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PREDLOG
Občinski svet – Consiglio comunale

ZAPISNIK
21. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 27. maja 2021,
ob 16. uri, v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru.
Sejo je vodil ALEŠ BRŽAN, župan.
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI:
ALEŠ BRŽAN, župan je ugotovil:
-

da je od 33 članov Občinskega sveta prisotnih 26 članov, in sicer:

Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Vida Gračnar, Ondina Gregorich-Diabaté, Ramiz Kamenčić,
Vlado Krivec, Marijan Križman, Darija Krkoč, Gabrijela Kukovec Pribac, Mirjam Lemut, Duško
Madžarovič, mag. Alan Medveš, Gašpar Gašpar Mišič, Tina Mojškerc, Anja Pečič, Boris Popovič,
Nik Popovič, Patrik Peroša, Silvano Radin, Kristina Sarkić, Janez Starman, Alberto Scheriani, Jasna
Softič, Robert Šuc, Maja Tašner Vatovec in Vlasta Vežnaver.
Odsotni člani: Patrik Babič, Jani Bačić, Olga Franca, Igor Hrvatin, Mario Steffè, Barbara Strmole in
Dejan Škerlič
Ker je za sklepčnost Občinskega sveta potrebna prisotnost večine članov, to je 17 članov, je
predsedujoči ugotovil, da je Občinski svet sklepčen.
Na seji so bili prisotni še: 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 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 Poslovnika.
XXX
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA:
Predlog dnevnega reda in njegovi razširitvi so člani Občinskega sveta prejeli.
Razpravljal ni nihče.
I.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 22 za, 0 proti) predlog, da se Predlog odloka o
dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob neurju decembra 2020
obravnava in sprejme po hitrem postopku.
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II.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 21 za, 0 proti) naslednji
d n e v n i r e d:
1. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 22. aprila
2021
2. Predlog odloka o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob neurju decembra
2020 – hitri postopek
2/1 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
3. Predlog obvezne razlage prve alineje prvega odstavka 6. člena, naslova 7.a člena in prvega
stavka prvega odstavka 7.c člena Odloka o zazidalnem načrtu »Nad Dolinsko cesto«
(Uradne objave št. 4/94, 24/98, 40/03 in Uradni list RS, št. 51/05, 45/06, 38/07, 22/08,
5/17)
4. Predlog spremembe Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev gospodarskih javnih
služb ravnanja s komunalnimi odpadki
5. Predlog sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper in Občini Ankaran
6. Predlog sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in
Občini Ankaran
7. Predlog sklepa o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v Šmarjah in
Škofijah
8. Predlog sklepa o zagotavljanju uporabe javnih športnih objektov Košarkarskemu društvu
Basketball klub Koper
9. Predlog sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla razpolaganja s stvarnim
premoženjem Mestne občine Koper - prodaja posameznih delov nedokončanega
poslovnega objekta »SOLIS« na Bonifiki, ID znak: stavba 2605-2120
9/1 Predlog sklepa o podaji soglasja k prodaji nepremičnin v zemljiškoknjižni lasti Javnega
podjetja Marjetica Koper, d.o.o.
10. - Poročilo o delu Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 2020
- Program dela s finančnim in kadrovskim načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada Koper
za leto 2021
11. Letno poročilo o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta Mestne občine Koper za leto 2020 in plan za izvajanje aktivnosti v
letu 2021
12. Predlog sklepa o nadaljnjem delovanju mestne blagajne
13. Predlog sklepa o odpisu terjatev občinskih oziroma komunalnih taks
14. Predlog sklepa o odpisu terjatev Mestne občine Koper in krajevnih skupnosti
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15. Predlog Sklepa o mnenju istrskih občin k osnutkom pokrajinske zakonodaje
16. Poročilo o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2020
17. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
18. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta
Ad 1
POTRDITEV ZAPISNIKA 20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER Z
DNE 22. APRILA 2021
Predlog zapisnika so člani Občinskega sveta prejeli.
Razpravljal ni nihče.
Občinski svet je, po ponovljenem glasovanju, POTRDIL (23 prisotnih – 22 za, 0 proti)
Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 22. aprila 2021 v
predloženem besedilu.
Ad 2
PREDLOG ODLOKA O DODELITVI FINANČNE POMOČI ZA ODPRAVO POSLEDIC ŠKODE
OB NEURJU DECEMBRA 2020 – HITRI POSTOPEK
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za finance in gospodarstvo in
Statutarno-pravni komisiji.

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
IGOR RAKAR, vodja Oddelka za zaščito in reševanje

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 25 za, 0 proti) Odlok o dodelitvi finančne pomoči
za odpravo posledic škode ob neurju decembra 2020 v predloženem besedilu.
Ad 2/1
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 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

Razpravljala sta Alberto Scheriani, član Občinskega sveta in Aleš Bržan, župan
Občinski svet je, po ponovnem glasovanju, SPREJEL 24 prisotnih – 16 za, 1 proti) naslednji
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 (24 prisotnih – 17 za, 1 proti) naslednji
SKLEP
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 ni poročal in razpravljal nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 15 za, 1 proti) naslednji
SKLEP
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 3
PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE PRVE ALINEJE PRVEGA ODSTAVKA 6. ČLENA, NASLOVA 7.A
ČLENA IN PRVEGA STAVKA PRVEGA ODSTAVKA 7.C ČLENA ODLOKA O ZAZIDALNEM
NAČRTU »NAD DOLINSKO CESTO« (URADNE OBJAVE ŠT. 4/94, 24/98, 40/03 IN URADNI
LIST RS, ŠT. 51/05, 45/06, 38/07, 22/08, 5/17)
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za okolje in prostor

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
mag. ALAN MEDVEŠ, predsednik Statutarno-pravne komisije

V razpravi sta sodelovala Boris Popovič, član Občinskega sveta in mag. Alan Medveš, predsednik
Statutarno-pravne komisije
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Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 19 za, 3 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se Predlog obvezne razlage prve alineje prvega odstavka 6. člena, naslova 7.a
člena in prvega stavka prvega odstavka 7.c člena Odloka o zazidalnem načrtu »Nad
Dolinsko cesto« (Uradne objave št. 4/94, 24/98, 40/03 in Uradni list RS, št. 51/05, 45/06,
38/07, 22/08, 5/17) v predloženem besedilu.
Ad 4
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O TARIFNEM
SISTEMU ZA OBRAČUN STORITEV JAVNIH SLUŽB RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
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

POROČEVALEC:
-

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

V razpravi so sodelovali: Alberto Scheriani in mag. Alan Medveš, člana Občinskega sveta ter Raf
Klinar, vodja Urada za gospodarske dejavnosti, okolje in promet.
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 19 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tarifnem
sistemu za obračun storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, skupaj s
predlagano spremembo oz. dopolnitvijo v besedilu 1. člena, kjer se na koncu besedila
pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
»za vse dodatne osebe.«
Ad 5
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE
SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V MESTNI OBČINI KOPER IN OBČINI
ANKARAN ZA OBDOBJE 2021 - 2023
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za gospodarske javne službe in promet in
Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
RAF KLINAR, vodja Urada za gospodarske dejavnosti, okolje in promet
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Razpravljali so: Marijan Križman, Boris Popovič, Alberto Scheriani, Janez Starman, Peter Bolčič,
Gašpar Gašpar Mišič, Patrik Peroša, člani Občinskega sveta ter Aleš Bržan, župan
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 17 za, 9 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2021 - 2023 v
predloženem besedilu.
Pred glasovanjem sta Alberto Scheriani in Boris Popovič, člana Občinskega sveta, podala
obrazložitev glasu.
Ad 6
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE
SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V MESTNI
OBČINI KOPER IN OBČINI ANKARAN ZA OBDOBJE 2021 - 2023
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za gospodarske javne službe in promet in
Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALEC:
-

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

Razpravljali so: Boris Popovič, Alberto Scheriani, Gašpar Gašpar Mišič, Marijan Križman, Patrik
Peroša, Alan Peroša, vodja Sektorja kanalizacije, Marjetica Koper, d.o.o.-s,r,l., Davor Briševac,
direktor, Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 17 za, 7 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in Občini
Ankaran za obdobje 2021 – 2023 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.
XXX
Pred nadaljevanjem seje je bila ponovno preverjena prisotnost. Prisotnih je bilo 22 članov
Občinskega sveta.
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Ad 7
PREDLOG SKLEPA O UVEDBI JAVNE SLUŽBE »UPRAVLJANJE DOLOČENIH JAVNIH
PARKIRIŠČ« V ŠMARJAH IN ŠKOFIJAH
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 (21 prisotnih – 19 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v
Šmarjah in Škofijah v predloženem besedilu.
Ad 8
PREDLOG SKLEPA O ZAGOTAVLJANJU UPORABE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV
KOŠARKARSKEMU DRUŠTVU BASKETBALL KLUB KOPER
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 (22 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se sklep o zagotavljanju uporabe javnih športnih objektov Košarkarskemu
društvu Basketball klub Koper v predloženem besedilu.
Ad 9
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K OSNUTKU BESEDILA PRAVNEGA POSLA RAZPOLAGANJA
S STVARNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE KOPER - PRODAJA POSAMEZNIH DELOV
NEDOKONČANEGA POSLOVNEGA OBJEKTA »SOLIS« NA BONIFIKI,
ID ZNAK: STAVBA 2605-2120
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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: Boris Popovič, član Občinskega sveta in Irena Kocjančič, vodja Urada za
prostorski razvoj in nepremičnine.
Občinski svet je, po ponovljenem glasovanju, SPREJEL (24 prisotnih – 18 za, 6 proti)
naslednji
S K L E P
Sprejme se sklep o soglasju k osnutku besedila pravnega posla razpolaganja s stvarnim
premoženjem Mestne občine Koper - prodaja posameznih delov nedokončanega
poslovnega objekta »SOLIS« na Bonifiki, ID znak: stavba 2605-2120, v predloženem
besedilu.
Pred glasovanjem sta Boris Popovič in Alberto Scheriani, člana Občinskega sveta, podala
obrazložitev glasu.
Ad 9/1
PREDLOG SKLEPA O PODAJI SOGLASJA K PRODAJI NEPREMIČNIN V ZEMLJIŠKOKNJIŽNI
LASTI JAVNEGA PODJETJA MARJETICA KOPER, D.O.O.
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALKA:
-

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

Razpravljala sta: Alberto Scheriani, član Občinskega sveta in Irena Kocjančič, vodja Urada za
prostorski razvoj in nepremičnine
Občinski svet je, po ponovljenem glasovanju, SPREJEL (24 prisotnih – 20 za, 2 proti)
naslednji
S K L E P
Sprejme se sklep o podaji soglasja k prodaji nepremičnin v zemljiškoknjižni lasti Javnega
podjetja Marjetica Koper, d.o.o., v predloženem besedilu.
Ad 10
POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA GASILSKA BRIGADA KOPER V LETU 2020
in
PROGRAM DELA S KADROVSKIM IN FINANČNIM NAČRTOM JAVNEGA ZAVODA GASILSKA
BRIGADA KOPER ZA LETO 2021
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
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Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALEC:
-

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

Razpravljala sta Marijan Križman in Alberto Scheriani, člana Občinskega sveta
Občinski svet je, po ponovljenem glasovanju, SPREJEL (24 prisotnih – 24 za, 0 proti)
naslednji
S K L E P
Potrdi se Poročilo o delu Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 2020 ter podaja
soglasje k Programu dela s kadrovskim in finančnim načrtom Javnega zavoda Gasilska
brigada Koper za leto 2021.
Na predlog župana je vodenje seje prevzel JANEZ STARMAN, podžupan.
Ad 11
LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IN NJIHOVIH UČINKIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA
LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2020 IN PLAN
ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V LETU 2021
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za okolje in prostor

POROČEVALEC:
-

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

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 18 za, 0 proti) Letno poročilo o izvedenih
ukrepih in njihovih učinkih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta Mestne
občine Koper za leto 2020 in plan za izvajanje aktivnosti v letu 2021 v predloženem
besedilu.
Ad 12
PREDLOG SKLEPA O NADALJNJEM DELOVANJU MESTNE BLAGAJNE
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
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VANJA MLINAR, vodja Oddelka za finance in proračun
Razpravljal je Alberto Scheriani, član Občinskega sveta

Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 23 za, 0 proti) Sklep o nadaljnjem delovanju
mestne blagajne v predloženem besedilu.
Ad 13
PREDLOG SKLEPA O ODPISU TERJATEV OBČINSKIH OZIROMA KOMUNALNIH TAKS
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

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 19 za, 0 proti) Sklep o odpisu terjatev občinskih
oziroma komunalnih taks v predloženem besedilu.
Ad 14
PREDLOG SKLEPA O ODPISU TERJATEV MESTNE OBČINE KOPER IN
KRAJEVNIH SKUPNOSTI
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 (23 prisotnih – 20 za, 0 proti) Sklep o odpisu terjatev Mestne
občine Koper in krajevnih skupnosti v predloženem besedilu.
Ad 15
PREDLOG SKLEPA O MNENJU ISTRSKIH OBČIN K OSNUTKOM POKRAJINSKE
ZAKONODAJE
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
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POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
JANEZ STARMAN, podžupan Mestne občine Koper

V razpravi so sodelovali: Patrik Peroša, Alberto Scheriani, Gašpar Gašpar Mišič, Marijan Križman,
mag. Alan Medveš in Boris Popovič, člani Občinskega sveta
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 21 za, 0 proti) Sklep o mnenju istrskih občin k
osnutkom pokrajinske zakonodaje v predloženem besedilu.
Ad 16
POROČILO O DELU IN UGOTOVITVAH NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE KOPER
ZA LETO 2020
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
JADRAN BAJEC, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Koper

Razpravljali so: Maja Tašner Vatovec, Peter Bolčič, Alberto Scheriani, Boris Popovič, Marijan
Križman, mag. Alan Medveš, člani Občinskega sveta in Jadran Bajec, predsednik Nadzornega
odbora Mestne občine Koper
Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Občinski svet Mestne občine Koper se je seznanil s Poročilom o delu in ugotovitvah
Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2020.
Ad 17
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.
I.
Občinski svet JE SPREJEL (19 prisotnih – 17 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Za članico Sveta Srednje ekonomsko – poslovne šole Koper, predstavnico Mestne občine
Koper, se imenuje
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-

Tanja Velkavrh.

II.
Vida Gračnar, članica Občinskega sveta, je skladno s prvim odstavkom 38. člena Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije župana pisno obvestila, da se pri tej točki, zaradi nasprotja
interesov, v celoti izloča (tako pri obravnavi kot pri odločanju).
Občinski svet JE SPREJEL (18 prisotnih – 17 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Za članici Sveta Javnega zavoda Obalne lekarne Koper - predstavnici Mestne občine
Koper, se imenujeta:
-

Natalija Gulič in
Vida Gračnar.
Ad 18
VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli.
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:
MARIJAN KRIŽMAN, član Občinskega sveta:
Bom dal pobudo in sicer, počasi gre vse spet v, se vračamo v normalno življenje, če lahko tako
temu tečem, tako tudi naše profesionalno gledališče, ki seveda postaja vse bolj res profesionalno
in vse bolj dejavno, še posebej zdaj, ko je razvilo tudi ta projekt otroškega gledališča.
Prav bi bilo, da poskusimo še en korak narediti v tej profesionalizaciji, da bi otroško gledališče
financirala država, da bi ta del otroškega gledališča bil državni del našega gledališča. Glede na to,
da v vseh teh letih nismo uspeli, tako kot so Goricjani pa še kdo drugi, Mariborčani npr., da bi to
gledališče financiralo Ministrstvo za kulturo, poskusimo vsaj v tem delu, da bi to otroško
gledališče, glede na to, da Občina Koper vendarle ima 50 tisoč prebivalcev in temu primerno
število otrok, profesionalizirali ta del gledališča.
GABRIJELA KUKOVEC PRIBAC, članica Občinskega sveta:
Tudi jaz vlagam pobudo za javno pohvalo iz strani nas, občinskih svetnikov in seveda župana,
učiteljicam in učiteljem, staršem in učencem za, dobesedno, dosedanje delo, torej našim
občanom Mestne občine Koper. Kljub temu, da niso imeli nobenih pravil, nobenih navodil,
nobene podpore iz strani ministrstva, mislim, da so učitelji izredno, v popolnoma neprimernih
razmerah skrbeli za sorazmerno kvaliteten pedagoško-didaktičen in vzgojen proces, z veliko,
veliko strpnosti in z veliko srčnosti. Hkrati pa opozarjam ali pa napovedujem, kakorkoli že, da
bodo v septembru potrebovali učiteljice, potrebovale učiteljice in učitelji vso našo podporo.
Namreč šolsko leto 2021 in 2022 bo veliko bolj zahtevno kot si mi mislimo, ne glede na to, da se
sliši v javnosti, da prehajamo v normalo. Po travmatičnem dogodku normala v treh mesecih ni,
ne obstaja. Torej, še enkrat: pobuda je, da se pohvali učiteljice in učitelje, profesorje in
profesorice, ki so v zadnjih dveh letih opravili, mislim da enormno, enormno delo.
BORIS POPOVIČ, član Občinskega sveta:
Zdaj mene osebno zanima in veliko, seveda, veliko število občank in občanov Kopra ravno tako,
kaj je v zvezi z novim parkom, s plažo oziroma s parkom in plažo pred Žusterno. Ta zgodba z
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lastno odgovornostjo nas zelo muči in bega, zato nas zelo zanima, me zanima in nas zanima kaj
to točno pomeni. Saj tako kot je območje zavarovano bo na tem prepovedanem, tako imenovano
prepovedanem območju konstantno ogromno število ljudi in to vsi vi veste, saj se že danes to
dogaja in to smo videli in videvamo vsi in zanima me, kdo bo odgovoren, če bo slučajno temu res
tako in mislim, da bo tako, in bo zaradi tega prišlo slučajno, upam da ne, ampak velika možnost
je, do nesreče ali pa nesreč, ki bi lahko bile tudi zelo hude, lahko tudi celo s smrtnim izidom, kdo
bo tukaj, kdo bo to odgovarjal v tem primeru. Zanima me, kdo bo nadziral, da se to ne bo
dogajalo? Kakšne bodo sankcije? In koliko nas bo seveda vse to stalo?
Občani bi radi izvedeli kaj se je s poglabljanjem tega, enega dela tega parka dogaja, kajti v sredini
kot vemo ali pa malo bolj proti strani Badaševice se non stop vdira in to je na oko vidno. Kako in
kdaj boste to sanirali? Zakaj še niste? Kdaj točno ste ugotovili, kot občina, kdaj ste ugotovili, da se
to dogaja? Koliko ste do sedaj že porabili dodatnega davkoplačevalskega denarja zaradi tega,
zaradi neuspešne sanacije tega do sedaj? In plan bivše oblasti Mestne občine Koper je bilo
dokončanje omenjene plaže in še tiste do Žusterne do meje z Izolo do maja 2019, kar pomeni, da
bomo očitno najmanj 3 leta brez potrebnih, brez omenjenih zelo pomembnih novih plaž, kar nas
občane, obiskovalce in turiste ter seveda gospodarstvo s tem tesno povezano, zelo žalosti in bi
radi izvedeli kaj bo s tem, kako bo s tem, kako se bomo …. Mislim, to so zelo pomembna
vprašanja. Mislim, da je, bi bilo treba …. Jaz sem tudi pripravljen pomagati, da se nekaj zgodi,
kajti, mislim, da se nekaj pomaga, kajti mislim, da »zataškat« take stvari ni dobro, kajti za vsem
tem lahko sledi tudi kakšna tragedija, lahko tudi konkretno komu od nas ali pa našim družinam.
Hvala. Upam, da boste to z vso resnostjo predelali.
PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta:
PISNO:
Pobuda 1: Cestna kažipotna tabla za Labor
Podajamo pobudo, da se na vrhu klanca za Boršt/Glem/Labor, kjer je križišče za Glem (desno),
za Boršt/Truške/Labor (levo) postavi cestna kažipotna tabla za naselje Labor (in Truške) zraven
sedanjih tabel za Glem in Boršt. Na tem območju Mestne občine Koper so vsa navedena naselja,
zato je nekoliko neobičajno, da sta zgolj dve tabli bližnjih naselij tega križišča. Predvsem se na
tem križišču pogreša tablo za naselje Labor, saj je na zadnje označena nekaj kilometrov stran na
razcepu pri avtobusni postaji v Babičih.

Pobuda 2: Sanacija ceste parc. št. 4613/5 k.o. Semedela (Grinjan, Bošamarin)
Cesta parc. št. 4613/5 k.o. Semedela, ki pelje od krožišča spodnjega Bošamarina (parc. št. 6406/3
k.o. Semedela) do Grinjana (kjer se priključi na cesto parc št. 3422 k.o. Šmarje) je na določenih
odsekih v zelo slabem stanju in nevarna za ljudi in vozila, na nekaterih mestih ni niti ustrezno
asfaltirana. Podajamo pobudo, da se v časovno primernem času cesto ustrezno sanira in s tem
omogoči prebivalkam in prebivalcem tega območja varno uporabo te povezovalne poti do
njihovih domov oz. do kmetijskih in drugih zemljišč.
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Pobuda 3: Ureditev parkirišča »pod deteljico – cona KP 34/548«
Parkirišče na Ulici 15. maja t.i. »pod deteljico – cona KP34/548« je neasfaltirano, kljub temu
plačljivo za sicer 2,00 EUR za 24-urno parkiranje. Parkirišče je precej neizkoriščeno, kljub
»atraktivni ceni«. V Oljki menimo, da v kolikor bi bilo parkirišče ustrezno asfaltirano bi bila
njegova uporaba večnamenska. Tako bi se lahko za vikend, ko je sicer v glavnem parkirišče
prazno, organiziralo npr. razne manjše dogodke kot npr. poligone za varno vožnjo s kolesi,
rolerji ipd. Seveda bi bilo asfaltirano parkirišče bolj atraktivno in ustrezno urejeno za parkiranje,
saj nanj ne bi npr. vplivale vremenske razmere. Parkirišče je smiselno vključiti v sistem »parkiraj
in se pelji«, kar bi mu zagotovo dalo večjo uporabno vrednost.
Pobud 4: Postavitev cestne varnostne ograje (Ulica Vena Pilona)
Cesta Ulica Vena Pilona od Cerkve Sv. Marije do Vrtca Semedela enota Markovec je glavna
povezovalna cesta bivalnega naselja Markovec s Koprom. Cesto vsakodnevno prevozi veliko
število ljudi, nekateri tudi z nekoliko višjo hitrostjo, ki je sicer na tem odseku omejena na
50km/h. Vzdolž ceste poteka pločnik katerega koristijo predvsem krajanke in krajani Markovca.
Večkrat ga uporabljajo tudi otroci bližnje osnovne šole in vrtca, ki pa so zaradi frekventnosti in
hitrosti vozil izpostavljeni nevarnosti. Podajamo pobudo, da se na ta odsek ceste namesti
varnostna ograja, ki bi razmejevala cesto in pločnik. S tem bi se povečala varnost udeležencev v
prometu tako tistih na pločniku kot tistih na cesti.
Pobuda 5: Zagotovitev varnosti kolesarjem in pešcem ob novem obmorskem parku v
Žusterni
Z začetkom gradnje obmorskega parka v Žusterni se je ukinilo priljubljeno pešpot. Pešci so tako
že dalj časa primorani uporabljati kolesarsko stezo. V zadnjem obdobju, ko se je zaradi boljših
vremenskih pogojev število kolesarjev in pešcev bistveno povečalo, je navedeni odsek postal
izjemno nevaren. V Oljki si težko predstavljamo, da takšna ureditev ostane tudi čez poletje, ko je
za pričakovati še večje število kolesarjev in pešcev. Podajamo pobudo, da se nemudoma pristopi
k urejanju navedenega območja in sicer, da se pešce in kolesarje loči ter tako zagotovi za oboje
ustrezno varnost pri uporabi sprehajalne in kolesarske poti.
Pobuda 6: Dodatna dovolilnica na gospodinjstvo za prebivalce mestnega jedra
Prebivalke in prebivalci mestnega jedra imajo možnost pridobiti eno dovolilnico na
gospodinjstvo oz. stanovanjsko enoto po subvencionirani ceni. Za drugo, morebitno tretje vozilo
pa veljajo bistveno drugačni pogoji. Podajamo pobudo, da se krajankam in krajanom mestnega
središča omogoči dve dovolilnici na gospodinjstvo oz. stanovanjsko enoto. Časi, ko so
gospodinjstva imela zgolj eno vozilo so že zdavnaj mimo, saj je prevozno sredstvo za odraslo
osebo nuja (predvsem za tiste, ki imajo službo izven mestnega središča). Zavedati se moramo, da
stil življenja v mestnem jedru precej drugačen kot v drugih spalnih naseljih primestja ali kot
življenje na podeželju. Turizem in s tem povezane zabavne prireditve, daljši urnik gostinskih
obratov itd. vpliva na noči mir in kvaliteto bivanja. Potem so še vsakodnevni obiskovalci
mestnega jedra (zaposleni v raznih trgovinah itd., študenti, obiskovalci javnih zavodov in drugih
inštitucij itd.), ki krojijo vsakodnevni mestni vrvež tako na parkiriščih kot v mestu. Meščanke in
meščani so se primorani vsemu temu prilagajati in živeti z določenimi omejitvami oz.
posebnostmi, ki jih terja okolje v katerem živijo. Nekoliko nerodno je, da so zaradi vsega tega še
prikrajšani za parkirna mesta, za katera morajo plačevati zato, da lahko parkirajo nekje (precej)
stran svojega doma. Ravno zaradi tega podajamo pobudo, da se gospodinjstvu (občankam in
občanom s stalnim prebivanjem v mestnem središču) omogoči dve dovolilnici za parkiranje pod
enakimi subvencioniranimi cenami. S tovrstnim ukrepom pokažemo, da razumemo njihov
specifični položaj in jih dodatno finančno ne obremenjujemo.
Pobuda 7: Dodatna parkirna mesta Bernetičeva ulica
Stanovalke in stanovalci Bernetičeve ulice na Markovcu se dalj časa srečujejo s parkirno
problematiko. Trenutna razpoložljiva parkirna mesta ne zadostujejo za vsa vozila, zato so
potrebni določeni ukrepi s katerimi se povečajo površine za parkiranje vozil. Vzdolž blokov
Bernetičeva 20 in 22 je ob cesti prostora za 10 vozil. Zaradi pomanjkanja prostora (zadostne
širine ceste) so navedena vozila parkirana bočno oz. vzdolž ceste. Podajamo pobudo, da se
parkirna površina poveča za približno 2m v širino (do bližnjih dreves ob ograji zemljišča
Obalnega doma upokojencev). Tovrstni ukrep bi omogočil parkiranje pod kotom 45° kar bi
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podvojilo kapaciteto parkiranja na tem območju. Glede na to, da je čisto vsako dodatno parkirno
mesto »zlata vredno« se nadejamo, da bo tovrstna pobuda uslišana in realizirana v časovno
sprejemljivem okviru.

Pobuda 8: Celostna ureditev kopališča Žusterna
V kratkem bo zaključena ureditev novega obmorskega parka med izlivom reke Badaševice in
kopališča Žusterna. Park že zdaj nakazuje, da bo kaj-kmalu postalo priljubljeno kopališče kar je
zagotovo dobrodošla pridobitev za Mestno občino Koper. V neposredni bližini navedenega
novega parka (kopališča) pa je med krajankami in krajani zelo priljubljeno kopališče Žusterna. Z
razliko od Koprskega mestnega kopališča, slednje ni bilo deležno temeljite obnove oz.
nadgradnje v sodobno varno in ljudem prijazno kopališče.
Podajamo pobudo, da se v investicijski plan za leto 2022 vključi temeljita obnova in s tem
preobrazba kopališča Žusterna. Med možnimi ukrepi sodi popolna preureditev malega morskega
bazena namenjenega otrokom. Slednji potrebuje gladko podlago ter ustrezno vodno črpalko, ki
bi zagotavljala enakomerno višino morske vode ne glede na plimo ali oseko. Naslednji
predlagani ukrep je usmerjen v spremembo kamnite (ob)morske postavitve ob olimpijskem
bazenu, tako da se naredi kamnite stopnice, ki bi omogočale prijaznejši način vstopa v vodo in
sončenje / ležanje na njih (podobna postavitev kamnov je na pasji plaži ob izlivu reke
Badaševice). Na taistem območju, obmorska sprehajalna pot med olimpijskim bazenom in
morjem (priljubljeno tudi za sončenje in poležavanje ob morju) je smiselno dvigniti za en meter
s ciljem, da se onemogoči poplavljanje v času plime. S tem dobi ta del kopališča smiselno celoto.
Tretji predlagani ukrep je usmerjen v preplastitev centralnega betonskega dela kopališča, z
ljudem in okolju bolj prijaznimi materiali. Celotno površino je smiselno dvigniti za 50-100 cm s
ciljem zmanjšanja možnost poplavljanja v času plime. Vstop v vodo bi lahko bil urejen na enak
način kot prej predlagano, da se omogoči vzdolžne kamnite stopnice. Četrti ukrep je usmerjen v
celostno izboljšavo otroškega igrišča z zagotovitvijo dodatnih - mlajšim otrokom primernih igral,
predvsem pa da se vsakoletno zamenja pesek v peskovniku, kar bi dvignilo higienski standard
uporabe slednjega.
Zagotovo je še veliko drugih potrebnih ukrepov s katerimi bi kopališče nudilo boljše pogoje za
uporabnike, vsaj takšne kakršne so deležni uporabniki koprske plaže. Predlagamo, da se
nemudoma pristopi k pripravi ustrezne dokumentacije za celostno ureditev kopališča Žusterna.
Smiselno je imenovati delovno skupino zadolženo za posodobitev kopališča Žusterna, ki bi bila
sestavljena s strani predstavnikov občinske uprave, upravljavca kopališča, sveta krajevne
skupnosti Žusterna in Turističnega društva Žusterna.
Pobuda 9: Sprememba upravljavca kopališča Žusterna (razen olimpijskega bazena)
S koprsko mestno plažo in novo-nastajajočim obmorskim parkom upravlja Marjetica Koper,
medtem ko s kopališčem Žusterna - Javni zavod za šport Mestne občine Koper. Kopališče
Žusterna parc. št. 6530 in 6513, k.o. Semedela) je opredeljeno kot športni objekti namenjeni
vodnim športom, skladno s sklepom o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v
Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 111/2013 z dne, 27. 12. 2013). Parc. št. 6530 k.o.
Semedela zajema površino celotnega kopališča v Žusterni, tudi tistega dela, ki nima nič skupnega
s športom. Javni zavod za šport Mestne občine Koper je tako primoran upravljati tudi s
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površinami, ki nikakor ne sodijo v sklop javne športne infrastrukture namenjene izvajalcem
letnega programa športa oz. drugim uporabnikom na področju športa. Podajmo pobudo, da se
parc. št. 6530 k.o. Semedela razparcelira na ta način, da bazenski kompleks s pripadajočim
objektov izloči iz kopališča Žusterna, pri čemer ohrani status javnega športnega objekta s
katerim upravlja Javni zavod za šport Mestne občine Koper. Preostali del kopališča se preda v
upravljanje Marjetici Koper, na enak način kot je urejeno za koprsko plažo z odlokom o
upravljanju obmorskega mestnega kopališča v Kopru.
Pobuda 10: Nadgradnja uporabe kurjerce v mestnem jedru
Kurjerca je prvenstveno namenjena prebivalkam in prebivalcem mestnega jedra, zlasti starejšim
in gibalno oviranim osebam, ki težje dostopajo do doma in javnih storitev. Trenutni urnik
kurjerce je določen za vse dni v letu od 8. do 21. ure, njena vozna pot pa omejena na mestno
središče do cest (Vojkovo nabrežje, Pristaniška ulica, Kopališko nabrežje). V Oljki ocenjujemo, da
je smiselno tako urnik kot vozno območje spremeniti s ciljem, da se zajame širši krog
uporabnikov ter poveča njeno uporabnost. Podajamo pobudo, da se urnik kurjerce spremeni, in
sicer vse dni v letu od 6. do 23. ure, vozno področje pa razširi do ceste Zore Perello-Godina,
Ferrarske ulice in Ljubljanske ceste. S tem bi se med ostalim omogočil prevoz do Zdravstvenega
doma Koper na Ljubljanski cesti, do nove lokacije Upravne enote, do stanovanjskega kompleksa
Koprska vrata itd.
Pobuda 11: Digitalizacija na področju mestnih dovolilnic za parkiranje
Sedanja ureditev določa upravičencem pridobitev dovolilnice za uporabo prometnih površin na
območju mestnega jedra. Upravičenec je dolžan pridobljeni dokument oz. dovolilnico postaviti
na vidno mesto v svoje vozilo. Tovrstna uporaba dovolilnice mu omogoča parkiranje v mestnem
jedru na območjih za parkiranje z dovolilnico. Podajamo pobudo, da se sistem »tiskanega
dokumenta« postopoma ukine in preide na digitalni sistem. To pomeni, da upravičenci ne bi več
potrebovali postavljati dovolilnice v svoje vozilo, saj bi mestna redarska služba elektronsko
preverjala avtomobilske registrske tablice parkiranih na območjih kjer je dovoljeno parkiranje
imetnikom dovolilnic. Tovrstna sistemska rešitev je prijaznejša do okolja oz. trajnostno
naravnana, ker ni potrebo tiskati dovolilnic obenem bistveno bolj uporabna do upravičencev
dovolilnice. Podobno rešitev uporablja Marjetica Koper za sistem »SMS parking«, kjer ni več
potrebno postaviti parkirni listek na vidno mesto.
Pobuda 12: Sprememba prometnega režima na parkirišču pri OŠ Antona Ukmarja
Parkirišče pri Osnovni šoli Antona Ukmarja (parc. št. 352/45 k.o. Semedela) se lahko koristi na
osnovi plačila parkirne (prva ura je brezplačna, vsaka nadaljnja 0,50 EUR; abonmaji niso
dovoljeni). Od uvedbe tovrstnega sistema je parkirišče večinoma delno prazno. Podajamo
pobudo, da se za polovično kapaciteto parkirišča (t.j. za 34 parkirnih mest) uvede možnost
nakupa mesečnega abonmaja. S tovrstno rešitvijo bi bilo parkirišče bistveno bolje izkoriščeno,
kar bi imelo pozitiven učinek na bližnja parkirišča pri Vena Pilona 16 in 18, ki bi se vsaj delno
razbremenila.
Pobuda 13: Sistem prometnega režima v parkirni hiši Belveder
Pred dnevi se je odprla parkirna hiša Belveder s 466 parkirnimi mesti, od katerih je 250
namenjenih stanovalkam in stanovalcem mestnega jedra. Nekatere prebivalke in prebivalci
mestnega jedra bodo sicer v letošnjem letu izgubili svoja parkirna mesta; ponuja se jim možnost
abonmaja v vrednosti 20 EUR mesečno za parkiranje v parkirni hiši ali abonma 35,65 EUR letno
za parkiranje na parkirišču Severna obvoznica pod Bastionom. Gre za drugačne (slabše) pogoje
kot so jih imeli do sedaj, ko so lahko parkirali bliže svojemu domu za 20 EUR za dve leti.
Podajamo pobudo, da se »oškodovanim« prebivalkam in prebivalcem mestnega jedra omogoči
nižjo mesečno ceno uporabe parkirne hiše, pri čemer naj se jim zagotovi fiksno parkirno mesto
(zapis registrske oznake vozila). Tovrstna predlagana rešitev bo pripomogla k bolj prijazni
spremembi mirujočega prometa za ta del mestnega jedra.
V zvezi s parkiriščem Severna obvoznica pod Bastionom pa podajamo pobudo, da se izda le
toliko abonmajev kolikor je razpoložljivih mest. S tem se zagotovi, da bodo uporabniki tega
parkirišča imeli zagotovljeno parkirno mesto, ne glede na uro prihoda.
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Pobuda 14: Ureditev Kidričeve ulice
Z odprtjem parkirne hiše Belveder, je omejen dostop po Kidričevi ulici. Dovoljen bo izključno
stanovalkam in stanovalcem, ki po Kidričevi dostopajo do svojih domov, dostavnim in servisnim
vozilom ter intervencijskim službam. Tovrstni ukrep bi moral vplivati na zmanjšanje vozil po
Kidričevi ulici. Podajamo pobudo, da se Kidričevo ulico (od Muzejskega trga do Titovega trga)
»ozeleni« s postavitvijo korit z raznimi drevesi, grmički, rožami itd. Tovrstna ureditev bi ulico
naredila prijaznejšo za sprehajalce mestnega jedra.
Pobuda 15: Izvedba nujnih ukrepov na državni cesti Dragonja-Šmarje
Krajanke in krajani Krajevne skupnosti Šmarje ter predvsem prebivalci naselja Srgaši (Kožera)
ob glavni državni cesti Šmarje – mejni prehod Dragonja (cestni odsek G1/11/odsek 1062) se
soočajo z nevzdržnimi razmerami prevelikih hitrosti, neupoštevanja sedanjih prometnih oznak,
visoke stopnje prometnega hrupa ter neurejenosti cestnega krožišča ob odcepu za Šmarje in
Gažon.
Zaradi neprimerne hitrosti vožnje in posledičnih prometnih nesreč oz. visokih frekvenc prometa,
je ogrožena varnost krajanov, kakor tudi zelo moteno normalno življenje zaradi neprestanega
hrupa, ki ga povzročajo predvsem tovornjaki, tudi v nočnih urah. Prav tako pa je prisotno
prehitevanje po označenih pasovih, kateri so izrecno namenjeni zavijanju na dvorišča in
neprimerne hitrosti, kljub obstoječim vendar pomanjkljivim oznakam naselja Srgaši. Iz
navedenih razlogov predlagamo, da se k reševanju problematike pristopi celostno na trasi od
oznake naselja Srgaši – pri bencinski črpalki Istrabenz Šmarje (hišna št. Srgaši 42, 42a) čez
naselje (hišne št. Srgaši 40, 35 in 35a do gostilne Pirun (hišne št. Grintovec 38, 39, 39a).
Izpostavljamo izvedbo naslednjih urgentnih ukrepov:
Lokacija 1 (hišne št. Srgaši 40; krožišče v Srgaših): na tem mestu se nahaja glavno cestno
krožišče, ki naj bi omogočalo varen izhod oziroma vklop voznikov v/iz smeri Gažon, center vasi
Srgaši in Šmarje. Krožišče ni urejeno, oziroma povsem uničeno zaradi poškodb in visokih hitrosti
predvsem tovornjakov iz smeri Dragonja – Koper in obratno. Krožišče zahteva nujno ureditev, ki
bo zagotavljala varno vključevanje v promet za vse udeležence, ter predvsem omejila visoke
hitrosti skozi naselje Srgaši, ki jih večina ne upošteva. Neprimerna geometrija cestnega krožišča
namreč sedaj omogoča skoraj nemoteno vožnjo iz smeri Dragonja – Koper na način, da vozilom
pred vstopom v krožišče ni potrebno zmanjševati hitrosti.
Lokacija 2 (hišni št. Srgaši 35 in 35a): Območje predstavlja vstopno / izhodno točko v vas (na
glavni cesti Dragonja-Koper), kjer je problematičen predvsem vstopni vozni pas cestišča v
naselje Srgaši (iz smeri Dragonje). Na mestu je postavljena označevalna tabla za naselje Srgaši, ki
pomeni omejitev hitrosti na 50 km/h. Po naših opazovanjih manj kot 10% voznikov na tem
mestu prilagodi hitrost, medtem ko večina nadaljuje z neprimerno visokimi hitrostmi (tudi 80
km/h ali več) v smeri proti krožišču. Glede na neposredno bližino stanovanjskih objektov in
dvorišč pozivamo k takojšnji postavitvi protihrupne in zaščitne ograje in dodatne signalizacije
omejitve hitrosti skozi naselje s postavitvijo stacionarnega radarja za merjenje hitrosti.
Lokacija 3 (hišni št. Grintovec 39, 39a): Območje predstavlja poseljeni del vasi Grintovec, kjer se
neposredno ob glavni državni cesti nahajata dva objekta. Objekt s hišno št. 39 predstavlja
gostinski obrat z gostinsko teraso, ki je neposredno ob cesti. Visoke hitrosti in hrup vplivata na
(ne)atraktivnost te lokacije za mirno sproščeno posedanje za kosilo oz. večerjo na terasi
gostinskega obrata. Pri obeh objektih se predlaga takojšnja postavitev protihrupne in zaščitne
ograje, s čimer se zagotovi v prvi varnost ljudi.
Glede na to, da gre za območje državne ceste, pozivamo občinsko upravo, da s pobudami pristopi
do pristojnega ministrstva in direkcije, s ciljem takojšnjega ukrepanja za zagotovitev varnosti
ljudi in njihovega nepremičnega premoženja.
Pobuda 16: Pobuda za spremembo namembnosti sedanjega parkirišča na Ukmarjevem
trgu ob odprtju parkirne hiše Belveder
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V Oljki smo že več kot 10 let nazaj predlagali, da se »elitno« obmorsko parkirišče Ukmarjevega
trga nameni drugim vsebinam za ljudi. Parkirišče na tako dragoceno lokacijo ne sodi, zato smo že
takrat predlagali, da se spremeni v prijeten park ob morju.
V kratkem se bo v bližini Ukmarjevega trga odprla parkirna hiša Belveder, zato v Lokalnem
odboru Oljka Koper ocenjujemo, da je prišel čas za spremembo namembnosti tega parkirišča.
Predlagamo, da se trg na novo tlakuje z istrskim kamnom, na vzhodni strani zasadi z drevesi ter
na južnem delu ohrani parkirna mesta za ribiče in druge lastnike plovil. Trg na ta način ohrani
možnost večnamenske rabe med katere sodi tudi organizacija kulturnih, športnih, zabavnih in
drugih prireditev. Primarno pa bi bil namenjen preživljanju prostega čas ob morju, zato bi se trg
ozelenil z mediteranskim rastlinjem v premičnih koritih in postavitvijo klopi za sedenje, ki se
začasno odstranijo v primeru prireditve.
Na zahodni strani trga (ob morju) bi se zgradil stekleni objekt z ravno pohodno streho oz.
razgledno ploščadjo, ki bi omogočala sprehajanje, sedenje, ležanje – skratka uživanje ob morju. V
objektu bi bilo dovolj prostora za gostinsko in turistično dejavnost ter javne sanitarije, njena
steklena prepustnost pa bi ohranjala vizualni stik z morjem iz trga.
Lokacija bi se celostno zaključila s postavitvijo štirih 30 metrskih stebrov za slovensko,
italijansko, EU in koprsko zastavo. Zastave bi bile vidne z morja, kar bi prihajajočim plovilom
naznanjalo prihod v Koper.
V Lokalnem odboru Oljka Koper se zavedamo, da gre za investicijo, ki terja določene finančne
resurse ter potrebni čas izvedbe. Zato predlagamo, da se ob odprtju parkirne hiše Belveder,
parkirišče na Ukmarjevem trgu začasno preuredi in nameni kakovostnem preživljanje prostega
časa: vozila se s trga odmaknejo, začasno namestijo klopi za sedenje in korita z mediteranskim
rastlinjem.
S tovrstno spremembo se že jasno nakaže, da je lokacija ob morju dragocena dobrina, ki jo
namenjamo ljudem in ne prevoznim sredstvom.
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Seja je bila zaključena ob 20.15.

SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET
IN KRAJEVNE SKUPNOSTI
Vodja
Alenka Plahuta

ŽUPAN
Aleš Bržan

19/19

