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PREDLOG
Občinski svet – Consiglio comunale

ZAPISNIK
23. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 22. julija 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:

Patrik Babič, Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Olga Franca, Vida Gračnar, Ondina GregorichDiabaté, Borut Gregorič, Ramiz Kamenčić, Vlado Krivec, Marijan Križman, Gabrijela Kukovec
Pribac, Mirjam Lemut, mag. Alan Medveš, Gašpar Gašpar Mišič, Anja Pečič, Boris Popovič, Nik
Popovič, Patrik Peroša, Silvano Radin, Janez Starman, Alberto Scheriani, Jasna Softič, Mario Steffè,
Barbara Strmole, Robert Šuc in Vlasta Vežnaver.
Odsotni člani: Igor Hrvatin, Darija Krkoč, Duško Madžarovič, Tina Mojškerc, Kristina Sarkić,
Dejan Škerlič 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 (19 prisotnih – 19 za, 0 proti) predlog, da se Predlog Odloka o
spremembah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za
financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 obravnava in sprejme
po hitrem postopku.

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 382

II.
Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 21 za, 0 proti) naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 23. junija
2021
2. Predlog za potrditev mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Koper
3. Predlog odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 – prva obravnava
s predlogom za skrajšani postopek
4. Predlog Odloka spremembah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne
občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 – hitri
postopek
5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Obalne lekarne Koper – prva
obravnava - UMAKNJENA
6. Predlog Odloka o določitvi mreže lekarniške dejavnosti na območju Mestne občine Koper –
prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
7. Predlog sklepa o preoblikovanju družbe Bonifika, podjetje za organizacijo izgradnje in
gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi objekti, d.o.o., v javni zavod
Bonifika in Akt o ustanovitvi javnega zavoda Bonifika
8. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Mestno občino Koper in Občino Ankaran o
ureditvi izvajanja skupnih gospodarskih javnih služb
9. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
projekt »Sanacija plazu Cesta na Markovec«
10. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
projekt »Zaščita ceste Župančiči-dolina Dragonje pred skalnimi podori«
10/1 Predlog sklepa o predlogu za razpis naknadnega referenduma o Odloku o veljavnosti
prostorskih aktov na delu območja “Urbano središče Barka”
10/2 Predlog sklepa o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o veljavnosti prostorskih
aktov na delu območja »Urbano središče Barka«
11. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana sveta Javnega zavoda za šport Mestne
občine Koper - UMAKNJENA
12. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
13. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta
Ad 1
POTRDITEV ZAPISNIKA 22. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER
Z DNE 23. JUNIJA 2021
Predlog zapisnika so člani Občinskega sveta prejeli.
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Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE POTRDIL (20 prisotnih – 19 za, 0 proti) Zapisnik 22. redne seje
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 23. junija 2021 v predloženem besedilu.
Ad 2
PREDLOG ZA POTRDITEV MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALEC:
-

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

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Potrdi se mandat članu Občinskega sveta Mestne občine Koper Borutu Gregoriču.
Ad 3
PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2021 –
PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
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
dr. VILMA MILUNOVIČ, vodja Urada za finance in računovodstvo

Razpravljal je mag. Alan Medveš, član Občinskega sveta
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 20 za, 0 porit) naslednji
S K L E P
1. Sprejme se Predlog odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto
2021 - prva obravnava.
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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 – 20 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga
odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2021
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 v
predloženem besedilu.
Ad 4
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 (24 prisotnih – 24 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 6
PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI MREŽE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU MESTNE
OBČINE 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,
Statutarno-pravni komisiji.

4/14

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
TIMOTEJ PIRJEVEC, vodja Urada za družbene dejavnosti

Razpravljali so: Janez Starman, mag. Alan Medveš in Boris Popovič, člani Občinskega sveta
Občinski svet je, po ponovljenem glasovanju, SPREJEL (24 prisotnih – 23 za, 0 proti)
naslednji
S K L E P
1. Sprejme se Predlog Odloka o določitvi mreže lekarniške dejavnosti na območju
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 (25 prisotnih – 23 za, 1 proti) naslednji
SKLEP
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga
Odloka o določitvi mreže lekarniške dejavnosti na območju Mestne občine 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.
Razpravljali so Alan Medveš, Janez Starman, Patrik Peroša in Boris Popovič, člani Občinskega
sveta.
Janez Starman, član občinskega sveta je vložil amandma, ki se glasi:
» Besedilo 5. člena se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
Na območju Mestne občine Koper se ob uveljavitvi odloka določita dve gravitacijski območji,
in sicer:
1. Gravitacijsko območje naselij Pobegi in Prade;
2. Gravitacijsko območje vseh ostalih naselij Mestne občine Koper.
Župan Mestne občine Koper lahko zaradi nadaljnjega razvoja lekarniške mreže določi nova
gravitacijska območja lekarn in lekarniških podružnic s sklepom.«
Po zaključeni razpravi je župan odredil 5-minutni odmor, da se predlagatelj opredeli do
vloženega amandmaja.
XXX
Pred nadaljevanjem seje je bila ponovno preverjena prisotnost. Prisotnih je bilo 23 članov
Občinskega sveta.
Župan, Aleš Bržan, se je kot predlagatelj opredelil do predlaganega amandmaja, in sicer prvi
odstavek predlaganega besedila amandmaja podpira, drugi odstavek pa ne podpira.
Janez Starman, član Občinskega sveta je v nadaljevanju vloženi amandma umaknil in ga
nadomestil z novim, ki se glasi:
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» Besedilo 5. člena se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
Na območju Mestne občine Koper se ob uveljavitvi odloka določita dve gravitacijski območji,
in sicer:
1. Gravitacijsko območje naselij Pobegi in Prade;
2. Gravitacijsko območje vseh ostalih naselij Mestne občine Koper.«
Župan, Aleš Bržan, se je kot predlagatelj opredelil do predlaganega amandmaja, in sicer se je s
predlaganim amandmajem strinjal.
Razpravljal je mag. Alan Medveš, član Občinskega sveta.
Občinski svet je prešel h glasovanju o amandmaju, ki ga je vložil Janez Starman, član občinskega
sveta.
I.
Občinski svet JE, po ponovljenem glasovanju, SPREJEL (25 prisotnih, 25 za, 0 proti)
amandma, ki ga je vložil Janez Starman, član občinskega sveta in se glasi:
» Besedilo 5. člena se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
Na območju Mestne občine Koper se ob uveljavitvi odloka določita dve gravitacijski območji,
in sicer:
1. Gravitacijsko območje naselij Pobegi in Prade;
2. Gravitacijsko območje vseh ostalih naselij Mestne občine Koper.«
II.
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 26 za, 1 proti) naslednji
SKLEP
Sprejme se Predlog Odloka o določitvi mreže lekarniške dejavnosti na območju Mestne
občine Koper po skrajšanem postopku skupaj s sprejetim amandmajem.
Ad 7
PREDLOG SKLEPA O PREOBLIKOVANJU DRUŽBE BONIFIKA, PODJETJE ZA ORGANIZACIJO
IZGRADNJE IN GOSPODARJENJE S ŠPORTNIMI, REKREACIJSKIMI IN GOSPODARSKIMI
OBJEKTI, D.O.O., V JAVNI ZAVOD BONIFIKA IN AKT O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA BONIFIKA
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
dr. ALEKSIJ MUŽINA, Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.

V razpravi so sodelovali: Patrik Peroša, Alberto Scheriani, Boris Popovič, Mario Steffè, Janez
Starman in mag. Alan Medveš, člani Občinskega sveta ter dr. Aleksij Mužina iz Odvetniške
pisarne Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o..
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Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 24 za, 2 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se Sklep o preoblikovanju družbe Bonifika, podjetje za organizacijo izgradnje in
gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi objekti, d.o.o., v javni zavod
Bonifika in Akt o ustanovitvi javnega zavoda Bonifik v predloženem besedilu.
Ad 8
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI SPORAZUMA MED MESTNO OBČINO KOPER IN OBČINO
ANKARAN O UREDITVI IZVAJANJA SKUPNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
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

V razpravi so sodelovali: Patrik Peroša, Peter Bolčič, mag. Alan Medveš, Gašpar Gašpar Mišič,
Alberto Scheriani, Marijan Križman, Janez Starman, člani Občinskega sveta in Aleš Bržan, župan
Pred zaključkom razprave in glasovanjem o predlaganem sklepu je Aleš Bržan, župan, odredil
10-minutni odmor, da se predlagatelj sklepa opredeli do pripomb, ki so bile podane v razpravi.
XXX
Pred nadaljevanjem seje je bila ponovno preverjena prisotnost. Prisotnih je bilo 18 članov
Občinskega sveta.
Župan, Aleš Bržan je v nadaljevanju seje pozval prijavljene k razpravi oz. repliki, ali pri prijavi
vztrajajo glede na to, da bo predlagal umik te točke z dnevnega reda. Prijavljeni k razpravi oz.
repliki niso želeli več razpravljati.
Župan, Aleš Bržan, se je kot predlagatelj opredelil do pripomb in predlogov, ki so bili podani v
razpravi, zaključil razpravo in predlagal UMIK predloga sklepa o potrditvi Sporazuma med
Mestno občino Koper in Občino Ankaran o ureditvi izvajanja skupnih gospodarskih javnih
služb.
Občinski svet JE SPREJEL (19 prisotnih – 15 za, 1 proti) UMIK predloga sklepa o potrditvi
Sporazuma med Mestno občino Koper in Občino Ankaran o ureditvi izvajanja skupnih
gospodarskih javnih služb.
Ad 9
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA (DIIP) ZA PROJEKT »SANACIJA PLAZU CESTA NA MARKOVEC«
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
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-

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

Poročal in razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 21 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
projekt »Sanacija plazu Cesta na Markovec« v predloženem besedilu.
Ad 10
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA (DIIP) ZA PROJEKT »ZAŠČITA CESTE ŽUPANČIČI-DOLINA DRAGONJE
PRED SKALNIMI PODORI«
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.

Poročal in razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 25 za. 0 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
projekt »Zaščita ceste Župančiči-dolina Dragonje pred skalnimi podori« v predloženem
besedilu.
Ad 10/1
PREDLOG SKLEPA O PREDLOGU ZA RAZPIS NAKNADNEGA REFERENDUMA O ODLOKU O
VELJAVNOSTI PROSTORSKIH AKTOV NA DELU OBMOČJA “URBANO SREDIŠČE BARKA”
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
JANEZ STARMAN, podžupan Mestne občine Koper

Razpravljal je Boris Popovič, član Občinskega sveta
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se Sklep o predlogu za razpis naknadnega referenduma o Odloku o veljavnosti
prostorskih aktov na delu območja “Urbano središče Barka” v predloženem besedilu.
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Ad 10/2
PREDLOG SKLEPA O RAZPISU NAKNADNEGA REFERENDUMA O ODLOKU O VELJAVNOSTI
PROSTORSKIH AKTOV NA DELU OBMOČJA »URBANO SREDIŠČE BARKA«
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
JANEZ STARMAN, podžupan Mestne občine Koper

Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 20 za, 1 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se Sklep o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o veljavnosti prostorskih
aktov na delu območja »Urbano središče Barka« v predloženem besedilu.
Ad 12
PREDLOGI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALEC:
-

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

Razpravljal ni nihče.
I.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 20 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Za članice Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ukmarja Koper –
predstavnice Mestne občine Koper se imenujejo:
-

Lada Kos,
Gabrijela Kukovec Pribac in
Martina Štok.

II.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Za članice Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dušana Bordona Semedela –
Koper – predstavnice Mestne občine Koper se imenujejo:
-

Ticijana Bečaj,
Taja Benčič Ribarič in
Marina Jelen.
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III.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 21 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Za članice Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Aleš Bebler – Primož
Hrvatini – predstavnice Mestne občine Koper se imenujejo:
-

Alja Marčič,
Anamaria Udovič in
Patricija Zonta.

IV.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Za članici Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Babiča –Jagra
Marezige – predstavnici Mestne občine Koper se imenujeta:
-

Tamara Ažman in
Irena Sirotič Dobrila.
Ad 13
VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli.
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:
MARIJAN KRIŽMAN, član občinskega sveta:
Imam eno pobudo in sicer za Krajinski park Dragonja. V dolini Dragonje je shranjeno naravno
bogastvo, je edino po svoji pojavnosti in posebnih življenjskih okoljih, ki jih soustvarjata flišna
kamnina in hudourne vode presihajoče reke. Dragonja s pritoki je edino še v naravni podobi
ohranjeno porečje, katerega vode se na slovenskem ozemlju izlivajo v Jadransko morje. Njen živi
svet je pomembna genska zakladnica mediteranske flore in favne, celotno območje pa je
edinstven ekološki in kulturni rezervat, učilnica, ki navdihuje.
Domačini se pritožujejo, da je vse več ljudi, ki v dolini Dragonje kampirajo, postavljajo šotore,
kurišča in celo priročne roštilje narejene iz okoliškega kamna. Moteči so, ker šotorijo na tuji
lastnini in velikokrat tudi na dostopnih gozdnih poteh.
Za divje taborjenje oziroma kampiranje zunaj organiziranih kampov je predvidena globa. V
Sloveniji je kampiranje urejeno z Zakonom o varstvu javnega reda in miru, ki v 18. členu določa,
da se posameznik, ki kampira na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez
soglasja lastnika ali posestnika, kaznuje z globo. Prav tako bodo kaznovani posamezniki, ki bodo
prenočili na javnem kraju ali drugem dostopnem prostoru, ki temu ni namenjen, in s takšnim
ravnanjem koga vznemirjali. Kot to določa 10. člen istega zakona, bodo tudi v tem primeru
posamezniki kaznovani z globo.
Glede na navedeno dajem pobudo, da pooblaščene službe Mestne občine Koper pregledajo
dejansko stanje na terenu in ukrepajo v skladu z zakonom.
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PISNO:
KRAJINSKI PARK DRAGONJA
V dolini Dragonje je shranjeno naravno bogastvo je edino po svoji pojavnosti in posebnih
življenjskih okoljih, ki jih soustvarjata flišna kamnina in hudourne vode presihajoče reke.
Dragonja s pritoki je edino še v naravni podobi ohranjeno porečje, katerega vode se na
slovenskem ozemlju izlivajo v Jadransko morje. Njen živi svet je pomembna genska zakladnica
mediteranske flore in favne, celotno območje pa edinstven ekološki in kulturni rezervat, učilnica,
ki navdihuje.
Domačini se pritožujejo, da je vse več ljudi, ki v dolini Dragonje kampira, postavlja šotore,
kurišča in celo priročne roštilje narejene iz okoliškega kamna. Moteči so, ker šotorijo na tuji
lastnini in velikokrat tudi na dostopnih gozdnih poteh.
Za divje taborjenje oziroma kampiranje zunaj organiziranih kampov je predvidena globa. V
Sloveniji je kampiranje urejeno z Zakonom o varstvu javnega reda in miru, ki v 18. členu določa,
da se posameznik, ki kampira na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez
soglasja lastnika ali posestnika, kaznuje z globo. Prav tako bodo kaznovani posamezniki, ki bodo
prenočili na javnem kraju ali drugem dostopnem prostoru, ki temu ni namenjen, in s takšnim
ravnanjem koga vznemirjali. Kot to določa 10. člen istega zakona, bodo tudi v tem primeru
posamezniki kaznovali z globo.
Glede na navedeno dajem pobudo, da pooblaščene službe Mestne občine Koper pregledajo
dejansko stanje na terenu in ukrepajo v skladu z zakonom.
SILVANO RADIN, član Občinskega sveta:
Mestni odbor SDS Koper ima nekaj vprašanj, in sicer v Primorskih novicah dne 22.6.2021 je bil
objavljen več člankov o nameri, da se v Kopru na čistilni napravi zgradi sušilnica blata. V zvezi s
tem postavljamo naslednje vprašanje:
-

Ali bo res prihranek 500.000 EUR na leto, ob upoštevanju dejstva, da se energenti plina
na evropskem trgu občutno draži? Kako se predvideva urediti cene z odjemalci suhega
blata, da bi se zavarovali pred dvigi cen? Predlagamo, da se raje poišče celovita rešitev
glede sušenja blata, ki bi omogočila proizvodnjo energije in mineralnih ostankov. Taka
tehnologija obstajajo in prosimo, da strokovne službe Marjetice proučijo to možnost in
nam na eni od naslednjih sej predstavijo svoje izsledke. Predlagana tehnologija sušenja
blata s strani Marjetice problema ne rešuje, ga zgolj prelaga.

-

Ali se je že naredila analiza, koliko milijonov kubičnih metrov zraka se bo s sušenjem
blata pri cca 100 stopinjah osmradilo? V kolikor ti podatki obstajajo, vas prosimo za
njihovo predstavitev, obenem prosimo za podatke kakšne tehnologijo se namerava ta
»težava smradu« reševati.

-

Prosim za tolmačenje oznake »mobilne« naprava. A ne gre v resnici za stacionarno
napravo, ali se jo dejansko namerava premikati?

-

V kolikor drži podatek, ki ga imamo, je za v članku navedene količine blata vsako leto
potrebno po uredbi Ministrstva za okolje in prostor pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.
Ali se je za dovoljenje že zaprosilo?

-

Kateri projektantski biro je projektiral napravo? Ali obstaja kakšna projektna
dokumentacija? V kolikor obstaja prosim za kopijo projektne dokumentacije.

1. Želeli bi izpostaviti, da se na nas obračajo naši občani in pozivajo k urejanju cest,
hudournikov in okolice, saj izpostavljajo, da se zadnja leta zelo slabo vzdržuje podeželje. Gre
za slabo košenje, umazane javne površine, slabo čiščenje ekoloških otokov, ki v poletnih
mesecih hitro zasmradijo ter zaraščeni vodotoki in jarki, ki ob večjih nalivih poplavljajo.
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Prosim pristojne službe občine, da pripravijo analizo stanja po krajevnih skupnostih in na
podlagi te nadalje predstavijo akcijski načrt urejanja posameznih naselij.
2. Glede na to, da se je nedolgo nazaj odprla garažna hiša pod Muzejskim trgom, ki naj bi močno
razbremenila promet v mestu in iz oznak prostih kapacitet na vhodu je razvidno, da ni nikoli
polno zasedena, podajamo predlog, da se omogoči nakup mesečnih in letnih abonmajev tudi
ostalim občanom MOK-a, s prednostjo prebivalcem celotnega mestnega jedra, zaposlenim v
mestnem jedru ter študentom, ki študirajo v Kopru.
PISNO:
Spoštovani,
1. V Primorskih novicah dne 22.6.21 je bilo objavljenih več člankov o nameri, da se v Kopru na
ČN zgradi sušilnica blata. V zvezi s tem postavljamo naslednja vprašanja:
a) Ali bo res prihranek 500.00 EUR na leto, ob upoštevanju dejstva, da se energent plin na
evropskem trgu občutno draži? Kako se predvideva urediti cene z odjemalci suhega
blata, da bi se zavarovali pred dvigi cen?
b) Predlagamo, da se raje poišče celovita rešitev glede sušenja blata, ki bi omogočala
proizvodnjo energije in mineralnih ostankov. Take tehnologije obstajajo in prosimo, da
strokovne službe Marjetice proučijo te možnosti in nam na eni od naslednjih sej
predstavijo svoje izsledke.
Predlagana tehnologija sušenja blata s strani Marjetice problema ne rešuje, ga zgolj
prelaga.
c) Ali se je že naredila analiza koliko milijonov kubičnih metrov zraka se bo sušenjem blata
pri ca 100 stopinjah osmradilo? V kolikor ti podatki obstajajo, vas prosimo za njihovo
predstavitev, obenem prosimo za podatek s kakšno tehnologijo se namerava ta » težava
smradu« reševati?
d) Prosimo za tolmačenje oznake »Mobilna« naprava. A ne gre v resnici za stacionarno
napravo, ali se jo dejansko namerava premikati?
e) V kolikor drži podatek, ki ga imamo, je za v članku navedene količine blata vsako leto
potrebno po uredbi Ministrstva za okolje in prostor pridobit Okoljevarstveno dovoljenje.
Ali se je za dovoljenje že zaprosilo?
f) Kateri projektantski biro je projektiral napravo? Ali obstaja kakšna projektna
dokumentacija? V kolikor obstaja prosim za kopijo projektne dokumentacije?
2. Želeli bi izpostaviti, da se na nas obračajo naši občani in pozivajo k urejanju cest,
hudournikov in okolice, saj izpostavljajo, da se zadnje leto zelo slabo vzdržuje podeželje. Gre
za slabo košnjo, umazane javne površine, slabo čiščenje ekoloških otokov, ki v poletnih
mesecih hitro zasmradijo ter zaraščeni vodotoki in jarki, ki ob večjih nalivih poplavljajo.
Prosimo pristojne službe občine, da pripravijo analizo stanja po krajevnih skupnostih in na
podlagi te nadalje predstavijo akcijski načrt urejanja posameznih naselij.
3. Glede na to, da se je nedolgo nazaj odprla garažna hiša pod Muzejskim trgom, ki naj bi močno
razbremenila promet v mestu, in iz oznak prostih kapacitet na vhodu je razvidno, da ni nikoli
polno zasedena, podajamo predlog, da se omogoči nakup mesečnih in letnih abonmajev tudi
ostalim občanom MOK, s prednostjo prebivalcem celega mestnega jedra, zaposlenim v
mestnem jedru ter študentom, ki študirajo v Kopru.
PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta:
Pobuda: Prodaja zemljišča za namen izgradnje prostora za zabavo za mlade
V Mestni občini Koper pa tudi širše, širom Slovenske Istre ni primernega prostora za druženje in
zabavo, kot npr. diskoteka ali podoben prostor z daljšim obratovalnim časom. Splošno znano je,
da so se v zadnjih letih zaprli vsi večji prostori, v vseh štirih občinah v Istri. V Oljki menimo, da je
mladini in drugim, željnim nočne kulturno glasbene zabave potrebno zagotoviti ustrezen
prostor, zato podajamo pobudo o prodaji zemljišča, s katero si nadejamo čimprejšnjo izgradnjo
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primernega prostora s strani zasebnega investitorja, kot npr. diskoteko, plesno dvorano,
glasbeni paviljon oz. podobne objekte s pripadajočo podporno infrastrukturo.
Dajemo pobudo, da se zemljišče k.o. Bertoki, parc. št. 3881/6, 3884/11 in 3884/12, skupne
površine 20.140 m2 predvidi za prodajo in sicer z dopolnitvijo načrta razpolaganja z zemljišči za
leto 2022, ki je sestavni del sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem
Mestne občine Koper za leto 2022.
Poleg tega naj se v nastajajočem osnutku predloga občinskega prostorskega načrta predvidi
ustrezna namembnost tega območja, ki bi bila v celoti namenjena mladini in drugim željnim
zabave.
Navedena lokacija je dovolj oddaljena od bivalnih naselij a hkrati primerno dostopna, saj je v
neposredni bližini avtobusne, železniške postaje kakor tudi taksi služba. Do zemljišča se lahko
pride tudi peš ali s kolesi. Bližina hitre ceste in dobre občinske prometne povezave omogoča
dostop tudi z vozili, saj dva hektarja zemljišča nudita možnost izgradnje dovolj velike parkirne
hiše. Tovrstna regijska prometna dostopnost omogoča tudi razvoj turizma, saj bi željne zabave
privabljalo tudi iz sosednje Hrvaške in Italije.
PISNO:
Pobuda: Prodaja zemljišča za namen izgradnje prostora za zabavo za mlade
V Mestni občini Koper, pa tudi širše širom slovenske Istre, ni primernega prostora za druženje in
zabavo – kot npr. diskoteka ali podoben prostor z daljšim obratovalnim časom. Splošno znano je,
da so se v zadnji letih zaprli vsi večji takšni prostori v vseh štirih občinah v Istri. V Oljki menimo,
da je mladini in drugim željnim nočne kulturno-glasbene zabave potrebno zagotoviti ustrezen
prostor, zato podajamo pobudo o prodaji zemljišča, s katero si nadejamo čim prejšnjo izgradnjo
primernega prostora s strani zasebnega investitorja (kot npr. diskoteko / plesno dvorano /
glasbeni paviljon oz. podobne objekte s pripadajočo podporno infrastrukturo).
Podajamo pobudo, da se zemljišče k.o. Bertoki parc. št. 3881/6, 3884/11 in 3884/12 skupne
površine 20.140 m2 predvidi za prodajo, in sicer z dopolnitvijo načrta razpolaganja z zemljišči za
leto 2022, ki je sestavni del sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem
Mestne občine Koper za leto 2022. Poleg tega naj se v nastajajočem osnutku - predlogu
Občinskega prostorskega načrta predvidi ustrezno namembnost tega območja, ki bi bila v celoti
namenjena mladini in drugim željnim zabave.
Navedena lokacija je dovolj oddaljena od bivalnih naselij a hkrati primerno dostopna, saj je v
neposredni bližini avtobusna in železniška postaja, kakor tudi taxi služba. Do zemljišča se lahko
pride tudi peš ali s kolesi. Bližina hitre ceste in dobre občinske prometne povezave omogoča
dostop tudi z vozili, saj 2 hektarja zemljišča nudita možnost izgradnje dovolj velike parkirne
hiše. Tovrstna regijska prometna dostopnost omogoča tudi razvoj turizma, saj bi željne zabave
privabljalo tudi iz sosednje Hrvaške in Italije.
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Seja je bila zaključena ob 19.00.

SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET
IN KRAJEVNE SKUPNOSTI
Vodja
Alenka Plahuta

ŽUPAN
Aleš Bržan

14/14

