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ODGOVORI
NA VPRAŠANJA ČLANIC IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Na 25. redni seji, dne 23. decembra 2021 so članice in člani Občinskega sveta postavili vprašanja
oziroma predloge in pobude, na katere podajata Župan in Občinska uprava naslednje odgovore:
MARIJAN KRIŽMAN, član Občinskega sveta:
PISNO:
Pobuda
Organizatorji, izvajalci in udeleženci spominske slovesnosti ob stoletnici rojstva primorskega
junaka in narodnega heroja Janka Premrla Vojka predlagamo Mestni občini Koper, ustanoviteljici
Osnovne šole Koper, da šolo, naslednico Osnovne šole Janka Premrla Vojka in Osnovne šole
Pinka Tomažiča poimenuje po obeh narodnih herojih: Osnovna šola herojev Janka Premrla Vojka
in Pinka Tomažiča.
Menimo, da se je Mestna občina Koper ob sprejemanju sklepa o ustanovitvi združene mestne
šole prenagljeno odločila, da v imenu šole ne bo ohranila imen njenih predhodnic. S tem se je na
simbolni ravni odrekla eni od oblik priznavanja pomena protifašističnega in
naradnoosvobodilnega boja za pripadnost Primorske Sloveniji in sedanji status občine v njej.
Zanemarjen je bil prispevek obeh predhodnic sedanje šole k raziskovanju življenja in dela obeh
narodnih herojev ter k zavedanju o njunem pomenu ne le med mladimi, temveč tudi v širši
javnosti. Nenazadnje je bila z novim imenom prekinjena, izbrisana, tradicija šol, ki sta v času
naglega razvoja mesta predstavljali temelj vzgojno-izobraževalnega sistema v mestu, prispevali
tudi k ustvarjanju kadrovskih pogojev za izboljšanje kakovosti izobraževanja v občini, v
Slovenski Istri in širše na Primorskem. S predlaganim poimenovanjem nastale škode žal ni več
mogoče popraviti, mogoče je zgolj preprečiti popoln izbris spomina na oba heroja in na šoli, ki
sta nosili njuni imeni, v zavesti prihajajočih generacij.
Spoštovani župan gospod Aleš Bržan, naj vas ob tem spomnim, da je na Mestno občino Koper ta
pobuda bila že posredovana.
Odgovor:
Mestna občina Koper vedno s ponosom izkazuje svoje spoštovanje do obeh narodnih
herojev, ne vidi pa utemeljenega razloga, da Osnovna šola Koper ne bi ohranila svojega
rojstnega imena, ki ga je sprejela skupnost in posvojili njeni učenke in učenci.
ALAN MEDVEŠ in MAJA TAŠNER VATOVEC, člana Občinskega sveta:
PISNO:
I.

Na podlagi določil 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper
vlagava naslednja vprašanja in pobudo:

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) nasprotje interesov definira kot
okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in
objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes osebe pomeni premoženjsko ali
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nepremoženjsko korist zanjo, za fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela ta oseba
osebne, poslovne ali politične stike.
Nasprotje interesov je izkazano tedaj, ko zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz,
da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Ob tem mora presoja
videza, ali določena okoliščina vpliva na korektno opravljanje javnih nalog, temeljiti na realnih
oziroma opredmetenih (pred)postavkah, povezanih z dejanskimi pristojnostmi in odločevalsko
močjo oziroma pozicijo uradne osebe v konkretnem primeru.
Okoliščine, ki kažejo na to, da zasebni interes vpliva na nepristransko opravljanje javnih nalog
uradne osebe, so lahko najrazličnejše in predstavljajo dejansko vprašanje, ki ga je treba vedno
preverjati z vidika konkretnega primera.
Med najbolj tipičnimi oziroma pogostimi okoliščinami, ki lahko ustvarijo nasprotje interesov ali
videz nasprotja interesov, je podpisovanje pogodb, s katerimi se pridobivajo javna sredstva. Gre
torej za okoliščine, ki vplivajo ali pa ustvarjajo videz, da vplivajo na dejanja uradne osebe na
način, da ta svojih javnih nalog v konkretnem primeru ne opravlja objektivno in nepristransko.
Direktor JZ ZD Koper g. Igor Hrvatin in odvetnik Franci Matoz sta aprila letos ustanovila družbo
TRR poslovno svetovanje d.o.o., pri čemer je g. Hrvatin tudi pravni zastopnik (direktor)
omenjene družbe. Odvetnik Matoz ob enem poslovno sodeluje z javnim zavodom Zdravstveni
dom Koper, ki ga vodi prav g. Hrvatin, sodružbenik in zastopnik družbe TRR poslovno
svetovanje d.o.o. V času direktorovanja g. Hrvatina v Zdravstvenem domu Koper, sta odvetnik
Matoz in njegova odvetniška družba vse do vključno 6. 12. 2021 prejela preko 71.000€
(71.426,11€) nakazil za opravljene storitve za omenjeni javni zavod.
Iz navedenega je precej jasno, da obstaja tveganje nasprotja interesov saj sta izpolnjeni dve
predpostavki iz Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), t.j. obstoj poslovnih
stikov uradne osebe in premoženjsko korist za osebo, ki je imela poslovni stik z uradno osebo,
kar pa nedvomno ustvarja okoliščine, ki vplivajo na objektivnost in nepristransko opravljanje
javnih nalog uradne osebe.
Zato naslavljava naslednja vprašanja:
1. Ali je svet javnega zavoda ZD Koper seznanjen z obstojem zasebne poslovne povezanosti
direktorja zavoda z odvetnikom Matozem?
2. Če svet javnega zavoda o obstoju zasebne poslovne povezanosti direktorja z odvetnikom
Matozem ni seznanjen, ali bo ustrezno ukrepal v sled obstoja tveganja po Zakonu o
integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)?
3. Ali je svet javnega zavoda ZD Koper skladno z 8. alinejo 9. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zdravstveni dom Koper in 8. alinejo 22. člena Statuta javnega zavoda
Zdravstveni dom Koper podal soglasje k sklenitvi pogodbe z odvetnikom Matozem?
4. Če je svet javnega zavoda ZD Koper podal soglasje k sklenitvi pogodbe z odvetnikom
Matozem, ali ga namerava preklicati in bo s tem pogodba prekinjena?
5. Če svet javnega zavoda ZD Koper soglasja za sklenitev pogodbe z odvetnikom Matozem
ni podal, pa je pogodba vendarle sklenjena, na kar napeljujejo izplačila iz ERAR-ja, ali
namerava ustrezno ukrepati v sled obstoja tveganja po Zakonu o integriteti in
preprečevanju korupcije (ZIntPK)?
6. Kakšno je mnenje župana Mestne občine Koper do opisane situacije, ki skladno z
odlokom izvršuje ustanoviteljske pravice?
7. Ali bo svet zavoda, občinska uprava in/ali župan Mestne občine Koper seznanil Občinski
svet kako namerava ukrepati ob vidnih znakih tveganja nasprotja interesov?
Dolžnost izogibanja nasprotju interesov je odgovornost vseh nas. Ker je sum tveganja nasprotja
interesov več kot očiten in je ta že dlje časa prisoten v ZD Koper, kar nedvomno nakazujejo tudi
poslovne povezave g. Hrvatina in odvetnika Francija Matoza v dejavnosti bioplinarstva, je treba
ukrepati. Zato v luči odprave tveganja nasprotja interesov in sprejema ustreznih ukrepov
predlagava, na podlagi ustanoviteljskih pravic, ki jih ima Občinski svet Mestne občine Koper in
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na podlagi 1. odstavka 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine, da se o tem opravi
razprava na naslednji seji občinskega sveta.
Odgovor:
Mestna občina Koper je vprašanja naslovila na strokovni svet zavoda, od koder so sporočili,
da je v zvezi z omenjenimi očitki že tekel postopek Komisije za preprečevanje korupcije. V
postopku preverjanja je KPK pridobila vse pogodbe in račune ter pregledala celotno
dokumentacijo, nepravilnosti ni ugotovila.
Zdravstveni dom Koper sicer z omenjeno odvetniško družbo od 1. 5. 2021 nima več sklenjene
pogodbe, za ZD Koper opravljajo le še zastopanje v nekaterih postopkih pred sodiščem, ki so
bili začeti pred iztekom pogodbe.
Odgovor ZD Koper prilagamo.
II. Na podlagi določil 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper
vlagava naslednja vprašanja, ki smo jih prejeli s strani občana
Prodaja parcel brez predhodne umestitve v letni načrt razpolaganja s stvarnim in
nepremičnim premoženjem:
Občina je leta 2014 prodala parceli 1219/5 in 1220/13, k.o. Jernej, brez obvezne umestitve
prodaje v letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti. S tem je
bila prodaja parcel skrita pred občinskim svetom. Kršen je bil Zakon o ravnanju s stvarnim
premoženjem države in lokalnih skupnosti. Gre za hujšo kršitev predpisov pri poslovanju
občine.
Kršitev navedenega zakona dokazujejo zapisnik mejne obravnave, namera o sklenitvi
neposredne pogodbe in izpiski iz zemljiške knjige. Parceli sta bili odmerjeni in prodani v istem
letu 2014, zato seveda nista mogli biti umeščeni v letni načrt prodaje, ki se sprejema decembra
tekočega leta za prodajo nepremičnin v naslednjem letu.
Dve manjši parceli 1219/5 in 1220/13 sta nastali tako, da sta se odmerili od dveh večjih parcel
1219/2 in 1220/4, kar je razvidno iz Zapisnika mejne obravnave št. 13/1-2014, iz aprila 2014,
ki ga je izdelalo Geodetsko podjetje Sežana d.o.o.. (Vir- Geodetska uprava).
Občina je objavila Namero o sklenitvi neposredne pogodbe št. 478-1/2014 maja 2014.
Parceli sta bili vpisani v zemljiško knjigo avgusta 2014.
V Nameri o sklenitvi neposredne pogodbe, je bila tudi podana neresnična navedba, da se prodaja
funkcionalno zemljišče. Taka navedba odvrača pozornost drugih potencialnih kupcev.
Za funkcionalno zemljišče bi morala biti izdana odločba upravne enote.
Parceli 1219/5 in 1220/13 nista funkcionalno zemljišče k stavbi na parceli 1219/1, v kateri živi
lastnica, saj v primeru da gradbena parcela 1219/1 ne bi bila funkcionalna, lastnica za gradnjo
hiše ne bi dobila gradbenega dovoljenja.
Trasa kanalizacije v projektu za gradnjo kanalizacije v Kolombanu:
Trasa kanalizacije v projektu PZI za kanalizacijo v Kolombanu poteka 6 metrov stran od
nelegalnega objekta na parceli 1220/13, v dolini pod obstoječo potjo, kar je razvidno iz PZI
projekta Hrvatini-kanalizacija Ankaran, datoteka: 3.5.15 Situacija 9 pred kan list 7.pdf. (Vir-MOK
internet stran).
Taka trasa kanalizacije bo zaradi potrebnih podpornih zidov precej dražja.
Krajani so bili na terenskem sestanku s strani projektanta kanalizacije seznanjeni, da bo trasa
kanalizacije potekala po obstoječi poti na parceli 1220/12, zato bi morala občina pri projektantu
kanalizacije preveriti, zakaj trasa kanalizacije sedaj v projektu poteka v dolini pod obstoječo
potjo.
Projekt za gradnjo nove dovozne poti v dolini pod obstoječo potjo, po kateri sedaj poteka
projektirana trasa kanalizacije, je namreč naročila lastnica nelegalne gradnje na parceli
1220/13.
Občinska uprava je seznanjena s tem zasebnim projektom.
V kolikor bo kanalizacija zgrajena v dolini pod obstoječo potjo, bodo oškodovana sredstva MOK,
Republike Slovenije in EU.
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Gradnja na občinski parceli 1220/12 k.o. Jernej:
Lastnica parcele 1220/13 je na parceli zgradila nelegalni objekt, ki ga obravnava gradbena
inšpekcija. Objekt sega tudi cca 12 m2 v občinsko parcelo 1220/12, kar bi morala obravnavati
občina.
Poseg v občinsko parcelo je razviden iz PZI projekta za kanalizacijo Hrvatini, datoteka: 3.5.15
Situacija 9 pred kan list 7.pdf. (Vir-MOK internet stran), kjer so meje nedovoljenega posega
označene s črkami A,B,C,D.
Občina ima pravico zahtevati, da sodišče v nepravdnem postopku lastnici naloži, da odstrani del
objekta, ki posega v občinsko zemljišče. Lahko pa se z lastnico dogovori o zamenjavi zemljišč, da
bi se na ta način rešil problem obračanja vozil na koncu slepe javne poti, kot je razloženo v
nadaljevanju.
Prometna varnost na javni poti 1220/5, k.o Jernej:
Posledica nepotrebne in netransparentne prodaje parcele 1219/5, k.o. Jernej, velikosti 8 m2, je
ogrožena prometna varnost na javni poti 1220/5.
Zaradi te parcele 1219/5 v zasebni lasti dostavna vozila, intervencijska vozila in servisna vozila
na koncu javne poti 1220/5 ne morejo obrniti in vozijo vzvratno po 100 metrov dolgem strmem
klancu, ter s tem ogrožajo prometno varnost na javni poti 1220/5.
Občina je v skladu z zakonom o cestah dolžna zagotoviti varnost na javni poti.
Zaradi javne koristi zagotovitve prometne varnosti in dostave blaga krajanom do hišnega
naslova, lahko občina lastnici, ki je z delom nelegalnega objekta posegla cca 12 m2 v občinsko
parcelo, predlaga zamenjavo tega zemljišča z 8 m2 zemljišča na parceli 1219/5 in 4 m2
zemljišča na parceli 1220/13.
V kolikor lastnica predloga za zamenjavo zemljišč ne bo sprejela in bo raje odstranila del
nelegalno zgrajenega objekta na občinski parceli 1220/12, pa bi morala občina omogočiti vsaj
obračanje krajših dostavnih, intervencijskih in servisnih vozil, tako imenovanih furgonov. Taka
vozila uporablja Mercator, ki krajanom dostavlja hrano in pošta za dostavo paketov. Za
obračanje takih vozil je namreč na občinskih parcelah 1219/4 in 1220/5 na razpolago dovolj
prostora.
Potrebno je samo odstraniti cca 15 metrov napačno postavljenih cestnih robnikov in jih vgraditi
na pravilno mesto, to je na občinske parcelne meje.
Nepravilno postavljeni robniki so v Zapisniku mejne obravnave označeni s črto med točkami 5162.
Robniki so sedaj postavljeni tako, da ima korist od tega le lastnica parcel 1220/13 in 1219/5, ki
na ta način brezplačno koristi še približno 12 m2 občinskega zemljišča.
V zvezi z gornjimi navedbami prosimo za odgovor na sledeča vprašanja:
1) Zakaj prodaja parcel 1219/5 in 1220/13, k.o. Jernej, ni bila umeščena v letni načrt
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem ?
2) Zakaj je občina v nameri o sklenitvi neposredne pogodbe, navedla neresnično navedbo, da
parceli 1219/5 in 1220/13 v naravi predstavljata funkcionalno zemljišče
3) S kakšnim namenom je občina leta 2014 odmerila in prodala parcelo 1220/13 ?
4) S kakšnim namenom je občina leta 2014 odmerila in prodala parcelo 1219/5, površine 8
m2? Na tako majhni parceli parkiranje ni možno. Tudi dostop do zemljišča na parceli
1220/13, dva metra nižje pod podpornim zidom, preko te parcele, v času nakupa parcele ni
bil možen. Šele z izgradnjo nelegalnega objekta sta se nivoja parcel izenačila.
5) Zakaj projektirana trasa kanalizacije, ne poteka po obstoječi dovozni poti na parceli
1220/12, kot so bili s strani projektanta seznanjeni krajani, ampak v dolini, 6 metrov stran
od nelegalnega objekta ?
6) Kako bo občina ukrepala zaradi nelegalnega gradbenega posega v občinsko zemljišče na
parceli 1220/12 ?
7) Kako bo občina omogočila obračanje dostavnih, intervencijskih in servisnih vozil na koncu
javne poti 1220/5, k.o. Jernej in s tem zagotovila prometno varnost na javni poti, kar je njena
obveza v skladu z Zakonom o cestah.
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Ali bo predlagala lastnici nelegalnega objekta zamenjavo zemljišča na parceli 1220/12,
na katerega je posegla z nelegalnim objektom, z 8 m2 zemljišča na parceli 1219/5 in 4
m2 zemljišča na parceli 1220/13 ?
Ali bo omogočila obračanje krajših dostavnih, intervencijskih in servisnih vozil s
prestavitvijo napačno postavljenih robnikov na parcelah 1219/4 in 1220/5 ?

Odgovori:
Mestna občina Koper je na podlagi vloge stranke za odkup dela nepremičnin s parc. št.
1219/2 in 1220/4, k.o. Jernej z namenom, da si zagotovi prostor za parkiranje osebnih
avtomobilov pričela s postopkom razpolaganja. Pri pregledu pravnega in dejanskega stanja
nepremičnin je bilo ugotovljeno, da le-te predstavljajo premoženje, ki ga lokalna skupnost
ne potrebuje za izvajanje svojih nalog, zato je po izvedeni parcelaciji le-teh, novo nastali
parceli št. 1219/5 in 1220/13, k.o. Jernej uvrstila v sklep o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu
ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2014, št. 478-96/2014 z dne
29.5.2014. Zakonski zahtevi za uvrstitev nepremičnin v Letni načrt je bilo s tem zadoščeno.
Po izvedbi vseh potrebnih postopkov, skladnih z veljavno zakonodajo, je bila na spletni
strani Mestne občine Koper objavljena namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji
nepremičnega premoženja za nepremičnini s parc. št. 1219/5 in 1220/13, k.o. Jernej ter
sklenjena pogodba o prodaji nepremičnin.
Nepremičnini s parc. št. 1219/5 in 1220/13 k.o. Jernej sta se prodajali kot funkcionalno
zemljišče v smislu, da po svoji obliki in velikosti nista predstavljali gradbene parcele, ki
izpolnjuje pogoje za gradnjo objekta, saj nepremičnina s parc. št. 1219/5 k.o. Jernej meri 8
m2, nepremičnina s parc. št. 1220/13 k.o. Jernej pa 94 m2. Zemljišči po svojih lastnostih
predstavljata nepremičnini, ki zaokrožujeta območje v zasebni lasti, za ureditev dodatnih
parkirnih mest, s čimer je zagotovljeno tudi nemoteno dostopanje do okoliških nepremičnin.
Mestna občina Koper je po prodaji navedenih nepremičnin na podlagi njenega zahtevka
podala lastnici nepremičnine soglasje za postavitev mejnega zidu na parc. št. 1220/13 k.o.
Jernej, ob parcelni meji parc. št. 1220/12, k.o. Jernej. Za nameravani poseg je bilo s strani
upravne enote Koper izdano gradbeno dovoljenje št. 351-92/2015-4.
Strokovne službe Mestne občine Koper so na podlagi vloge lastnice nepremičnin s parc. št.
1219/5 in 1220/13, k.o. Jernej, za odkup dela nepremičnin s parc. št. 1220/12, 1219/4,
1220/1, k.o. Jernej, pregledale pravno in dejansko stanja nepremičnin in ugotovile, da po
predlaganem delu nepremičnine s parc. št. 1220/12 k.o. Jernej v naravi poteka dostopna pot
do nepremičnine parc. št. *213, k.o. Jernej ter dostop do preostalega jugozahodnega dela, ki
je glede na površino primeren za oblikovanje gradbene parcele.
Ugotovljeno je bilo, da je potrebno v primeru prodaje dela parc. št. 1220/12 k.o. Jernej, po
kateri poteka dostop, predhodno preveriti možnost prestavitve obstoječega dostopa, pri
čemer bi stroški prestavitve bremenili zainteresirano stranko. Po predložitvi IDZ za
prestavitev obstoječe dostopne poti s strani zainteresirane stranke je bila preverjena
možnost umestitve stanovanjskega objekta na preostalem delu parcele zaradi možnosti
oblikovanja gradbene parcele. V tem postopku je bilo ugotovljeno, da je treba traso
predvidene fekalne kanalizacije v manjšem delu popraviti, kar je bilo tudi upoštevano.
Stranka je bila seznanjena, da bo Mestna občina Koper s prodajo nadaljevala po izvedbi oz.
izgradnji prestavljene poti, stroški izgradnje prestavitve pa bi bremenili stranko, s čimer se
je stranka strinjala. Bila je opozorjena, naj predhodno preveri višino stroškov take
prestavitve, saj bi v tem primeru bilo potrebno izvesti podporni zid. Zainteresirana stranka
je naknadno sporočila, da so stroški izgradnje opornega zidu višji od pričakovanih ter
prosila za nadaljevanje postopka prodaje parc. št. 1220/12 in 1220/1 k.o. Jernej, v celoti, v
kolikor strokovne službe MOK smatrajo, da je smiselna prodaja le-teh kot zaključena celota.
Trasa kanalizacije na navedenem območju je bila projektirana s strani družbe GLG d.o.o., v
skladu s strokovnimi, tehničnimi smernicami in pogoji. Ugotavljamo, da se je projektirana
trasa uskladila s projektno dokumentacijo za ureditev dostopa do obstoječih nepremičnin
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ter z umestitvijo oz. oblikovanjem gradbene parcele na tem območju in je sledila
najugodnejšim učinkom za investitorja.
Mestna občina Koper bo glede nelegalnega gradbenega posega v občinsko zemljišče,
pristopila k naročilu ureditve meje nepremičnine s parc. št. 1220/12, k.o. Jernej, zaradi
ugotovitve dejanskega stanja na terenu.
Do stanovanjskih objektov z naslovom Kolomban 36, 37, 37a in 37b vodi ožja dostopna
cesta širine cca 3,5 m in dolžine 75m, ki se pod ostrim kotom priključuje na lokalno cesto
Brida – Ankaran. Širitev ceste ni možna, na podlagi obstoječega stanja so lastniki objektov
pridobili gradbena dovoljenja za stanovanjske objekte, cesta je v takšnem stanju že
desetletja. Dostop večjim dostavnim vozilom po tej dostopni cesti je zaradi širine in
konfiguracije ceste zelo otežen.
Občina ni dolžna zagotavljati obračališča za dostavna intervencijska in servisna vozila, kar
pa nima direktne povezave z varnostjo prometa na cesti. Parkiranje in obračanje osebnih
vozil morajo lastniki objektov zagotoviti na lastnem zemljišču. Obračanje dostavnih in
intervencijskih vozil je načeloma možno, če lastniki ne bi postavili ograje in dvoriščnih vrat
na sami parcelni meji z javno cesto, za kar pa niso pridobili potrebnega dovoljenja ali
soglasja pristojnega organa za promet.
Predmetna dostopna cesta je urejena v asfaltni izvedbi, postavljeni so tudi robniki, kar je
razvidno iz priložene fotografije. Robniki so postavljeni skladno s takratno izvedbo in v vseh
teh letih s strani krajanov ali predstavnikov KS ni bilo podane nobene pobude ali pritožbe o
»napačno« postavljenih robnikih. Če bi posameznik želel drugačno ureditev, lahko to izvede
na podlagi predhodno pridobljenega soglasja na predlagano rešitev.
PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta
PISNO:
Pobuda 1: vpogled v sponzorstvo in donacije javnih zavodov in podjetij MOK
Naprošamo, da se preko predstavnikov Mestne občine Koper v organih nadzora Javnega podjetja
Marjetica Koper d.o.o., javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o. in Stanovanjski sklad
Mestne občine Koper ter preko predstavnikov Mestne občine Koper v svetih javnih zavodih,
katere ustanovitelj je Mestna občina Koper pridobi seznam dodeljenih sponzorskih sredstev in
donacij za leta 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020. Seznam naj vsebuje za vsakega prejemnika
datum nakazila in višino nakaznih sredstev. Poleg tega zaprošamo še za pojasnilo oz.
obrazložitev na osnovi katerega akta in dokumenta so se posamezna sredstva odobrila in
nakazala – listina naj se tudi predloži. Naprošamo, da se vsa dokumentacija predloži najkasneje
do februarske seje občinskega sveta.
Odgovor:
Mestna občina Koper je javnim zavodom in javnim podjetjem, kjer je ustanovitelj, že poslala
dopis ter zaprosila za podatke v zvezi z dodeljevanjem sponzorskih sredstev in donacij v
obdobju 2016 – 2020. Z istim dopisom smo jih zaprosili tudi za objavo temeljnih aktov na
svojih spletnih straneh, če tega še nimajo urejenega.
Pobuda 2: Nadgradnja pogojev za najviše delovno mesto v javnih zavodih in javnih
podjetjih MOK
V Oljki ugotavljamo, da so bili v preteklih letih v večini primerov razpisani »preskromni« pogoji
za zasedbo najvišjega delovnega mesta (direktor) v javnih zavodih in javnih podjetjih katerih je
ustanoviteljica oz. soustanoviteljica Mestna občina Koper. Navajamo nekaj primerov minimalnih
zahtev iz javno objavljenih razpisov posameznih javnih zavodov oz. javnih podjetij v zadnjih
letih:
Javni zavod za mladino, kulturo in turizem
Javni zavod Gledališče Koper

Izobrazba
7 po SOK
7 po SOK

Italijanski jezik
Osnovna raven
Osnovna raven

Vodstvene delovne izkušnje
Najmanj 3 leta
Najmanj 5 let
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Javno podjetje Marjetica Koper
Javni zavod Pokrajinski muzej Koper
Javni zavod Zdravstveni dom Koper
Javno podjetje Rižanski vodovod Koper

7 po SOK
7 po SOK
7 po SOK
7 po SOK

Osnovna raven
Aktivno znanje
Osnovna raven
Osnovna raven

Najmanj 5 let
Najmanj 3 leta
Najmanj 5 let
Najmanj 5 let

Menimo, da je napočil čas za dvig pogojev znanja in kompetenc za zasedbo delovnega mesta
direktorja - zato podajamo pobudo, da se preko predstavnikov Mestne občine Koper v organih
nadzora javnih podjetij oz. preko predstavnikov Mestne občine Koper v svetih javnih zavodov
sproži ustrezne postopke za spremembo aktov s katerimi se bo v prihodnje v razpisu zahtevalo
najmanj: (a) 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih, (b) najmanj doseženo izobrazbo 8.
stopnje po SOK oz. 7 stopnja po Uredbi (t.j. izobrazbe po »pred bolonjskih« programih:
specializacija po visokošolskih strokovnih programih, univerzitetni programi; izobrazbe po
novih »bolonjskih« programih 2. stopnje: magisterij stroke) ter (c) višjo raven znanja
italijanskega jezika. Predlog strmi k temu, da se poenotijo vsaj navedeni trije pogoji za zasedbo
direktorskega mesta v javnih zavodih in javnih podjetjih.
Odgovor:
Mestna občina Koper bo proučila predlagano pobudo in po potrebi izpeljala postopke, da se
zahtevana vsebina tudi formalno predpiše. Proučila bo tudi predlog, da se poenotijo
navedeni trije pogoji za zasedbo direktorskega mesta v javnih zavodih in javnih podjetjih,
katerih ustanovitelj je občina.
Pobuda 3: Temeljni akti (statuti) javnih zavodov MOK naj bodo javno objavljeni
V Oljki ugotavljamo, da v večini primerov, tako odlok o ustanovitvi kot temeljni akt (statut)
javnih zavodov katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper, niso javno objavljeni na npr.
spletnih straneh posameznega zavoda ali uradni občinski spletni strani. Podajamo pobudo, da se
preko predstavnikov Mestne občine Koper v svetih javnih zavodov sproži ustrezne postopke s
katerimi bodo ta dva dokumenta javno dostopna na uradnih spletnih straneh javnega zavoda. Po
naši oceni gre za dokumente javnega značaja, zato ne bi smelo biti ovir za njihovo javno objavo.
Odgovor:
Odgovor je podan pod pobudo št. 1
Pobuda 4: s solarnimi kolektorji pokrito parkirišče na koprski avtobusni postaji
V zadnjih mesecih poteka obnova glavne avtobusne postaje v Kopru, ki bi morala biti zaključena
v letu 2022. Podajamo pobudo, da se vsa parkirna mesta namenjena (taksi in drugim) vozilom
pokrijejo s solarnimi paneli. S tem dosežemo dvoje, parkiranim vozilom omogočimo zaščito pred
vremenskimi vplivi (sonce, dež, toča, …) ter proizvaja se električna energija, ki zmanjša porabo
elektrike iz javnega omrežja na tem območju. Tovrstna rešitev bi se lahko postopoma uvedla
tudi na drugih večjih parkiriščih v Kopru.
Odgovor:
Na Mestni občini Koper smo aktivno pristopili k proučevanju možnosti uporabe obnovljivih
virov energije (OVE), ena od teh možnosti je tudi prekrivanje parkirnih mest na večjih
parkiriščih z nadstrešnicami s fotovoltaičnimi paneli ali postavitev sončnih panelov na
strehe objektov ali druge površine. Objekt avtobusne postaja, žal, ne omogoča postavitev
sončnih panelov, saj smo to možnost že preverili s projektanti.
Pobuda 5: Sanacija pločnika na parc. št. 1567/32 k.o. Koper
Pločnik ob Ferrarski ulici, ki sega od vstopa na parkirišče pri sodišču pa do novo nastajajočega
stanovanjskega objekta EWOL rezidenca na parc. št. 1567/32 k.o. Koper je v zelo slabem stanju.
Podajamo pobudo za sanacijo pločnika ter tako omogočimo pešcem varno uporabo.
Odgovor:
Ne gre za sanacijo pločnika, ampak za izvedbo pločnika, ki na tem odseku še ni bil izveden.
Vezano na dokončanje Residence EWOL in hkratno ureditev novega pločnika in zelenice
pred tem objektom, so podani pogoji za izvedbo tudi manjkajočega dela pločnika, katerega
izvedba je predvidena v letu 2022.
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Pobuda 6: ureditev parkirnih mest na makadamskih parkiriščih
Makadamska parkirišča (kot npr. za koprsko tržnico ali v Žusterni) nimajo zarisanih parkirnih
mest. Dogaja se, da se zaradi slabo parkiranih vozil po nepotrebnem izgubi kar nekaj parkirnih
mest. Podajamo pobudo, da se postavijo trakovi za (začasne) talne označbe parkirnih prostorov.

Odgovor:
Tako na makadamskem parkirišču pri tržnici, kot tudi v Žusterni imamo linijske oznake
parkirnih vrst. Večinoma ni bilo zaznati večje izgube parkirnih mest zaradi razmakov med
vozili. Pobudo bomo vsekakor posredovali upravljavcu teh parkirišč z namenom, da jo
prouči in po potrebi ustrezno označi tudi širino parkirnih mest.
Pobuda 7: zagotovitev dvojezičnosti časopisa KP MOK
Časopis oz. občasnik Mestne občine Koper brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini že
od leta 2010 (dostopen je tudi v elektronski obliki na spletni strani občine). Kot piše na
https://www.koper.si/obcina/kp-mok-casopis-mestne-obcine-koper/ so »v njem zbrane
najzanimivejše zgodbe naših ljudi in krajev kot tudi aktualno dogajanje, projekti, naložbe in
dogodki v naši občini«. V Oljki ugotavljamo, da je časopis pretežno v slovenskem jeziku; zadnja
številka MOK 40 ima 48 strani, od tega sta dve strani v italijanščini (enako je tudi v preteklih
številkah). Podajamo pobudo, da se najmanj gospodinjstvom na narodnostno mešanem območju
zagotovi v celoti dvojezičen (v slovenščini in v italijanščini) časopis KP MOK.
Odgovor:
Družba Multimedijski center Vizija, d. o. o. – s. r. l. – v likvidaciji je že lani sprejela odločitev,
da objavlja več prispevkov v italijanskem jeziku v obeh medijih. V tem okviru, je bil tudi
eKoper preimenovan v eKoperCapodistria. Mestna občina Koper bo tudi po 1. maju, ko bo
izdajateljica obeh medijev, ohranila prispevke vsaj v takšnem obsegu kot doslej.
Pobuda 8: izgradnja južne tribune na stadionu Bonifika Koper
Pred leti, predvsem v času pridobitve gostovanja UEFA Evropskega nogometnega prvenstva do
21 let, smo vsi skupaj ugotovili, da koprski stadion ne ustreza nekaterim kriterijem UEFA za
gostovanje pomembnejših mednarodnih tekem tako na klubskem kot reprezentančnem nivoju.
Stadion Bonifika ima po UEFA standardu trenutno priznano »kategorijo 2«. V UEFA klubskih
tekmovanjih (UEFA liga prvakov – UCL, UEFA liga Evropa – UEL in UEFA konferenčna liga –
UECL) to zadošča zgolj za predtekmovalni del (prvi in drugi kvalifikacijski krog).
Za tretji krog v predtekmovanju UCL ter tretji in četrti krog v UEL in UECL je potrebna
klasifikacija stadiona s »kategorijo 3«, za kar se zahteva kapaciteta najmanj 4.500 sedežev, kar
pa stadion trenutno ne zadovoljuje, saj ima 3.250 sedežev (ob upoštevanju tudi C1 in C2
nepokrito južno tribuno).
Že pri organizaciji UEFA Evropskega nogometnega prvenstva do 21 let smo ugotovili, da za
gostovanje tako pomembnega dogodka je potrebna nova zidana pokrita južna tribuna (ob
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osnovni šoli Koper), ki bi imela najmanj 1.700 sedežev za gledalce, poleg tega še 140 sedežev za
VIP goste in 60 za medije (skladno z UEFA pravilnikom o infrastrukturi stadionov). Evropsko
prvenstvo je bilo lahko uspešno organizirano na obstoječi infrastrukturi, ker ni bilo gledalcev
(zaradi ukrepov za zajezitev širjenja epidemije COVID-19), v normalnih razmerah pa se verjeto
ta del prvenstva sploh odigral v Kopru.
Nogometni klub Koper letos izjemno uspešno nastopa v 1.slovenski nogometni ligi (Prva liga
Telemach). Že dalj časa je na samem vrhu lestvice. Vsi se nadejamo, da se bo Koper uvrstil v
UEFA klubska tekmovanja, ki se pričnejo v začetku julija 2022 in da bi koprski stadion tako že
naslednje poletje gostil kvalifikacijske tekme za ligo prvakov ali katero od preostalih dveh UEFA
tekmovanj.
Z željo, da bo teh mednarodnih tekem v Kopru že naslednje poletje, je potrebno koprski stadion
ustrezno nadgraditi, predvsem pa povečati kapaciteto stadiona. Neizpolnjevanje UEFA kriterijev
pomeni, da bi se lahko določene tekem morale igrati v Ljubljani ali celo dlje od nje, kar si pa
Koprčanke in Koprčani ne zaslužijo.
Nemudoma je zatorej potrebno pristopiti k izgradnji nove južne tribune, ki smo jo v začetku tega
mandata vsi zagovarjali. Nova tribuna pomeni tudi priložnost vzpostavitve drugih vsebin pod
tribunu kot npr. novi vrtec ali pa dvorane za individualne športe (borilni športi, plesna dejavnost
itd.), hkrati garderobe za mlajše nogometne kategorije. Večji stadion odpira vrata za še več
reprezentančnih tekme v Kopru, kar pomembno prispeva tudi k športnem turizmu.
Podajamo pobudo, da se pristopi k izgradnji južne tribune na koprskem nogometnem stadionu
Bonifika (leto 2022 faza I. – pokrita tribuna in sedeži in leto 2023 faza II. – dokončanje in oprema
prostorov pod novo tribuno).
Odgovor:
V proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 so za izgradnjo zahodne tribune na stadionu
Bonifika Koper zagotovljena sredstva za pripravo dokumentacije v višini 20.000,00 EUR.
Glede na različne možnosti umestitve vsebin pod novo zgrajeno tribuno je potrebno
predhodno izdelati programsko nalogo ter naknadno še ostalo potrebno dokumentacijo,
katerih izdelava je že predvidena v letošnjem letu.
Pobuda 9: Pobuda o preučitvi smiselnosti preimenovanja osnovne šole Koper
V letu 2006 je svoja vrata odprla nova osnovna šola Koper, ki je nadomestila takratni dve šoli v
mestu poimenovani po narodnih herojih: OŠ Pinka Tomažiča (zgrajena 1962, zrušena 2005) in
OŠ Janka Premrla – Vojka (1950-2008). Za izgradnjo nove šole je bil potreben celo referendum,
saj je bilo deljeno javno mnenje glede primernosti tako velike šole. Ali je bila odločitev o taki
veliki šoli dobra ali ne, lahko danes povedo starši in šolarji, ki so del svojega življenja preživeli z
Osnovno šolo Koper.
Zrušitev dveh osnovnih šol za izgradnjo ene velike pa je »odneslo« tudi nekdanja poimenovanja,
saj nova šola nosi ime »Koper«. V sredo, 15. decembra, bo natanko 80 let od smrti narodnega
heroja Pinka Tomažiča, ki je bil skupaj z Viktorjem Bobkom, Ivanom Ivančičem, Simonom Kosom
in Ivanom Vadnalom ustreljen na openskem strelišču leta 1941.
V Lokalnem odboru Oljka Koper menimo, da je napočil čas za strokovno razpravo glede
možnosti preimenovanja Osnovne šole Koper. S tem se predvsem omogoči, da se odpre razprava
o možnosti poprave krivic, ki so bile storjene v času rušitve dveh in izgradnje ene osnovne šole v
mestu Koper. Pozivamo župana Mestne občine Koper, da imenuje strokovno komisijo, ki bo
obravnavala primernost preimenovanja osnovne šole Koper po narodnem heroju Pinku
Tomažiču in / ali Janku Premrlu – Vojku.
Odgovor:
Mestna občina Koper vedno s ponosom izkazuje svoje spoštovanje do obeh narodnih
herojev, kar se ni in se ne bo spremenilo zgolj zaradi rojstnega imena Osnovne šole Koper.
Ime nove šole je sprejela skupnost in so ga posvojili učenke in učenci, zato bo občina
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kakršno koli pobudo za preimenovanje obravnavala samo v primeru, da pridobi širšo
podporo njenih deležnikov.
Pobuda 10: Umiritev hitrosti prometa v Šmarjah
Cesta, ki pelje skozi naselje Šmarje (parc. št. 3418 k.o. Šmarje) je od centra vasi (Doma Krajanov)
do križišča za Puče / Kaštabona in Pomjan / Fijeroga precej nevarna za tamkajšnje stanovalke in
stanovalce, saj nekatera vozila dosegajo visoke hitrosti. Cesta služi tako krajankam in krajanom
Šmarij, kot tranzitna cesta za sosednja naselja in vasi. Ker ni pločnika, del cestišča uporabljajo
tudi otroci, ko se odpravijo v oz. iz šole. Podajamo pobudo, da se na tem delu ceste skozi naselje
postavijo hitrostne ovire s katerimi bi se dosegla umiritev prometa posledično večja varnost
ljudi. Trenutno je postavljena zgolj ena hitrostna ovira pri pokopališču, ki pa ne zagotavlja
zadostne varnosti za ljudi za celotni odsek od Doma Krajanov do prej navedenega križišča.
Vzdolž ceste je smotrno vzpostaviti tudi pločnik, pa četudi bo minimalne širine zaradi
specifičnosti te ceste, saj bi s tem zagotovili večjo varnost pešcev.
Odgovor:
Skupaj z vodstvom Krajevne skupnosti Šmarje bomo preučili potrebe po umirjanju hitrosti
na tej cesti in poiskali najbolj ustrezne rešitve. Postavitev hitrostnih ovir je samo eden od
načinov umirjanja hitrosti. Cesta Šmarje – Puče se v zadnjih letih postopoma rekonstruira. S
tem se bo nadaljevalo in seveda iskalo tudi možnosti za izvedbo potrebnih pločnikov v
območju naselja.
Pobuda 11: Monument - "vrata v osrčje slovenske Istre"
V Lokalnem odboru Oljka Koper smo seznanjeni s pobudo Krajevne skupnosti Šmarje glede
gradnje monumenta – vrata v osrčje Slovenske Istre, za katero smatramo kot pomemben
prispevek h krajinski in kulturni dediščini našega kraja, ki obuja zgodovinska dejstva v Istri.
Idejni projekt KS Šmarje podpiramo in podajamo pobudo za njeno realizacijo v letu 2022.
Idejni projekt vključuje postavitev simboličnih kamnitih zidov iz istrskega peščenjaka ob vhodu
v vas Šmarje na Kožeri. Zasnova arhitekture sloni na dejstvu, da so bile Šmarje – Monte nekoč
obdane s kamnitim obzidjem, ki je varoval krajane pred nevarnostjo. Tudi v današnjih časih v
vasi najdemo kar nekaj starih kamnitih zidov, ki še spominjajo na daljno preteklost istrske vasi.
Postavitev kamnitih »vrat« na Kožeri predstavlja obuditev zgodovinskih dejstev ter bogate
kulturne dediščine. Šmarje se s tem postavljajo v vlogo vasi, ki ohranja dediščino istrskega
podeželja in vzorce podeželskega stila življenja na prehodu med urbaniziranim bližnjim
koprskim zaledjem in bogatim podeželskim zaledjem. Šmarje se tako v širšem razvojnem
modelu Istre postavljajo v prostor z zgodovinsko pomembno geo-strateško lego ter kot branitelj
podeželja Slovenske Istre.
Predvidena ureditev: v obstoječo parkovno ureditev na obeh straneh glavne dostopne ceste v
vas Šmarje se postavita dva zidana kamnita zidova, grajena iz istrskega peščenjaka. Na
kamnitem zidu se namesti svetlobna oznaka z navedbo imena vasi in slogana »Vrata v osrčje
Slovenske Istre«.
Parceli sta v lasti MOK oziroma je v ZK kot javno dobro (priloga).
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Odgovor:
Če bo predlagana pobuda ena izmed prioritet KS Šmarje v naslednjih letih, jo bo občina
umestila v Načrt razvojnih programov.

Koper, 27. januarja 2022

SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET IN
KRAJEVNE SKUPNOSTI
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