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Z A P I S N I K 

 
22. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v sredo, 23. junija 2021, 
ob 16. uri, v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. 
 
Sejo je vodil JANEZ STARMAN, podžupan. 
 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI: 
 
JANEZ STARMAN, podžupan je ugotovil: 
 

- da je od 32 članov Občinskega sveta prisotnih 23 članov, in sicer: 
 
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, Gašpar Gašpar Mišič, Tina Mojškerc, Anja Pečič, , Patrik Peroša, 
Silvano Radin, Janez Starman, Alberto Scheriani, Jasna Softič, Mario Steffè, Dejan Škerlič in Vlasta 
Vežnaver. 
 
Odsotni člani: Patrik Babič, Andreja Bogataj Krivec, Igor Hrvatin, Boris Popovič, Nik Popovič, 
Kristina Sarkić, Barbara Strmole, Robert Šuc in Maja Tašner Vatovec. 
 
Ker je za sklepčnost Občinskega sveta potrebna prisotnost večine članov, to je 17 članov, je 
predsedujoči ugotovil, da je Občinski svet sklepčen. 
 
Na seji so bili prisotni še: direktorica občinske uprave, predstavniki Službe za občinski svet in 
krajevne skupnosti, vodje uradov in služb občinske uprave. Predstavniki Službe za odnose z 
javnostmi Mestne občine Koper in novinarji 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 njegove spremembe so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
I. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 16 za, 0 proti) predlog, da se Predlog odloka o 
spremembah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za 
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financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 obravnava in sprejme 
po hitrem postopku. 
 
II.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 21 za, 0 proti) naslednji 
 

d n e v n i    r e d: 
 

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 27. maja 
2021 

 
2. Predlog odloka o spremembah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne 

občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 – hitri 
postopek 

 
3. Predlog sklepa o podaji soglasja k Aneksu št. 2, sklenjenem dne 10. junija 2021 k 

Sporazumu med Mestno občino Koper, MM Investicije, Upravljanje z nepremičninami d.o.o., 
PRO-REM, poslovanje z nepremičninami, d.o.o. Ljubljana - v likvidaciji in ELTA 
telekomunikacije d.o.o., sklenjenem dne 12. novembra 2020 - UMAKNJENA 

 
3/1   Predlog sklepa o podelitvi pooblastila za sklenitev Aneksa št. 2 k Sporazumu med Mestno 

občino Koper, MM Investicije, Upravljanje z nepremičninami d.o.o., PRO-REM, poslovanje z 
nepremičninami, d.o.o. Ljubljana - v likvidaciji in ELTA telekomunikacije d.o.o., sklenjenem 
dne 12. novembra 2020 

 
4. Predlog Odloka o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«, 

– prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 
 

5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Mestne občine Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 

 
6. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Obalne lekarne Koper – prva 

obravnava - UMAKNJENA 
 

7. Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Novogradnja Osnovne šole 
Oskarja Kovačiča Škofije« 

 
8. Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa »Prizidava Osnovne šole Dušana 

Bordona Semedela – Koper« 
 

9. Predlog sklepa o potrditvi Novelacije št. 2 Dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta za projekt »Ureditev obzidja ob Bastionu« 

 
10. Predlog sklepa o lokacijski preveritvi za zemljišče s parcelno številko 6339/4,  k.o. 

Semedela 
 

11. Predlog sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za nadkritje mestne tržnice 
Koper 

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

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

 
14. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
15. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta 
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Ad 1 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER Z 
DNE 27. MAJA 2021 

 
Predlog zapisnika so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE POTRDIL (21 prisotnih – 20 za, 0 proti) Zapisnik 21. redne seje 
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 27. maja 2021 v predloženem besedilu. 
 

Ad 2 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE 
REZERVE MESTNE OBČINE KOPER ZA FINANCIRANJE IZDATKOV ZA ODPRAVO POSLEDIC 

NEURJA DECEMBRA 2020 – HITRI POSTOPEK 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 

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

 
POROČEVALEC: 
 

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

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 22 za, 0 proti) Odlok o spremembah Odloka o 
uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za 
odpravo posledic neurja decembra 2020 v predloženem besedilu.   
 

Ad 3/1 
 

PREDLOG SKLEPA O PODELITVI POOBLASTILA ZA SKLENITEV ANEKSA ŠT. 2 K SPORAZU- 
MU MED MESTNO OBČINO KOPER, MM INVESTICIJE, UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI 

D.O.O., PRO-REM, POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, D.O.O. LJUBLJANA - V LIKVIDACIJI IN 
ELTA TELEKOMUNIKACIJE D.O.O., SKLENJENEM DNE 12. NOVEMBRA 2020 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
JANEZ STARMAN, podžupan Mestne občine Koper 

 
Razpravljal je Alberto Scheriani, član Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 18 za, 1 proti) naslednji   
 

S K L E P 
 

Občinski svet Mestne občine Koper sprejme sklep o podelitvi pooblastila za sklenitev 
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Aneksa št. 2 k Sporazumu med Mestno občino Koper, MM Investicije, Upravljanje z 
nepremičninami d.o.o., PRO-REM, poslovanje z nepremičninami, d.o.o. Ljubljana - v 
likvidaciji in ELTA telekomunikacije d.o.o., sklenjenem dne 12. novembra 2020 v 
predloženem besedilu. 

Ad 4 
 

PREDLOG ODLOKA O VELJAVNOSTI PROSTORSKIH AKTOV NA DELU OBMOČJA »URBANO 
SREDIŠČE BARKA« – PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
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 Mestne občine Koper 

 
Razpravljali so: Alberto Scheriani, Marijan Križman, mag. Alan Medveš in Janez Starman, člani 
Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 15 za, 2 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
1. Sprejme se predlog Odloka o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja 

»Urbano središče Barka« – 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 (23 prisotnih – 19 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predlog Odloka 
o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«. 
 
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 18 za, 2 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče 
Barka« v predloženem besedilu. 

 
Ad 5 

 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN 

DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE KOPER – 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 finance in gospodarstvo, 
- Odboru za družbene dejavnosti, 
- Odboru za gospodarske javne službe in promet,  
- Odboru za krajevno samoupravo,   
- Odboru za okolje in prostor, 
- Komisiji za vprašanja italijanske narodnosti in 
- Statutarno-pravni komisiji. 

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

- kot predstavnica predlagatelja 
mag. TAMARA KOZLOVIČ, direktorica občinske uprave 

 
Razpravljali so: Marijan Križman, mag. Alan Medveš, Mirjam Lemut in Alberto Scheriani, člani 
Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 19 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
1. Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in 

delovnem področju občinske uprave Mestne občine 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 (21 prisotnih – 19 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Mestne občine Koper. 
 
Opredelitev do podanih pripomb in predlogov v prvi obravnavi ter predstavitev predloga odloka 
za drugo obravnavo je podala mag. TAMARA KOZLOVIČ, direktorica občinske uprave. 
 
V drugi obravnavi ni razpravljal nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 20 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Mestne občine Koper v predloženem besedilu. 
 

Ad 7 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT 
»NOVOGRADNJA OSNOVNE ŠOLE OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE« 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 



6/11 

Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

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

 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
PETAR ZIRALDO, vodja Službe za investicije 

 
Razpravljali so: Mirjam Lemut, Alberto Scheriani, Vlasta Vežnaver, Janez Starman in mag. Alan 
Medveš, člani Občinskega sveta 
 
Občinski svet je, po ponovljenem glasovanju, SPREJEL (22 prisotnih – 20 za, 0 proti) 
naslednji  

S  K  L  E  P 
 
Sprejme se Sklep o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Novogradnja Osnovne 
šole Oskarja Kovačiča Škofije« v predloženem besedilu. 

 
Ad 8 

 
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA »PRIZIDAVA OSNOVNE 

ŠOLE DUŠANA BORDONA SEMEDELA – 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  

 
Razpravljala je Jasna Softić, članica Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
Sprejme se Sklep o potrditvi investicijskega programa »Prizidava Osnovne šole Dušana 
Bordona Semedela – Koper« v predloženem besedilu. 

 
Ad 9 

 
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI NOVELACIJE ŠT. 2 DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA PROJEKT »UREDITEV OBZIDJA OB BASTIONU« 
 

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 

Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za družbene dejavnosti in 
- Odboru za finance in gospodarstvo  
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POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
PETAR ZIRALDO, vodja Službe za investicije  

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (20 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji 
 

S  K  L  E  P 
 
Sprejme se Sklep o potrditvi Novelacije št. 2 Dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta za projekt »Ureditev obzidja ob Bastionu« v predloženem besedilu. 

 
Ad 10 

 
PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA ZEMLJIŠČE S PARCELNO ŠTEVILKO 

6339/4,  K.O. SEMEDELA 
 

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 

Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za okolje in prostor 
 
POROČEVALKA: 
 

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

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
Sprejme se Sklep o lokacijski preveritvi za zemljišče s parcelno številko 6339/4,  k.o. 
Semedela v predloženem besedilu. 

 
Ad 11 

 
PREDLOG SKLEPA O OPROSTITVI PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NADKRITJE 

MESTNE TRŽNICE KOPER 
 

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 

Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za okolje in prostor in  
- 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 (21 prisotnih – 20 za, 0 proti) naslednji  
 

S  K  L  E  P 
 
Sprejme se Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za nadkritje mestne tržnice 
Koper v predloženem besedilu. 

 
Ad 12 

 
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI 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 (20 prisotnih – 18 za, 0 proti) Sklep o ukinitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena 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 (20 prisotnih – 18 za, 0 proti) Sklep o vzpostavitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. 
 

 Ad 14 
 

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 (20 prisotnih – 20 za, 0 proti) naslednji sklep: 
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- Tino Podgornik se razreši s funkcije članice Nadzornega odbora Mestne občine Koper, 

ker je dne 31. marca 2021 podala odstop s te funkcije. 
 

II.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 17 za, 0 proti) naslednji sklep: 
 

- Za člana Nadzornega odbora Mestne občine Koper se imenuje Luko Gaberščika, iz 
Ljubljane, Likozarjeva 10. 

 
Ad 15 

 
VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 

 
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:  
 
ALAN MEDVEŠ, član Občinskega sveta 
Zdaj tako, nekaj časa je že, so že prostori nekdanje Upravne enote na Trgu Brolo 3 in 4 prazni, 
ker smo dobili upravni center. Mene zanima, kakšne namene ima občina, kot lastnica, s temi 
objekti in glede na informacijo, ki je krožila nekaj »cajta« nazaj v medijih, da bo na Trgu Brolo 4 
odprl svoja vrata Konzulat Republike Madžarske, me tudi zanima v kakšnem obsegu, se pravi 
koliko prostora: to celo stavbo najemajo ali samo določen segment in za kakšno najemnino bo 
sklenjena pogodba. 
 
MARIJAN KRIŽMAN, član Občinskega sveta: 
Najprej moram povedati, da je garaža Belveder zelo funkcionalna in odličen projekt, izveden, 
tako, da jaz sem si že najel svoj prostor. To pomeni, da se počasi, po načrtu, naj bi se mesto 
praznilo in seveda bi ta garaža sprejela večji del mirujočega prometa. Zdaj seveda ljudje se 
pogovarjamo vseh sort, tudi najbolj o ceni, kar je zelo pomembno v našem življenju. Jaz sem se 
pogovarjal z nekaterimi trgovci, ki v, tu imajo svoje trgovine, svoja podjetja, lokale. Seveda se 
strinjajo s takim načinom reševanja mirujočega promet, vendar se jim zdi 100 eur previsoka 
cena za mesečno parkiranje, kajti razmišljajo in jaz mislim, da razmišljajo prav, tudi oni, 
predvsem oni sooblikujejo in vplivajo na razvoj mesta, ker brez lokalov in brez vsega tega kar 
gre v prilogo z njihovo dejavnostjo bi pravzaprav mesto bilo bolj, veliko bolj mrtvo.  
 
Predlagam ali pa želim, da bi občinska uprava in pristojni razmislili ali je možno seveda znižati 
mesečno najemnino zaposlenim v poslovnih prostorih v mestnem jedru, zato, da v končni fazi 
tudi oni spraznijo ta del mesta, čeprav lahko parkirajo tudi dol na pesku ali kjerkoli, ampak 
vendarle, če želimo to vprašanje zapreti, bi morali nekako se dogovoriti z temi, ki seveda želijo 
parkirati, vendar ne za tako visoko ceno. 
 
Zdaj, to je zelo enostavno reči, ampak jaz vem, da se mogoče tudi podira razmerje cen s tem, kajti 
teh cen je razdelano na kar nekaj postavk, ampak vendarle bi prosil, da občinska uprava razmisli 
o možnosti, da se ponudi podjetnikom in trgovcem, kot sem že prej to povedal, nekoliko 
ugodnejši način parkiranja (v kolikor je to seveda mogoče), tako da bomo imeli pospravljen tudi 
ta del mirujočega prometa.  
 
PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta: 
Piranska cesta s štirimi voznimi pasi je poleg Ljubljanske ceste glavna vstopna vpadnica v 
mestno jedro.  
V Oljki opažamo, da kljub prepovedi, nekateri ljudje prečkajo Piransko cesto na odseku med 
dvema krožiščema. To nevarno početje je podvrženo velikem tveganju za življenje. V Oljki 
podajamo pobudo, da se še v letošnjem letu postavi varnostno ograjo vzdolž celotnega odseka 
zahodne strani ceste, kar bi otežilo oz. onemogočilo prečkanje ceste. Poleg navedene pobude pa 
predlagamo, da se v planu investicij predvidi izgradnja nadhoda Piranske ceste, ki bi povezal ŠRC 



10/11 

Bonifiko z mestnim parkom ob morju in s centrom športov na mivki ter tako omogočil varno 
prečkanje ceste pešcem in kolesarjem. Nadhod bi se smiselno umestil v prostor med krožiščem 
in vhodno cesto za parkirišče ob olimpijskem bazenu.  
 
PISNO: 
Pobuda 1: Izgradnja montažne garažne hiše v Prisojah 
Prebivalke in prebivalci naselja blokov Cesta na Markovec 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19 se vrsto let 
soočajo s parkirno stisko. V preteklih letih so bili sprejeti določeni ukrepi, s katerimi so se 
zagotovila dodatna parkirna mesta na tem območju, ki pa še vedno ne zadostujejo za brezskrbno 
parkiranje. Na parc. št. 592/15 in 485/6 obe k.o. Semedela je trenutno urejeno parkirišče. 
Parkirišče je na višinski razliki od ceste za Prisoje (parc. št. 4589/4 k.o. Semedela), kar dopušča 
možnost, da se zemljišče (k.o. Semedela parc. št. 485/3 in vzhodni del parc. št. 592/21) ustrezno 
uredi za pridobitev dodatnih parkirnih mest. Podajamo pobudo, da se na tem območju, prej 
navedenih zemljiščih predvidi izgradnja montažne garažne hiše. Tovrstna rešitev bi omogočila 
več kot 200 novih parkirnih mest in odpravo parkirne problematike na tem območju.  
 
Pobuda 2: Zagotovitev boljše vozne preglednosti na delu ceste Babiči-Boršt 
Na delu odseka ceste Babiči-Boršt, konkretneje na območju mosta čez potok Rokava-Pinjevec 
(k.o. Boršt parc. št. 1686/103, 1686/76, 2332/2, 3233/3, 3253), precej zaraščeno zelenje 
zmanjšuje preglednost ceste. Podajamo pobudo, da se to območje ustrezno uredi in s tem zboljša 
pogoje za vozila in druge udeležence v prometu na tej cesti.  
 
Pobuda 3: Zagotovitev pogojev za invalidom prijazni kopališči Koper in Žusterna 
Tako mestno kopališče v Kopru kot kopališče v Žusterni ne zagotavljata ustreznih pogojev za 
vstop v in izstop iz morja invalidom, predvsem invalidom na vozičkih. V Oljki ocenjujemo, da 
mora Mestna občina Koper zagotoviti pogoje vstopa in izstopa v morje na urejenih kopališčih 
vsem ljudem. Podajamo pobudo, da se za ljudi z omejenimi gibalnimi sposobnostmi in za ljudi s 
posebnimi potrebami vzpostavi pogoje za vstop in izstop v morje ter vso ostalo potrebno 
infrastrukturo za dostope brez ovir na mestnem kopališču v Kopru in kopališču v Žusterni. Med 
možne rešitve sodi ustrezna klančina v morje za invalidske vozičke in/ali »bazensko« dvigalo, 
zagotovitev ustreznih plavalnih rekvizitov in pripomočkov, ki invalidom olajša plavanje, 
zagotovitev ustrezno usposobljenega osebja, ki nudi invalidom morebitno dodatno pomoč pri 
vstopu in izstopu iz morja, prilagojene dostopne sprehajalne poti, sanitarije, garderobe za 
preoblačenje itd.  
 
Pobuda 4: Zagotovitev vzhoda/izhoda za pešce v pritličju parkirne hiše Belveder 
Parkirna hiša Belveder je pričela z obratovanjem pred mesec dni, kar je dobrodošla novost za 
prebivalke in prebivalce kakor obiskovalke in obiskovalce mestnega jedra Koper. Pri uporabi 
parkirne hiše se je ugotovila pomanjkljivost; vstop in izstop iz parkirne hiše je za ljudi urejen 
zgolj na zgornji etaži – Muzejskem trgu. Gre za precej nepraktično uporabo vsem tistim 
uporabnicam in uporabnikom parkirne hiše, ki želijo npr. na koprsko mestno plažo, v koprsko 
marino ali do poslovnih prostorov in drugih vsebin na Kopališkem nabrežju. Podajamo pobudo, 
da se preuči možnost vzpostavitev vstopa in izstopa v parkirno hišo za pešce v pritličju parkirne 
hiše na Kopališkem nabrežju. Verjamemo, da bi s tovrstno rešitvijo parkirna hiša postala bolj 
prijazna do uporabnic in uporabnikov. 
 
Pobuda 5: Sprememba prometnega režima na odseku enosmerne ceste od Pristaniške 
ulice do krožišča parkirne hiše Belveder 
Ob nedavni otvoritvi parkirne hiše Belveder se je spremenil tudi prometni režim na tem delu 
ceste Kopališkega nabrežja. Vozila, ki prihajajo iz smeri Ukmarjevega trga se po novem morajo 
ustaviti oz. dati prednost vozilom, ki prihajajo iz parkirne hiše. Navedena sprememba 
prometnega režima je sprožila precej mešanih odzivov udeleženk in udeležencev v prometu. V 
Oljki sicer ocenjujemo, da bi bilo potrebno na novo definirati prometni režim na odseku od 
začetka enosmerne ceste na Pristaniški ulici pa do krožišča pri vstopu / izstopu v parkirno hišo 
Belveder.  
 
Podajamo pobudo, da enosmerno cesto od krožišča Pristaniška ulica / Piranska cesta do 
parkirišča na Ukmarjevem trgu zapre za splošni promet ter omogoči prevoz zgolj stanovalkam in 
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stanovalcem mestnega jedra, dostavnim in servisnim vozilom ter intervencijskim službam. Cesta 
Kopališkega nabrežja od krožišča pri Parkirni hiši Belveder pa do Ukmarjevega trga bi morala 
postati dvosmerna, s ciljem, da se omogoči dostop do mestnega jedra po cesti Belveder, 
predvsem do Zdravstvenega doma Koper na Dellavallejevi ulic 3 in Osnovne šole Pier Paolo 
Vergerio il Vecchio na Gimnazijskem trgu.  
 
S tovrstno predstavljeno rešitvijo bi del ceste Pristaniške ulice postal bistveno bolj prijazen do 
pešcev, kakor tudi zelo dobra osnova za razvoj turizma na tem območju, če temu še prištejemo 
spremembo namembnosti Ukmarjevega trga (kar smo pred časom predstavili v okviru idejne 
rešitve: Ukmarjev trg brez vozil). 
 
Pobuda 6: Nadhod Piranske ceste  
Piranska cesta s štirimi voznimi pasi je poleg Ljubljanske ceste glavna vstopna vpadnica v 
mestno jedro.  
V Oljki opažamo, da kljub prepovedi, nekateri ljudje prečkajo Piransko cesto na odseku med 
dvema krožiščema. To nevarno početje je podvrženo velikem tveganju za življenje. V Oljki 
podajamo pobudo, da se še v letošnjem letu postavi varnostno ograjo vzdolž celotnega odseka 
zahodne strani ceste, kar bi otežilo oz. onemogočilo prečkanje ceste. Poleg navedene pobude, 
predlagamo da se v planu investicij predvidi izgradnja nadhoda Piranske ceste, ki bi povezal ŠRC 
Bonifiko z mestnim parkom ob morju in s centrom športov na mivki ter tako omogočil varno 
prečkanje ceste pešcem in kolesarjem. Nadhod bi se smiselno umestil v prostor med krožiščem 
in vhodno cesto za parkirišče ob olimpijskem bazenu.  
 
TINA MOJŠKERC, članica Občinskega sveta: 
Jaz bi se samo navezala na Marijana Križmana in sicer glede garažne hiše. Namreč za vikend je 
bilo kar veliko ljudi v našem mestu, ne samo domačinov. Ne vem koliko so oni seznanjeni in 
poznajo našo garažno hišo, ker se je gneča kar in avtomobili nabirali pri mestnem kopališču, 
mogoče razmisliti o kakšni dodatni signalizaciji, ki bi ljudi usmerjala v garažno hišo.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.56. 
 
 
 
SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET      PREDSEDUJOČI  
  IN KRAJEVNE SKUPNOSTI           PODŽUPAN                

      Vodja          Janez Starman  
          Alenka Plahuta     
 


