Občinski svet – Consiglio comunale

ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 21. oktobra
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 24 članov, in sicer:

Patrik Babič, Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Olga Franca, Ondina Gregorich-Diabaté, Borut
Gregorič, Igor Hrvatin, Ramiz Kamenčić, Vlado Krivec, Marijan Križman, Duško Madžarovič,
mag. Alan Medveš, Gašpar Gašpar Mišič, Tina Mojškerc, Anja Pečič, Nik Popovič, Patrik Peroša,
Silvano Radin, Janez Starman, Jasna Softič, Mario Steffè, Dejan Škerlič, Robert Šuc in Maja Tašner
Vatovec.
Odsotni člani: Vida Gračnar, Darija Krkoč, Gabrijela Kukovec Pribac, Mirjam Lemut, Boris
Popovič, Kristina Sarkić, Alberto Scheriani, Barbara Strmole 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: 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 – 17 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.
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II.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 21 za, 0 proti) naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 22. julija
2021
1/1 Poročilo Občinske volilne komisije o izidu naknadnega referenduma o Odloku o
veljavnosti prostorskih aktov na delu območja “Urbano središče Barka” 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 Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega
podrobnega prostorskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje« - prva
obravnava s predlogom za skrajšani postopek
4. Predlog Odloka o spremembah odloka o občinskih taksah v Mestni občini Koper – prva
obravnava s predlogom za skrajšani postopek.
4/1 Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in
Zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper – prva obravnava s predlogom za
skrajšani postopek
5. Predlog Sklepa o drugi dopolnitvi sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim
premoženjem Mestne občine Koper za leto 2021
6. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu pridobivanja nepremičnega premoženja nakup posameznih delov v stavbi Olimpijski center Koper
7. Predlog Sklepa o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Ureditev žalne ploščadi
pokopališča Škocjan Koper«
8. Predlog Sklepa o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Nadkritje mestne tržnice
Koper«
9. Predlog Sklepa o potrditvi »Sporazuma o sofinanciranju št. 2431-21-000651/0 za
sanacijo plazov »Kubed« na cesti R1-208/1059 Aver-Gračišče, od km 6,520 do km 9,930«
10. Predlog Sklepa o začetku postopka likvidacije družbe Multimedijski center Vizija, d. o. o.
– s. r. l.
11. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
12. Predlog Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
12/1 Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana sveta Javnega zavoda za šport Mestne
občine Koper
13. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
14. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta
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Ad 1
POTRDITEV ZAPISNIKA 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER Z
DNE 22. JULIJA 2021
Predlog zapisnika so člani Občinskega sveta prejeli.
Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE POTRDIL (21 prisotnih – 18 za, 0 proti) Zapisnik 23. redne seje
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 22. julija 2021 v predloženem besedilu.
Ad 1/1
POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU NAKNADNEGA REFERENDUMA O
ODLOKU O VELJAVNOSTI PROSTORSKIH AKTOV NA DELU OBMOČJA
“URBANO SREDIŠČE BARKA”
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. Namen te točke je bila samo seznanitev članov
občinskega sveta s Poročilom Občinske volilne komisije o izidu referenduma o Odloku o
veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«.
POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
dr. MILOŠ SENČUR, predsednik Občinske volilne komisije

Razpravljal ni nihče.
Na podlagi poročila OVK bo župan Mestne občine Koper v skladu s četrtim odstavkom 46.
člena Zakona o lokalni samoupravi posredoval Odlok o veljavnosti prostorskih aktov na
delu območja »Urbano središče Barka« v objavo skupaj z izidom referenduma.
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. Prejeli so tudi novo besedilo predloga odloka.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

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

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
IGOR RAKAR, vodja Medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 23 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.
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Ad 3
PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA UREDITEV TRGOVSKO
POSLOVNE CONE »BIVJE« - 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.

POROČEVALKA:
-

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

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
1. Sprejme se Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone
»Bivje« - 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 (22 prisotnih – 17 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje«.
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega
podrobnega prostorskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje« v
predloženem besedilu.
Ad 4
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O OBČINSKIH TAKSAH V MESTNI OBČINI
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 gospodarske javne službe in promet,
Odboru za finance in gospodarstvo in
Statutarno-pravni komisiji.

POROČEVALEC:
-

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

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
1. Sprejme se Predlog Odloka o spremembah odloka o občinskih taksah v Mestni
občini 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 (23 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga
Odloka o spremembah odloka o občinskih taksah v Mestni občini Koper.
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Sprejme se Odlok o spremembah odloka o občinskih taksah v Mestni občini Koper v
predloženem besedilu.
Ad 4/1
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O RAZGLASITVI POSAMEZNIH NEPREMIČNIH
KULTURNIH IN ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV V MESTNI OBČINI KOPER – PRVA
OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za družbene dejavnosti,
Komisiji za vprašanja italijanske narodnosti in
Statutarno-pravni komisiji.

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

kot predstavnica predlagatelja
VESNA PAJIĆ, svetovalka župana za kulturo in mednarodne projekte

Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
1. Sprejme se Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi posameznih
nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini 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 (23 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga
Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper.
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 17 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Sprejme se Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper v predloženem besedilu.
Ad 5
PREDLOG SKLEPA O DRUGI DOPOLNITVI SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA S STVARNIM IN
FINANČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2021
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za finance in gospodarstvo.

POROČEVALKA:
-

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

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 16 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se Sklep o drugi dopolnitvi sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim
premoženjem Mestne občine Koper za leto 2021 v predloženem besedilu.
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Ad 6
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRAVNEMU POSLU PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA - NAKUP POSAMEZNIH DELOV V STAVBI OLIMPIJSKI CENTER 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.
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 17 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se Sklep o soglasju k pravnemu poslu pridobivanja nepremičnega premoženja nakup posameznih delov v stavbi Olimpijski center Koper v predloženem besedilu.
Ad 7
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT »UREDITEV
ŽALNE PLOŠČADI POKOPALIŠČA ŠKOCJAN KOPER«
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. Prejeli so tudi popravek predloga sklepa.
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 javne službe, okolje in promet

Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 20 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se Sklep o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Ureditev žalne ploščadi
pokopališča Škocjan Koper« v predloženem besedilu.
Ad 8
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT »NADKRITJE
MESTNE TRŽNICE KOPER«
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.

POROČEVALEC:
-

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

Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 17 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se Sklep o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Nadkritje mestne
tržnice Koper« v predloženem besedilu.
Ad 9
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI »SPORAZUMA O SOFINANCIRANJU ŠT. 2431-21-000651/0
ZA SANACIJO PLAZOV »KUBED« NA CESTI R1-208/1059 AVER-GRAČIŠČE,
OD KM 6,520 DO KM 9,930«
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 javne službe, okolje in promet

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se Sklep o potrditvi »Sporazuma o sofinanciranju št. 2431-21-000651/0 za
sanacijo plazov »Kubed« na cesti R1-208/1059 Aver-Gračišče, od km 6,520 do km 9,930«
v predloženem besedilu.
Ad 10
PREDLOG SKLEPA O ZAČETKU POSTOPKA LIKVIDACIJE DRUŽBE MULTIMEDIJSKI CENTER
VIZIJA, D. O. O. – S. R. L.
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za finance in gospodarstvo.

Uvodno besedo je podal ALEŠ BRŽAN, župan
V razpravi so sodelovali: mag. Alan Medveš, Janez Starman in Maja Tašner Vatovec, člani
Občinskega sveta ter dr. Vilma Milunovič, vodja Urada za finance in računovodstvo
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Občinski svet JE SPREJEL (20 prisotnih – 16 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se Sklep o začetku postopka likvidacije družbe Multimedijski center Vizija, d. o.
o. – s. r. l. v predloženem besedilu.
Ad 11
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 (23 prisotnih – 21 za, 0 proti) Sklep o ukinitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu.
Ad 12
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 (22 prisotnih – 21 za, 0 proti) Sklep o vzpostavitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu.
Ad 12/1
PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANA SVETA JAVNEGA ZAVODA ZA
ŠPORT MESTNE OBČINE KOPER
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Uvodno besedo je podal ALEŠ BRŽAN, župan
Razpravljal je Patrik Peroša, član Občinskega sveta.
I.
Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 16 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
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Kot član sveta Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper – predstavnik ustanoviteljice
se razreši Ramiz Kamenčić, ker je podal odstopno izjavo.
II.
Občinski svet JE SPREJEL ( 20 prisotnih – 14 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Za člana sveta Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - predstavnika
ustanoviteljice se za čas do izteka mandata sedanjega sveta zavoda imenuje:
-

Armin Sejarić.
Ad 13
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

I.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 16 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
1) Denis Udovič se razreši funkcije člana Odbora za gospodarske javne službe in
promet, ker je dne 23. 9. 2021 podal odstop s te funkcije.
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 15 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
2) Za članico Odbora za gospodarske javne službe in promet se imenuje Lise Okoren,
občanka.
II.
Patrik Peroša in Peter Bolčič, člana Občinskega sveta, sta skladno s prvim odstavkom 38. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije župana obvestila, da se pri tej točki, zaradi
nasprotja interesov, v celoti izločata (tako pri obravnavi kot pri odločanju).
Občinski svet JE SPREJEL (20 prisotnih – 12 za, 2 proti) naslednji
SKLEP
Za člana sveta Javnega zavoda Bonifika – predstavnika ustanoviteljice se imenujeta:
-

PATRIK PEROŠA,
PETER BOLČIČ.
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III.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 15 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Za članico Sveta javnega zavoda Dijaški in študentski dom Koper – predstavnico Mestne
občine Koper se imenuje:
-

MOJCA KLEVA KEKUŠ.

IV.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 16 za, 2 proti) naslednji
SKLEP
Za člane Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dekani – predstavnike Mestne občine Koper se imenujejo:
-

VESNA REBEC,
INGRID KOCJANČIČ,
SAMANTA FURLANIČ.

V.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 14 za, 2 proti) naslednji
SKLEP
Za članico Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Babiča –
Jagra Marezige – predstavnico Mestne občine Koper se imenuje:
-

INGRID KORVA.

VI.
Tina Mojškerc, članica Občinskega sveta, je skladno s prvim odstavkom 38. člena Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije župana obvestila, da se pri tej točki, zaradi nasprotja
interesov, v celoti izloča (tako pri obravnavi kot pri odločanju).
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 14 za, 3 proti) naslednji
SKLEP
Za člane Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Koper – predstavnike Mestne občine
Koper se imenujejo:
-

ERIK RAŽMAN,
NEDA STROPNIK VIČIČ,
MIRJAM LEMUT,
GORAN LIKOVSKI,
JADRANKA MIČIČ,
MARKO ŠTRKALJ,
TINA MOJŠKERC.
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VII.
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 16 za, 1 proti) naslednji
SKLEP
1) Martina Cvetko se razreši s funkcije članice Sveta Javnega zavoda Glasbena šola Koper
– predstavnice Mestne občine Koper, ker je podala odstopno izjavo.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 15 za, 2 proti) naslednji
SKLEP
2) Za članico Sveta javnega zavoda Glasbena šola Koper – predstavnico Mestne občine
Koper se za preostali del mandata imenuje Astrid Del Ben.
VIII.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 13 za, 3 proti) naslednji
SKLEP
Za člana Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Scuola elementare Pier Paolo
Vergerio il Vecchio Capodistria - Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper predstavnika Mestne občine Koper se imenuje:
-

IVAN MARKOVIČ.
Ad 14
VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli.
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:
MARIJAN KRIŽMAN, član občinskega sveta:
Jaz dajem pobudo občini, s tem, da razmislimo, ali bi bilo umestno dati pobudo Vladi Republike
Slovenije, da sprejme akcijski načrt za ublažitev posledic enormnega porasta cen energentov.
Zakaj to govorim? Zato, ker se je Vlada spravila po mojem prepričanju malo bolj kilavo k tej
zadevi. To, da so zaustavili rast cen oziroma postavili na lansko letno raven kurilno olje je
premalo. Premalo je še marsikaj drugega. To govorim iz enega preprostega razloga. V kolikor
Vlada Republike Slovenije ne bo za teritorij celotne države uredila divjanje teh cen se nam bo
zgodilo, da bo to breme na koncu padlo na občine. Seveda preko Rdečega križa, preko vseh tistih
kateri, bi rekel, preko vseh tistih, ki seveda delujejo v humanitarnih društvih ali kokrkoli.
Poglejte, mi bomo verjetno priča letošnjo zimo, kajti nekateri se grejejo na drva, ampak tega ni
tako strašno kot je bilo včasih, največji energent je elektrika, plin in seveda kurilno olje. Če
želimo ostati … Če želimo seveda prevzeti vso to breme nase potem verjetno bomo morali
narediti rebalans proračuna, kajti kdor misli, da je to šala in da se bo to kar nekaj samo
»poštimalo« se ne bo. Kajti vsi tisti, ki upravljajo z energijo in ti ne sedijo v Sloveniji jim je malo
mar za revščino. V Sloveniji imamo 10% revščine, ki je znana, imamo pa še veliko več revščine, ki
je neznana, ker nekateri ljudje so tako ponosni, da ne bojo nikoli prišli nič vprašati in niti
priznali, da spadajo v to skupino in da živijo pod pragom revščine.
Zato mislim, Občina Koper je dovolj velika in mislim, da bi župan seveda to ….. Jaz bom pripravil
to pobudo, vam jo bom tudi poslal. Mislim, da bi to bil pravi korak, kajti še enkrat rečem, ne
prepustimo vsem na koncu občinam. Na koncu bodo župani in občinski sveti, skratka mi, reševali
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stiske občanov. To se pa mi ne zdi pošteno. Kajti tako kot se zadnje čase z denarjem dela ko, kot
se tisto reče, »svinja z mehom« je prav, da se naredi tudi tisti korak v pravo smer in da se svoje
državljane zaščiti.
PISNO:
Pobuda županu Mestne občine Koper
Spoštovani župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, preko vas naslavljam pobudo oziroma poziv,
vladi Republike Slovenije za sprejem interventnega akcijskega načrta za ublažitev posledic
enormnega porasta cen energentov in drugih osnovnih življenjskih dobrin.
Slovenijo naj vlada, ki je za to pristojna zaščiti pred špekulativnim zvišanjem cen energentov,
električne energije in posledično ostalih, za življenje potrebnih dobrin. Slediti je potrebno
dobrim praksam držav članic Evropske unije, ki so že sprejele in sprejemajo ukrepe na ravni
države za zaščito ljudi pred porastom cen in drugih dobrin. Ne sprejemanje takih ukrepov bi
pomenilo, da bo breme revščine padlo na občine oziroma njihove proračune. Humanitarne
organizacije že sedaj delujejo na robu zmogljivosti saj je revščina v Sloveniji zelo velika.
Verjamem, da boste pristojni naredili vse potrebno, zgolj računati na humanost in dobrosrčnost
ljudi tokrat ne bo zadostovalo.
ALAN MEDVEŠ, član Občinskega sveta:
Jaz imam eno pobudo pa eno vprašanje. Zdaj, kar se tiče pobude, v Levici smo pač prebrali tudi
poročilo, končno poročilo o nadzoru, ki ga je opravil Nadzorni odbor glede javnega podjetja
Marjetica in tudi prebrali sklep, v katerem predlagajo, da se Občinski svet seznani in obravnava
končno poročilo ter sprejme ustrezne ukrepe, v kolikor je potrebno. Jaz predlagam, da, gospod
župan, na prvo naslednjo sejo uvrstite pod točko obravnava tega poročila, da opravimo obširno
razpravo o tem kar je Nadzorni odbor ugotovil in da na osnovi tega sprejmemo določene ukrepe.
To je v korist vseh nas. Nenazadnje poslovanje ima pač posledice tudi na naše položnice. To je
kar se tiče pobude.
Drugo je pa vprašanje. Škoda, da je gospod direktor Zdravstvenega doma odšel, ker bi lahko
neposredno slišal vprašanje, ker je namenjeno pravzaprav njemu in njegovi ekipi. Na nas so se
obrnili zaskrbljeni občani, pacienti, ki praktično že mesece nimajo dostopa do svojega osebnega
izbranega zdravnika družinske medicine (ne bom tukaj z imeni, ker se mi ne zdi korektno, da bi z
imeni upravljali). Sicer je zagotovljeno nadomeščanje, odzivnik tudi napotuje kam naj se občani
oziroma pacienti obrnejo, ampak tudi ti zdravniki, ki nadomeščajo imajo svoje paciente in to
pomeni dodatno obremenitev in v situaciji v kateri smo z epidemijo, z covidom, z vsem kar tiče,
praktično tudi neuspešno kličejo in ne dobijo oziroma težko pridejo do nadomestnega zdravnika.
Podoben problem nastaja tudi v pediatriji, kjer telefoni zvonijo v prazno. Potrebno je ponoviti
klic tudi 40 - krat, 50 – krat dnevno zato, da prideš do zdravnika in na koncu situacija ni najbolj
rožnata. Zato nas zanima kako misli zdravstveni dom v prihodnje ravnati z dolgotrajno
odsotnostjo ker pač odzivnik pravi da do »nadaljnjega« bo zdravnik odsoten, ker nadomeščanje
to kar je vzpostavljeno je namenjeno za kratek čas in kaj bojo naredili na področju odzivnosti
ambulant pediatrije.
PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta:
Pobuda za vzpostavitev javnih servisnih stojal za kolesa. V zadnjih letih se na območju Mestne
občine Koper zelo razvilo kolesarstvo, čedalje več ljudi kolesari, Koper pa postaja tudi iz tega
vidika zanimiva turistična destinacija. Vsako leto smo tudi priča novim kolesarskim potem, kar je
tudi prava smer za zagotavljanje prometne trajnostne mobilnosti. S ciljem nadaljnjega razvoja
kolesarstva podajamo pobudo o nadgradnji kolesarske infrastrukture in sicer, da se na določenih
»punktih« oz. kolesarskih poteh postavi javna servisna stojala za kolesa. Slednja naj vključujejo
orodje, kot npr. izvijači, ključi ipd. raznih dimenzij, tlačilko, modul za polnjenje električnih koles,
parkirna stojala za kolesa itd. Smiselno je tudi, da se postavi klop in mizo, kar bi omogočalo
krajši postanek in oddih.
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PISNO:
1. Pobuda za vzpostavitev javnih servisnih stojal za kolesa
V zadnji letih se je na območju Mestne občine Koper zelo razvilo kolesarstvo. Čedalje več ljudi
kolesari, Koper pa postaja tudi iz tega vidika zanimiva turistična destinacija. Vsakoletno smo tudi
priča novim kolesarskim potem, kar je tudi prava smer za zagotavljanje prometne trajnostne
mobilnosti. S ciljem nadaljnjega razvoja kolesarstva podajamo pobudo o nadgradnji kolesarske
infrastrukture, in sicer da se na določenih punktih ob kolesarskih poteh postavi javna servisna
stojala za kolesa. Slednja naj vključujejo orodje (izvijači, ključi itd. raznih dimenzij), tlačilko,
modul za polnjene električnih koles, parkirna stojala za kolesa itd. Smiselno je tudi postaviti klop
in mizo, kar bi omogočalo krajši postanek in oddih.
2. Pobuda za spremembo imena Obalnega zavetišča za živali
Obalno zavetišče za živali v Dvorih pri Sv. Antonu, s katerim trenutno upravlja Marjetica Koper,
je zavetišče, ki pokriva celotno območje slovenske Istre. Delovanje zavetišča se ravno zaradi tega
v veliki meri financira iz javnih sredstev vseh štirih obmorskih občin. Poimenovanje »obalno« pa
nekako ne reflektira območja delovanja zavetišča katero se razteza od morja, skozi priobalni pas
do podeželja. S tovrstnim poimenovanjem se na mikroravni vsiljuje »obala«, ki pa postopoma
izriva geografsko, kulturno in zgodovinsko identiteto Istre. Zato je ravno odgovornost na lokalni
samoupravi, da skrbi za krepitev pripadnosti našemu prostoru. Podajamo pobudo, da se na
prvem naslednjem sestanku županov P.I.K.A. obravnava in sprejme sprememba imena v »Istrsko
zavetišče za živali« ali pa v »Zavetišče za živali Slovenske Istre«. Gre za simbolno dejanje, ko z
majhnimi koraki lahko prispevamo k večji prepoznavnosti obenem pripadnosti naši regiji Istri.
3. Pobuda za zagotovitev dodatnih sredstev za delovanje zavetišča
Sindikat družbe javnega podjetja Marjetica Koper je nedavno seznanil javnost o finančnih
težavah v zvezi s financiranjem izvajanja javne službe in upravljanjem z Obalnim zavetiščem za
zapuščene živali. Kot so pojasnili naj bi večina virov financiranja prihajalo iz proračunskih
sredstev obmorskih občin, kar pa naj bi zadostovalo zgolj za sedem oz. osem mesecev
poslovanja. V Oljki menimo, da do take situacije ne bi smelo priti, saj tudi zapuščene živali so živa
bitja, ki sobivajo z nami. Zato je zadnje potrebno ustrezno poskrbeti. Podajamo pobudo, da se na
prvem naslednjem sestanku županov P.I.K.A. obravnava problematika financiranja zavetišča ter
sprejme ustrezna odločitev o zagotovitvi dodatnih finančnih sredstev za ustrezno upravljanje z
zavetiščem. To bo tudi jasni signal, da imamo radi živali.
4. Pobuda za postavitev spominske table na Marsičevo hišo
Splošno znano je da smo imeli v mestu že v 19. stoletju slovenski oddelek učiteljišča, ki pa je
zaradi italijanskih nacionalistov, iredentistov in podobne sodrge bilo primorano na premestitev
v Gorico že leta 1908. Dnevno so se namreč dogajali napadi na slovenske in hrvaške študente,
občinska uprava je celo izselila slovenskega učitelja iz občinskega stanovanja zaradi
"žlavofilskih" teženj, kot so se izrazili.
Manj znano pa je, da so istega leta 1908 s pomočjo Ciril/Metodove družbe in Slovenske
posojilnice, ki je dala na razpolago svoje prostore v prvem nadstropju, odprli osnovno šolo v
slovenščini. Slovenci so se v Kopru dolgo prizadevali za odprtje šole, vendar jim ne mestna ne
dunajska oblast tega niso dovolile. Zato je ta šola bila privatna, kar je po tedanjih predpisih bilo
mogoče. Dobili so tudi učiteljico Marico Kregau iz Gorice, katero je družba finansirala. Na prvem
vpisu se je prijavilo 110 slovenskih fantov in deklet iz mesta Koper. Do njene prepovedi s strani
novih italijanskih okupacijskih oblasti so se zvrstile številne generacije in njih učitelji. Zadnja je
bila Marica Pfeifer, ki se je po zaprtju preselila v Trst kjer je nadaljevala svoje učiteljsko delo.
Njih imena večini ne pomenijo ničesar, ampak že zaradi spomina na junakinje tistega časa jih je
potrebno zapisati. Hiša Slovenske hranilnice, znana kot Marsičeva hiša, kjer je bila šola, je
današnji sedež zdravstvenega zavarovanja na koncu trga Brolo.
Podajamo pobudo, da se na Marsičevo hišo postavi spominska tabla, z napisom, da je bila v hiši
slovenske hranilnice, v prvem nadstropju, leta 1908 ustanovljena slovenska osnovna šola, ki je
uspešno delovala, dokler je ni fašistična oblast zaprla, kot tudi vse druge slovenske šole v Istri.
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5. Pobuda o začetku postopkov za premestitev koprskih zaporov
V Kopru je leta 2004 pričel delovati novi zavod za prestajanje kazni zapora. Že takrat je lokalno
prebivalstvo negodovalo glede lokacije zavoda, saj je bil zgrajen neposredno ob takrat še edinem
nakupovalnem centru. V vsem tem obdobju od otvoritve zaporov so se v bližji okolici odprli
razni poslovno-trgovski kompleksi; v prihodnje pa bo zgrajeno tudi stanovanjsko naselje. Objekt
zavoda za prestajanje kazni zapora je prostorsko neustrezno umeščen, z leti pa postaja čedalje
bolj moteč za okolico. Podajamo pobudo, da se prične s postopki za njegovo premestitev na bolj
diskretno lokacijo, ter sproščeni objekt oz. lokacijo nameni drugim vsebinam, ki sovpadajo s
sosednjimi poslovno-trgovskimi objekti.
6. Pobuda za izgradnjo Koprske zelene oaze
V Oljki podpiramo vsakršno prizadevanje za nove zelene parkovne površine oz. površine za
preživljanje prostega časa, saj je potrebno mesto čim bolj ozelenit kar prinaša veliko pozitivnih
učinkov na zdravje in počutje občank in občanov Mestne občine Koper.
Pri preučitvi mestnega in primestnega prostora smo ugotovili, da je smiselna nadaljnja širitev
sedanjega območja ŠRC Bonifika in Centralnega parka Koper (kot prikazuje priložena skica). Gre
za veliko območje, kjer se lahko občanke in občani ukvarjajo s športom, rekreacijo in aktivno
preživljajo prosti čas ali pa zgolj sproščajo na zelenih parkovnih površinah.
Podajamo pobudo, da se ozeleni še območje od ŠRC Bonifika proti Semedeli, tako da bi se
poglobilo hitro cesto H6 od podhoda pri policijski postaji do Semedelskega nadhoda (pasarele)
ter bencinsko črpalko premestilo na drugo lokacijo stran od mesta. Z ozelenitvijo tega območja
bi se povezala Semedela s Koprom, zmanjšal bi se hrup vozil, zrak bi postal bolj čist. Novo
območje urejeno z mediteranskim rastlinjem in sprehajalnimi potmi bi poimenovali – koprska
zelena oaza. Koper bi pridobil precej novih zelenih površin, kar bi vsakodnevno privabilo veliko
ljudi željnih sprostitve.
Zavedamo se, da gre za zahteven projekt, saj so nekatere površine v državni oz. zasebni lasti. A
obenem verjamemo, da je projekt uresničljiv, v kolikor se primerno pristopi k urejanju prostora
z vključevanjem vseh deležnikov in jasno zastavljenim časovno-opredeljenim ciljem.

7. Posaditev dreves vmes koprskih štiripasovnic
Vzdolž Ankaranske ceste, ki pelje od krožišča pri Luki Koper do krožišča pri Porsche Koper so
vmes štiripasovnice posajena drevesa. Gre za primer dobre prakse, katero je smiselno razširiti
tudi na druge koprske štiripasovnice (ob pogoju, da je tehnično izvedljivo in varno za udeležence
prometa). Podajamo pobudo, da se vmes (na sredino) štiripasovnic posadijo drevesa Pinje (ali
druga morebiti bolj primerna mediteranska drevesa), in sicer (a) Ferrarska ulica – od krožišča
pri Luki Koper do krožišča pri stadionu, (b) Cesta Zore Perello–Godina – od krožišča pri stadionu
do krožišča pri Solisu, (c) Ljubljanska cesta – od krožišča z vodometom do krožišča pri
McDonaldsu, (č) Kolodvorska cesta – od križišča pri izstopu iz do trgovskega centra Planet
Koper do križišča pri vstopu na parkirišče trgovskega centra Lidl, (d) Ankaranska cesta – od
križišča pri vhodu na parkirišče Porsche Koper do krožišča pri trgovskem centru Supernova.
Vsako posajeno drevo pomembno prispeva h kakovosti bivalnega okolja ljudi, živali in rastlin v
mestu, obenem lepoti in funkcionalnosti mestnega okolja. V Oljki zato podpiramo, da se mesto in
primestje primerno ozelenita.
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8. Pobuda za povečanje števila javnih polnilnih postaj za električna vozila
Pred leti je bila pripravljena strokovna podlaga Mreže javnih polnilnih postaj za električna
vozila. V dokumentu je zajet seznam predlaganih javnih postaj na 17 različnih lokacijah. Kljub
strokovni podlagi in konkretnem predlogu, se ugotavlja, da mesto in njegov primestni del, sta še
vedno podhranjena z javnimi polnilnimi postajami za električna vozila. Podajamo pobudo, da se
čim prej pristopi k zagotoviti razširjene mreže javnih in zasebnih polnilni postaj za električna
vozila širom celotne Mestne občine Koper. Trg električnih vozil se iz leta v leto povečuje, čedalje
več električnih vozil je na naših cestah. Trajnostna in okolju prijazna mobilnost je del globalne
strategije o zmanjševanju osebnih avtomobilov, ki uporabljajo fosilna goriva. S tem se prispeva k
zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku, večji kakovosti bivanja in javnem
zdravju. Zatorej je smiselno povečati mrežo polnilnih postaj za električna vozila, kar lahko
pozitivno prispeva na okolje in ljudi.

Seja je bila zaključena ob 17.30.

SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET
IN KRAJEVNE SKUPNOSTI
Vodja
Alenka Plahuta

ŽUPAN
Aleš Bržan
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