 
razsvetljavo, kar bi omogočilo njeno uporabo tudi v večernih urah.   
 
ALBERTO SCHERIANI, član Občinskega sveta: 
 
Signor Sindaco, grazie per la parola. Io faccio richiesta di interpretazione autentica dell’articolo 
52 del Regolamento di procedura del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria e 
chiedo che mi venga data questa interpretazione in modo particolare soprattutto nella parte in 
cui il Sindaco può interrompere la seduta su proposta dei membri del Consiglio comunale che 
però questa seduta ovv. questa richiesta viene messa ai voti e dunque decide la maggioranza del 
Consiglio. Grazie. 
 
PISNO: 
Chiedo che mi venga data dell’interpretazione autentica dell’articolo 52 del Regolamento di 
procedura del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, soprattutto nella parte in cui 
il Sindaco può interrompere la seduta su proposta dei membri del Consiglio comunale che però 
(questa richiesta) viene messa ai voti e dunque decide la maggioranza del Consiglio. 
 
BORIS POPOVIČ, član Občinskega sveta: 
 
Nepotreben, zdaj že vemo, da tudi škodljiv dogovor med Mestno občino Koper in lastniki 
zemljišč na območju Centralnega parka Koper (nerazumljivo), da bo Ustavno sodišče ugodilo 
zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti, ki jo je na Ustavno sodišče že pred leti vložil Milan 
Mandarič s svojim podjetjem MM Investicije sta nas župan Aleš Bržan in njegov današnji 
namestnik Janez Starman strašila, da bo v primeru ugodne rešitve  na Ustavnem sodišču za MM 
Investicije MOK doletelo plačilo gromozanske odškodnine. Strašili so nas celo z višino te 
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odškodnine, ki bi segala po besedah Aleksandra Kabanice, novega solastnika Mandaričeve 
parcele celo enormnih 18 milijonov evrov.  
 
Je Aleš Bržan podpisal in nam skušal prodati ta, kot sem že rekel, skrajen in nadvse škodljiv 
dogovor za MOK, za vse Koprčanke in Koprčane ter za nadaljnji razvoj naše občine, našega 
gospodarstva in življenja vseh nas Koprčanov v lastni občini. 
 
To danes lahko seveda suvereno trdim, saj je v tem času Ustavno sodišče zasedalo in soglasno 
zavrnilo pobudo MM Investicije in v obrazložitvi povedalo,  da je s strani Občinskega sveta 
sprejeti odlok o ustanovitvi centralnega parka Koper iz leta 2018 ustavno in zakonsko pravilen, 
kar pomeni, da so vsi strahovi, da bi s tem, ko bi MOK na teh spornih zemljiščih uredila park 
morala plačati mastno odškodnino. S to odločitvijo Ustavno sodišče, Ustavnega sodišča seveda 
dokončno odpade. 
 
Po tej odločitvi Ustavnega sodišča bi moral župan nemudoma sklicati izredno sejo Občinskega 
sveta z eno samo točko, kjer bi Občinski svet moral odločati o razveljavitvi odloka o razveljaviti 
odloka iz leta 2018, s katerim očitno ni bilo nič narobe, posebno zato, ker je župan Aleš Bržan ta 
novi odlok dal v javno objavo že takoj naslednji dan po sprejetju le-tega na Občinskem svetu in s 
tem naredil hudo, protizakonito in protiustavno dejanje, saj ni počakal 15 dni, s katero je 
občanke in občane Kopra oz. volivke in volivce Kopra prikrajšal za ustavno pravico odločanja na 
referendumu in s tem hudo kršil vsa načela demokracije. Ustavno sodišče je tudi zadnjo pobudo 
za oceno ustavnosti in zakonitosti zavrgel s strani Mestne občine Koper oz. Občinskega sveta. V 
točki št. 6 obrazložitve je jasno povedal, da je župan Aleš Bržan kršil tako zakon kot ustavo, zato 
pričakujem od župana Aleša Bržana, da nemudoma skliče izredno sejo občinskega sveta, katero 
sem že prej omenil in s svojo koalicijo razveljavi sprejeti odlok o razveljaviti odloka iz 2018 o 
centralnem parku in volivkam in volivcem končno omogoči z ustavo zagotovljene pravice in 
nadaljuje s postopkom referenduma. V kolikor se to ne bo zgodilo bomo v Civilni iniciativi parka 
ne damo uporabili vsa pravna sredstva za uresničitev našo z zakonom in ustavo zagotovljeno 
pravico do referenduma in demokracije. Upam, da boste vsaj tokrat racionalni in upoštevali 
zakon, ustavo in nas občane in volivce seveda spravili v položaj demokratičnega, možnosti 
demokratičnega odločanja (nerazumljivo).   
 
mag. ALAN MEDVEŠ, član Občinskega sveta: 
 
Jaz bi pa prosil, če se lahko pripravijo avtentična razlaga člena, 12. člena Odloka o ureditvi 
položaja Javnega podjetja Marjetica Koper in sicer v delu kjer govori, da na predlog župana 
Občinski svet imenuje člane Nadzornega sveta, predstavnike ustanoviteljice, ustanovitelja, v 
navezavi z 274. členom Zakona o gospodarskih družbah, ki pravi, da volitve članov Nadzornega 
sveta pred izvolitvijo, sicer na skupščini, ker se smiselno uporablja te določbe, mora predlagani 
kandidat za člana Nadzornega sveta predstaviti svoje preteklo strokovno izpopolnjevanje in 
delo, ki ga trenutno opravlja ter vse okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali 
njegove pristranskosti. Predlagani kandidat lahko poda svojo predstavitev pisno, predstavitev 
pa opravi predlagatelj predlaganega kandidata za člana Nadzornega sveta.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.15 uri. 
 
 
 
SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET                 ŽUPAN 
  IN KRAJEVNE SKUPNOSTI              Aleš Bržan 

      Vodja                    
          Alenka Plahuta     
 
 


