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Z A P I S N I K 

 
20. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 22. aprila 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 33 članov, in sicer: 
 
Patrik Babič, Jani Bačić, Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Olga Franca, Gašpar Gašpar Mišič, 
Vida Gračnar, Ondina Gregorich-Diabaté, Igor Hrvatin, 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. 
 
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. Prejeli so tudi 
predlog Borisa Popoviča, člana Občinskega sveta za umik 4. točke s predloga dnevnega reda 
20. seje Občinskega sveta Mestne občine Koper in razširitev predloga dnevnega reda s 
točko: 
 

- Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (U.L. RS, številka 177/2020). 

 
Aleš Bržan, župan je Borisa Popoviča, člana Občinskega sveta vprašal, ali vztraja pri podanih 
predlogih za umik in razširitev dnevnega reda glede na to, da so člani občinskega sveta prejeli 
razširitev predloga dnevnega reda s točko Predlog Odloka o razveljavitvi »Odloka o razveljavitvi 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« 
(Uradni list RS, št. 67/18)«, (Uradni list RS, št. 177/20). 
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Boris Popovič, član Občinskega sveta je predlog za umik 4. točke s predloga dnevnega reda in za 
razširitev predloga dnevnega reda, umaknil. 
 
Razpravljal je Alberto Scheriani, član Občinskega sveta. 
 
Župan je zaradi tehničnih težav z glasovalno napravo sejo prekinil za 5 minut. 
 

X X X 
 
Pred nadaljevanjem seje je bila ponovno preverjena prisotnost. Prisotnih je bilo 33 članov 
Občinskega sveta. 
 
Občinski svet je, po ponovljenem glasovanju, SPREJEL (33 prisotnih – 33 za) naslednji 
 

d n e v n i   r e d : 
 

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 25. marca 
2021  

 
1/1 Predlog za podelitev naziva »častni občan« Mestne občine Koper 
 
2. Predlog za podelitev priznanj Mestne občine Koper »Priznanje 15. maj« in »Priznanje z 

veliko plaketo« za leto 2021 
 

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

 
4. Predlog Sklepa o nedopustnosti razpisa naknadnega referenduma o uveljavitvi »Odloka o 

razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega 
parka Koper« (UL RS, št. 67/18)« (Uradni list, RS št. 177/2020) in ustavitvi postopka 
referenduma 

 
4/1   Predlog Odloka o razveljavitvi »Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem  

prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18)«, 
(Uradni list RS, št. 177/20) – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 

 
5. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – 

Amministrazione intercomunale dell'Istria« - druga obravnava 
 

6. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
osnovna šola Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 

 
7. -   Predlog zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2020 

- Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s stvarnim  premoženjem Mestne občine 
Koper za leto 2020  

 
8. Predlog sklepa o spremembi načrta razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 

2021 – 2024 za projekt »Obnova Pokrajinskega muzeja Koper – streha«  
 

9. Predlog poslovnega in finančnega poročila Javnega stanovanjskega sklada MOK za leto 
2020 

 
10. Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Celovita prenova objekta – 

Vergerijev trg 3« 
 

11. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za 
projekt »Sanacija zemeljskega plazu v Krnici – 2. faza« 
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12. Predlog sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Koper 

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

 
13/1 Predlog sklepa o podelitvi pooblastila za podajo soglasja k investicijski dokumentaciji in  

 ostali spremljajoči dokumentaciji k prijavi na Javni razpis za demonstracijske projekte    
 vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti 

 
14. Predlog sklepa o potrditvi skupne liste kandidatov za Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras 

za programsko obdobje 2021-2027 
 

15. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 

16. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta 
 

Ad 1 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER Z 
DNE 25. MARCA 2021  

 
Predlog zapisnika so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE POTRDIL (33 prisotnih – 31 za, 0 proti) Zapisnik 19. redne seje 
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 25. marca 2021 v predloženem besedilu. 
 

Ad 1/1 
 

PREDLOG ZA PODELITEV NAZIVA “ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KOPER” 
 

Predlog za podelitev naziva »Častni občan Mestne občine Koper« so člani Občinskega sveta 
prejeli neposredno na seji. 
 
Uvodno besedo je podal ALEŠ BRŽAN, župan. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (33 prisotnih – 33 za) naslednji  
 

S K L E P 
 
Naziv »Častni občan« Mestne občine Koper se podeli dr. SALVATORJU ŽITKU. 
 

Ad 2 
 

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE KOPER »PRIZNANJE 15. MAJ« IN 
»PRIZNANJE Z VELIKO PLAKETO« ZA LETO 2021 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli neposredno na seji. 
 
Upoštevajoč razpravo JE na predlog župana Občinski svet SPREJEL (33 prisotnih - 29 za, 0 
proti) naslednji  

S K L E P 
 
Razprava in glasovanje bosta pri tej točki potekali brez navzočnosti javnosti. 
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Ad 3 
 

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

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

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (32 prisotnih – 32 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o koncesiji za upravljanje občinskega pristanišča »Marina Koper 
predloženem besedilu. 
 

Ad 4 
 

PREDLOG SKLEPA O NEDOPUSTNOSTI RAZPISA NAKNADNEGA REFERENDUMA O 
UVELJAVITVI »ODLOKA O RAZVELJAVITVI ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA UREDITEV »CENTRALNEGA PARKA KOPER« (UL RS,  

ŠT. 67/18)« (URADNI LIST, RS ŠT. 177/2020) IN USTAVITVI POSTOPKA 
REFERENDUMA 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
JANEZ STARMAN, podžupan Mestne občine Koper 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (33 prisotnih – 22 za, 0 proti) Sklep o nedopustnosti razpisa 
naknadnega referenduma o uveljavitvi »Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (UL RS, št. 
67/18)« (Uradni list, RS št. 177/2020) in ustavitvi postopka referenduma v predloženem 
besedilu. 
 

Ad 4/1 
 
PREDLOG ODLOKA O RAZVELJAVITVI »ODLOKA O RAZVELJAVITVI ODLOKA O OBČINSKEM 

PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA UREDITEV »CENTRALNEGA PARKA KOPER« 
(URADNI LIST RS, ŠT. 67/18)«, (URADNI LIST RS, ŠT. 177/20) – PRVA OBRAVNAVA S 

PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 

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

- Odboru za okolje in prostor, 
- Odboru za krajevno samoupravo in  
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
JANEZ STARMAN, podžupan 

 
Razpravljali so: Maja Tašner Vatovec, Boris Popovič, Gašpar Gašpar Mišič, Alberto Scheriani, 
člani Občinskega sveta ter Aleš Bržan, župan 
 
Občinski svet JE SPREJEL (33 prisotnih – 32 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
1. Sprejme se Predlog Odloka o razveljavitvi »Odloka o razveljavitvi Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka 
Koper« (Uradni list RS, št. 67/18)«, (Uradni list RS, št. 177/20).  
 

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 (33 prisotnih – 33 za) naslednji 
 

S K L E P 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
Odloka o razveljavitvi »Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18)«, 
(Uradni list RS, št. 177/20).  
 
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (33 prisotnih – 33 za) naslednji 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o razveljavitvi »Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18)«, 
(Uradni list RS, št. 177/20) v predloženem besedilu. 
 

Ad 5 
 

PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKA UPRAVA 
ISTRE – AMMINISTRAZIONE INTERCOMUNALE DELL'ISTRIA« - DRUGA OBRAVNAVA 

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

- Odboru za finance in gospodarstvo in  
- Statutarno-pravni komisiji 
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POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja 
mag. Tamara Kozlovič, direktorica občinske uprave 

 
Razpravljala sta Marijan Križman in Patrik Peroša, člana Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – 
Amministrazione intercomunale dell'Istria« 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 10 minut. 
 

X X X 
 
Pred nadaljevanjem seje je bila ponovno preverjena prisotnost. Prisotnih je bilo 20 članov 
Občinskega sveta. 
 

Ad 6 
 

PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA KOPER – PRVA OBRAVNAVA  

S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

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

 
POROČEVALEC: 
 

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

 
Razpravljal je Alan Medveš, član Občinskega sveta 
 
Občinski svet je, po ponovljenem glasovanju, SPREJEL (24 prisotnih – 24 za, 0 proti) 
naslednji 

 
S  K  L  E  P 

 
1. Sprejme se Predlog  Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda osnovna šola 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 (25 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji 
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S K L E P 

 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola 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 razpravi sta sodelovala Alan Medveš, član Občinskega sveta in Timotej Pirjevec, vodja Urada za 
družbene dejavnosti. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 27 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda osnovna šola Koper v predloženem besedilu. 
 

Ad 7 
 

PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2020 
in 

POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM  PREMOŽENJEM 
MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2020  

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
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. 
 
POROČEVALKI: 
 

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

 
Razpravljal je Patrik Peroša, član Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 26 za, 0 proti) naslednji  
 

S  K  L  E  P 
 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2020 v predloženem 
besedilu.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji  
 

S  K  L  E  P 
 
Občinski svet Mestne občine Koper se je seznanil  s  Poročilom o realizaciji letnega načrta 
ravnanja s stvarnim  premoženjem Mestne občine Koper za leto 2020.  
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Ad 8 

 
PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE 

KOPER ZA OBDOBJE 2021 – 2024 ZA PROJEKT »OBNOVA POKRAJINSKEGA MUZEJA 
KOPER – STREHA«  

 
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 ( 26 prisotnih – 25 za, 0 proti) Sklep o spremembi načrta 
razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2021 – 2024 za projekt »Obnova 
Pokrajinskega muzeja Koper – streha« v predloženem besedilu. 
 

Ad 9 
 

PREDLOG POSLOVNEGA IN FINANČNEGA POROČILA JAVNEGA STANOVANJSKEGA 
SKLADA MOK ZA LETO 2020 

 
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 MOK  

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 
Sprejme se Poslovno in finančno poročilo Javnega stanovanjskega sklada MOK za leto 
2020. 
 

Ad 10 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT 
»CELOVITA PRENOVA OBJEKTA – VERGERIJEV TRG 3« 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
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- Odboru za družbene dejavnosti in  
- Odboru za finance in gospodarstvo 

 
 
POROČEVALEC: 
 

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

 
Razpravljal je Alberto Scheriani, član Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 28 za, 0 proti) Sklep o potrditvi investicijskega 
programa za projekt »Celovita prenova objekta – Vergerijev trg 3« v predloženem 
besedilu. 
 

Ad 11 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA 
PROJEKTA (DIIP) ZA PROJEKT »SANACIJA ZEMELJSKEGA PLAZU V KRNICI – 2. FAZA« 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 

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

 
POROČEVALEC: 
 

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

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 24 za, 0 proti) Sklep o potrditvi dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Sanacija zemeljskega plazu v 
Krnici – 2. faza« v predloženem besedilu. 
 

Ad 12 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K OSNUTKU BESEDILA PRAVNEGA POSLA 
RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE KOPER 

 
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. 
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Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 22 za, 0 proti) Sklep o soglasju k osnutku 
besedila pravnega posla razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Koper v 
predloženem besedilu. 
 

Ad 13 
 

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. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 25 za, 0 proti) Sklep o vzpostavitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. 
 

Ad 13/1 
 

PREDLOG SKLEPA O PODELITVI POOBLASTILA ZA PODAJO SOGLASJA K INVESTICIJSKI 
DOKUMENTACIJI IN OSTALI SPREMLJAJOČI DOKUMENTACIJI K PRIJAVI NA JAVNI RAZPIS 

ZA DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE VZPOSTAVLJANJA PAMETNIH MEST IN SKUPNOSTI 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 

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

 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
DAVOR DERANJA, vodja Službe za digitalni razvoj in pisarniško poslovanje 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 20 za, 0 proti) Sklep o podelitvi pooblastila za 
podajo soglasja k investicijski dokumentaciji in ostali spremljajoči dokumentaciji k 
prijavi na javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in 
skupnosti v predloženem besedilu. 
 

Ad 14 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI SKUPNE LISTE KANDIDATOV ZA RAZVOJNI SVET REGIJE 
ISTRA-BRKINI-KRAS ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2021-2027 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja 
IVANA ŠTRKALJ iz Oddelka za strateško načrtovanje in razvojne projekte 
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Razpravljal je Alan Medveš, član Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 26 za, 0 proti) Sklep o potrditvi skupne liste 
kandidatov za Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras za programsko obdobje 2021-2027 v 
predloženem besedilu. 
 

Ad 15 
 

PREDLOGI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 
 

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli neposredno na seji. 
 
POROČEVALEC: 
 

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

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 26 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Občinski svet Mestne občine Koper predlaga direktorju Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti, da za člane Sveta območne izpostave javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
Koper imenuje: 
 

- Heleno Brec Loredan,  
- Ireno Batista,  
- Emilijo Kastelic. 

 
 
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 21 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Za člana Sveta zavoda Splošna bolnišnica Izola – predstavnika Mestne občine Koper se 
imenuje: 

 
- Gašpar Gašpar Mišič. 

 
Ad 16 

 
VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 

 
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:  
 
 mag. ALAN MEDVEŠ, član Občinskega sveta:  
 
Mene zanima oziroma to je bolj vprašanje, pobuda. Mestna občina Koper ima razpis za 
sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav za gospodinjstva. Zdaj pa tisti razpis je tako 
nastavljen, da v principu nanj lahko kandidirajo in so upravičeni do sredstev tisti, ki nikoli ne 
bodo deležni javne kanalizacijske infrastrukture in bodisi tisti, kjer pač ni možno izgraditi in 
priključitev sploh javnega omrežja. 
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Zdaj veliko je pa takih, ki zdaj predpisi, ki to področje urejajo naj bi z letošnjim letom morali vsi 
zagotoviti, da imajo ali greznice zaprtega tipa ali male čistilne naprave kakorkoli ali priključitev 
na javno kanalizacijo, veliko je pa takih objektov, ki so v neposredni bližini mesta, praktično so 
mesto, primestje, ki so že desetletje v nekih predvidenih izgradnjah kanalizacije ampak zaradi 
pomanjkanja sredstev te niso in še ne bodo prišli na vrsto.  
 
Zato me zanima in dajem pobudo, če bi se za prihodnje leto občina odločila, da ta razpis spiše 
tako, da bodo lahko tudi tisti zasebniki, ki so sicer predvideni za priključitev na javno 
kanalizacijsko infrastrukturo ampak se bodo odločili, da bodo šli sami v izgradnjo MČN, da so 
tudi oni deležni teh sredstev.  
 
 
ANJA PEČIČ, članica občinskega sveta: 
 
V imenu krajank in krajanov Grinjana in tudi še dela Bošamarina bi rada izpostavila dve nujni 
zadevi. Prva se ponovno nanaša na ureditev odvajanja deževne vode na Grinjanu in je nujno 
potrebno urediti obcestni kanal, to ja pa cca 50 – 55 metrov, samo na eni strani, ker so na tem 
območju ob vsakem deževju parcele poplavljene, voda vdira iz ceste v hiše in s seboj nosi blato, 
povzroča plazove in s tem visoke stroške sanacij. 
 
Druga nujna zadeva je pa popuščanje podpornega zidu, ki je v lasti občine na parceli 3718/5, k.o. 
Semedela. Zid je 60 m dolg in 2 m visok. Omenjenega zidu se drži pot, ki je bila nekoč namenjena 
vozom in živini, sedaj pa že cca 2 leti vozijo tam poleg prebivalcev na novo nastalega naselja na 
Grinjanu, ker se precej pozidava, tudi kamioni, hruške, dvigala, tako se cesta pod zidom ugreza in 
sedaj se je ugreznila že za več kot meter in potemtakem se je zid hudo izbočil. Do vseh teh 
novogradenj vodi le ta cesta, zid se bo pa ob naslednjem deževju skoraj sigurno porušil. Sanacija 
omenjenega zidu je nujna, saj se bojimo, da bo pod seboj koga pokopal (osebo, avto, kamione), 
prebivalci ne bodo imeli dostopa do svojih hiš. Za seboj bo potegnil pa še plaz. Omenjena cesta, 
ki se drži zidu se nahaja na parceli 3720/2, k.o. Semedela.  
 
PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta:  
 
Jaz imam vprašanja in pobude in sicer v Mestni občini Koper je vrsta različnih avtobusnih 
postajališč, ki so oddaljene manj kot 250 m od bivališča občank in občanov kar drži za nekaj več 
kot 47% gospodinjstev na podeželju in 94% v mestu oz. primestju. Navedeni podatki so povzeti 
iz Celostno prometne strategije Mestne občine Koper iz leta 2017, zato nas zanima kakšne  
 
spremembe so na tem področju, in sicer: koliko gospodinjstev je oddaljenih manj kot 250 m od 
najbližjega avtobusnega postajališča v letu 2021?  
 
Pobuda pa je usmerjena v zagotovitev večjega števila avtobusnih postajališč v zaledju, tako da se 
bi bistveno povečal odstotek gospodinjstev, ki imajo najbližje avtobusno postajališče manj kot 
250 m hkrati pa je tudi usmerjena v zagotavljanje enakih pogojev uporabe avtobusnega 
postajališča oz. avtobusne čakalnice, kar pomeni da postajališča nudijo enak standard ne glede 
na lokacijo, in sicer, da so prilagojena osebam z omejeno mobilnostjo in invalidom, da imajo 
digitalne obveščevalne in informativne table, ustrezno zaščito pred vetrom, dežjem in soncem, 
ustrezno razsvetljavo, da se zagotovi brezžično dostopno točko Wi-Fi in polnjenje mobilnih 
aparatov s pomočjo fotovoltaičnih solarnih panelov, praktično na strehi čakalnice, postavitev 
košev za smeti in seveda vse ostalo, da bodo ta, te avtobusne čakalnice nudile enak standard, ne 
glede kje so postavljene.  
 
PISNO: 
 
Pobuda 1 – dodatna parkirna mesta na Beblerjevi ulici  
 
Kljub nekaterim ukrepom v preteklosti, se v naselju Beblerjeva ulica, Kozlovičeva ulica in 
Bernetičeva ulica parkirna problematika ni dokončno odpravila. Podajamo pobudo, da se 
garažno hišo na Beblerjevi ulici (parc. št. 226 ter zahodni del parc. št. 225/1, oboje k.o. 
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Semedela) dogradi tako, da se prvo etažo z gradnjo razširi za eno dodatno vrsto parkirnih mest 
ter celotno pritlično površino nadzida z drugo etažo. S tovrstnim ukrepov bi se pridobilo več kot 
100 prepotrebnih dodatnih parkirni mest.  
 
Pobuda 2 – izgradnja garažne hiše na Markovcu  
 
Stanovanjsko območje Kvedrove ceste, Ceste na Markovec in Benčičeve ulice se vrsto let sooča s 
pomanjkanjem parkirnih površin. Podajamo pobudo, da se na parc. št. 646/4 k.o. Semedela 
zgradi garažna hiša za osebna vozila ter poslovnim prostorom, ki bi se namenil manjši trgovini z 
živili. Parcela ima že ustanovljeno 99-letno stavbno pravico za tovrstni namen izgradnje 
parkirišča.  
 
Pobuda 3 – pobuda za prodajo zemljišča za izgradnjo stanovanj 
 
V Mestni občini Koper primanjkujejo nova stanovanja. Zaradi tega so se precej dvignile cene 
rabljenih stanovanj; mlade družine pa so primorane reševati bivanjsko problematiko v sosednjih 
občinah na Krasu. Na Markovcu (med Benčičevo ulico in Cesto na Markovec, ki pelje na Markov 
hrib) je zemljišče primerno za gradnjo stanovanj po obstoječi namenski rabi prostora. Podajamo 
pobudo, da se parc. št. 536/42 k.o. Semedela v skupni izmeri 1.771 m2 proda z namenom 
izgradnje prepotrebnih stanovanj za mlade družine. Parcela je evidentirana v načrtu 
razpolaganja z zemljišči v sklepu o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem 
Mestne občine Koper za leto 2021. 
 
Vprašanje in Pobudi – zagotavljanje enakih standardov avtobusnih postajališč / čakalnic  
 
V Mestni občini Koper je vrsta različnih avtobusnih postajališč, ki so oddaljene manj kot 250 m 
od bivališča občank in občanov kar drži za nekaj več kot 47% gospodinjstev na podeželju in 94% 
v mestu oz. primestju. Navedeni podatki so povzeti iz Celostno prometne strategije Mestne 
občine Koper 2017, zato nas zanima kakšne spremembe so na tem področju, in sicer: koliko 
gospodinjstev je oddaljenih manj kot 250 m od najbližjega avtobusnega postajališča v letu 2021?  
 
Prva pobuda je usmerjena v zagotovitev večjega števila avtobusnih postajališč v zaledju, tako da 
se bo bistveno povečal odstotek gospodinjstev, ki imajo najbližje avtobusno postajališče manj 
kot 250 m.  
 
Druga pobuda je usmerjena v zagotavljanje enakih pogojev uporabe avtobusnega postajališča / 
avtobusne čakalnice, kar pomeni da postajališča nudijo enak standard ne glede na lokacijo 
(prilagojena osebam z omejeno mobilnostjo in invalidom; digitalne obveščevalne in 
informativne table; zaščita pred vetrom, dežjem in soncem; razsvetljava; zagotovitev brezžične 
dostopne točke (Wi-Fi) in polnjena mobilnih aparatov s pomočjo fotovoltaičnimi solarnimi 
paneli (streha čakalnice); postavitev košev za smeti itd.).  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 
 
 
 
SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET                 ŽUPAN 
  IN KRAJEVNE SKUPNOSTI              Aleš Bržan 

      Vodja                    
          Alenka Plahuta     
 
 


