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O D G O V O R I 
 

NA VPRAŠANJA ČLANIC IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Na 26. redni seji, dne 27. januarja 2022 so članice in člani Občinskega sveta postavili vprašanja 
oziroma predloge in pobude, na katere podajata Župan in Občinska uprava naslednje odgovore:  

 
PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta: 
Jaz bi izpostavil, da v okviru 15. seje Občinskega sveta je bilo že zastavljeno vprašanje in sicer 
sponzorstvo, donacije Marjetice in Rižanskega vodovoda in Stanovanjskega sklada. Takrat smo 
dobili odgovor, da podatke bomo posredovali Občinskemu svetu, ko jih bomo prejeli, najkasneje 
na januarski seji. Govorimo še pobuda iz leta 2020. Na prejšnji seji smo podobno pobudo 
postavili in sicer je bila vpogled v sponzorstvo in donacije javnih zavodov in podjetij Mestne 
občine Koper, torej gre za nekoliko razširjeno pobudo. Prejeli smo odgovor, da 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. 
Opozoril bi, da nismo seveda prejeli še na tisto prvo vprašanje oz. pobudo, ki je bila pred več kot 
letom dni zastavljena, tudi tokrat nismo prejeli, kljub temu, da smo izrazili željo, da pridobimo te 
podatke do februarske seje. Jaz bi želel samo izpostaviti, da so to informacije javnega značaja. Jaz 
upam, da se javni zavodi in podjetja ne gredo kakršnih skrivalnic in da ne bo potrebno poseči po 
mehanizmu, da te podatke pridobimo na drugačen način kot je to preko Občinskega sveta. Toliko 
bi samo želel opozoriti in bi prosil, da občinska uprava preko svojih predstavnikov v javnih 
svetih zavoda pridobi te podatke in da se nehamo igrati skrivalnic, kajti obstajajo tudi drugi 
načini kako lahko do teh podatkov pridemo in mislim, da to ni prava pot sodelovanja, ni to prava 
pot, ki bi bila primerna našim zavodom katerih ustanoviteljica je občina. 
 
Odgovor:  
Mestna občina Koper je javnim zavodom in javnim podjetjem, kjer je ustanovitelj, 
posredovala zaprosilo za podatke v zvezi z dodeljevanjem sponzorskih sredstev in donacij v 
obdobju 2016 – 2020. Posredujemo vam podatke, ki smo jih prejeli v dogovorjenem roku. 
Podatke o dodeljenih sponzorskih sredstvih in donacijah, ki vam jih tudi prilagamo, so nam 
posredovale Obalne lekarne Koper, Rižanski vodovod Koper in Javno podjetje Marjetica 
Koper.  

Iz Osnovnih šol Dekani, Dušan Bordon, Anton Ukmar in Pier Paolo Vergerio Il Vecchio so 
nam sporočili, da niso dodeljevali sponzorskih sredstev oz. donacij. So nas pa iz OŠ Dekani in 
Pier Paolo Vergerio Il Vecchio seznanili, da so bili prejemniki donacij. Iz Vrtca Semedela in 
Delfino Blu smo prav tako prejeli informacijo, da sredstev niso donirali in niti dodeljevali 
sponzorskih sredstev, so bili pa prejemniki le-teh. 

Iz odgovorov Glasbene šole Koper, Javnega zavoda za šport, Gledališča Koper, JZ Gasilske 
brigade Koper in Multimedijskega centra Vizija izhaja, da v navedenem obdobju niso 
dodeljevali sponzorskih sredstev in donacij. 

PISNO: 
Pobuda 1: Pokopališče za male živali  
Nedavno se je zaključil postopek izbora izvajanje javne službe s področja zaščite živali, ki med 
ostalim vključuje skrb za namestitev in oskrbo zapuščenih živali ter zagotavljanje veterinarske 
pomoči na območju obalnega zavetišča za živali v Dvorih pri Sv. Antonu. Na eni izmed prejšnji sej 
občinskega sveta smo že podali pobudo o preimenovanju »Obalnega zavetišča za živali« v 
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»Istrsko zavetišče za živali« ali »Zavetišče za živali Slovenske Istre«, tokrat podajamo pobudo da 
se razširi dejavnost zavetišča. Podajamo pobudo, da se na sedanjem območju obalnega zavetišča 
za živali del zemljišča nameni pokopališču za živali regijskega značaja. Verjamemo, da bi si 
nekateri lastniki živali želeli pokopati svoje ljubljenčke na urejenem pokopališču, morebiti tudi 
opravili ceremonialni pogreb. Na ta način bi imeli možnost obiskovati grob svojega ljubljenčka in 
tako obujati spomine na skupne prijetne trenutke kakor tudi ohraniti navezanost na sebi 
ljubljeno žival. Verjamemo, da gre pri vzpostavitvi pokopališča za živali za družbeno odgovorno 
potezo, zatorej ne bi smelo biti ovir, da se ga vzpostavi na območju zavetišča. Kot možno lokacijo 
vidimo zemljišče parc. št. 241/32 in 241/25 oboje k.o. Sveti Anton, lahko pa tudi del katere 
izmed drugih parcel, ki služijo zavetišču. Predlagani parceli sta javni, pri čemer je ena v lasti 
države s katero bi bilo potrebno skleniti ustrezni sporazum.  
 
Odgovor:  
Na podlagi sedaj veljavnih prostorskih sestavin plana se predlagani zemljišči s parc. št. 
241/32 in 241/25 obe k.o. Sv. Anton nahajata na II. območju kmetijskih zemljišč in delno na 
območju gozdnih zemljišč. Posegi se urejajo na podlagi določil Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper. V okviru sedaj veljavnih prostorskih aktov, 
tovrstna dejavnost ni bila prostorsko opredeljena in je tudi ni mogoče umeščati na 
kmetijska oz. gozdna zemljišča. Pobudo bomo preučili in preverili tudi druge možne 
lokacije.   
 
Pobuda 2: Postavitev ogledala  
Na območju KS Škofije je nedavno odprla svoja vrata zobozdravstvena klinika. Gre za pomembno 
pridobitev za tamkajšnje krajane, saj gre za dodatno storitveno dejavnost v kraju, obenem tudi 
zagotavljanje novih delovnih mest. Z vzpostavitvijo objekta, se je na tem območju bližnjih cest 
nekoliko povečal promet, ki pa kliče po določenih ukrepih za izboljšanje varnosti udeležencev v 
prometu. Vključevanje iz ceste (parc. št. 407/15 in 413/13 obe k.o. Škofije) na povezovalno 
občinsko cesto Elerji-Škofije (parc. št. 1675/8, 1675/2 in 1675/5 vse k.o. Škofije) predstavlja 
določeno prometno varnostno tveganje. Zaradi bližnje stanovanjske hiše (parc. št. 6438 k.o. 
Škofije) ter ozke povezovalne občinske ceste, je vključevanje vanjo nevarno za udeležence 
prometa. Postavitev prometnega ogledala na to vaško križišče bi predstavljalo bistveno 
izboljšanje prometne varnosti, zato podajamo pobudo, da se ga čim prej namesti na ustrezno 
lokacijo ob cesti.  
 
Odgovor:  
Pobudo za postavitev cestnega ogledala smo pred časom prejeli že s strani KS Škofije in je 
bil izvajalcu rednega vzdrževanja že izdan delovni nalog za postavitev cestnega ogledala. 
Pripomniti pa je potrebno, da ne gre za javno cesto, ampak za zasebno dostopno pot, saj je 
zemljišče s parcelno št. 413/13 k.o. Škofije, v zasebni lasti. 
 
Pobuda 3: Nakup palače Totto ex Gavardo 
Objekt palače Totto ex Gavardo, ki je v zasebni lastniki, je vrsto let zapuščen in zanemarjen. Gre 
za zgodovinsko zanimiv objekt združen iz treh stavb, z bogato nepremično kulturno dediščino, ki 
jo stilno lahko opredelimo kot poznobaročno palačo. Palačo je do leta 1992 uporabljal otroški 
vrtec, ki jo je moral zaradi statičnih problemov zapustiti. Od takrat je palača nezasedena in 
prepuščena nemilosti. Palača stoji na markantni lokaciji, ob Kidričevi ulici, ki poleg Cankarjeve in 
Čevljarske sodi med glavne mestne ulice. Podajamo pobudo, da se v Sklep o načrtu ravnanja s 
stvarnim in finančnim premoženje umesti odkup tega objekta in v prihodnjih letih pristopi k 
njegovi prenovi ter tako kulturnem spomeniku vrne njegov nekdanji sijaj. Glede na veličino 
objekta, se v njegove prostore lahko umesti javne program družbenih dejavnosti kot npr. vrtec 
ali dnevni center za starejše občane, v spodnje prostore ob Kidričevi ulici pa trgovine lokalnega 
značaja. S tem bi se bistveno prispevalo k oživitvi tega dela mestnega središča.  
 
Odgovor:  
Seznanjamo vas, da je v letu 2022 prišlo do spremembe lastništva pretežnega dela stavbe. 
Novi večinski lastnik načrtuje palačo obnoviti v sodelovanju z manjšinskim lastnikom in ob 
sodelovanju Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Piran. Pri obnovi bo moral slediti 
usmeritvam ZVKDS s sanacijo in izboljšanjem obstoječega stanja konstrukcijskih sklopov 
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objekta, ohranitvi kulturnih vrednot stavbe, restavriranju kamnoseško izdelanih kamnitih 
arhitekturnih elementov in ostalih arhitekturno oblikovnih značilnosti stavbe. 
 
Po izvedeni prenovi je pričakovati, da bo stavba in vsebina, ki bo v njej, pripomogla k 
oživitvi tega dela mesta, zato vaša pobuda, da se v Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim in 
finančnim premoženje umesti odkup objekta, ni več aktualna.  
 
Pobuda 4: olajšanje postopkov za uporabo javne površine obrtnikom 
Mestno središče Kopra je delno zaprto za avtomobile, kar obrtnikom in drugim zasebnikom 
predstavlja določene izzive pri izvajanju storitev na domu oziroma v poslovnih prostorih. Za 
izvajanje svoje dejavnosti v mestnem jedru mora obrtnik oz. zasebnik zaprositi za (začasno ali 
enodnevno) dovolilnico za svoje »servisno vozilo«, katero mu omogoča prevoz tovora ali naprav 
od katerih je odvisno opravljanje gradbenih, inštalacijskih in drugih del pri gradnji in adaptaciji 
objektov, servisiranju naprav in strojev, nudenju pomoči in nege na domu itd. Trenutni postopek 
pridobitve začasne ali enodnevne dovolilnice ni najbolj prijazen uporabniku. Podajamo pobudo, 
da se postopek poenostavi, tako da je možno v nekaj minutah preko spletne aplikacije pridobiti 
dovolilnico. Postopek bi moral avtomatsko generirati e-dovolilnico, pri čemer pooblaščene 
službe redarstva na terenu preverijo njeno upravičenost, obrtnik oz. zasebnik pa je dolžan v 
določenem obdobju posredovati ustrezni dokaz o opravljeni storitvi. S tem bi se postopek 
bistveno poenostavil predvsem tistim obrtnikom in zasebnikom, ki morajo opraviti interventno, 
enodnevno ali kratkotrajno storitev. 
 
Odgovor:  
Mestna občina Koper je že ob aktivaciji zapornice oziroma potopnega valja vzpostavila 
sistem za redno in izredno dostavo ter klicni center s 24-urnim dežurstvom. Tisti, ki dnevno 
ali pogosteje dostopajo v mestno jedro, svoje vozilo lahko registrirajo kot servisno vozilo in 
imajo na podlagi registrske tablice omogočen prost dostop in dostavo v mestno jedro. 
Uvedeni sistem sicer deluje brez večjih težav, dnevni klicni center za dostop v mestno jedro 
uporablja do največ 10 dostavljavcev/serviserjev.  
Kljub temu je Mestna občina Koper že začela postopek dodelave aplikacije, ki bi obrtnikom 
in ostalim postopoma še olajšala izvajanje dejavnosti v mestnem jedru. 
 
Pobuda 5: Dovolj prizidkov, čas je za novo šolo  
V Mestni občina Koper se je v šolskem letu 2020/21 šolalo 4847 otrok, kar je 736 otrok več (oz. 
18%) kot v šolskem letu 2015/16. V šolskem letu 2006/07, ko je bila odprta Osnovna šola 
Koper, ki je nadomestila tedanji dve šoli (OŠ Pinka Tomažiča in OŠ Janka Premrla-Vojka), je bilo 
vpisanih 3467 otrok (kar je 1380 otrok oz. 40% manj kot v preteklem šolskem letu 20/21). V 
zadnjih 15 letih je bila zgrajena zgolj ena šola, in sicer v Sv. Antonu podružnica OŠ Elvire Vatovec 
Prade. Šola je ob odprtju (šolsko leto 2014/15) sprejela 169 otrok, že dve leti kasneje pa 246, 
danes pa šteje že več kot 360 otrok.  
 
Splošno znano je, da osnovne šole »pokajo po šivih«. Kljub temu, dlje od prizidkov, raznih sanacij 
in sprememb notranjih prostorov v učilnice, se ni šlo. Veliko je bilo govora o novi šoli na 
Markovcu in na Dolinski v Koprskem primestju. A resnejših odločitev na koprskem političnem 
parketu ni bilo sprejetih. V lokalnem odboru Oljka Koper menimo, da je prišel čas za novo šolo, 
ki bo razbremenila sedanje mestne in primestne šole. Zgolj podatek, da je Osnovna šola Koper 
imela 726 otrok vpisanih ob odprtju šole 01. 09. 2006), 976 otrok pa na dan 1. 9. 2021 veliko 
pove. Prostorska stiska je tako velika, da se pouk nekaterih predmetov ne izvaja v prostorih kot 
to veleva Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. 
 
Dejansko število vpisanih otrok in kapacitete 11 osnovnih šol in 5 podružnic ob njihovi izgradnji 
jasno nakazujejo, da bi potrebovali še dve in ne zgolj eno novo šolo! V Oljki verjamemo, da 
področje primarnega izobraževanja presega politične usmeritve list in strank v Mestni občini 
Koper, zatorej umestitev tako pomembnega projekta za naše otroke v občinski načrt razvojnih 
programov ne bi smela biti težava. Župana pozivamo, da skupaj z občinsko upravo čim prej 
predloži občinskem svetu predlog izgradnje nove šole. V Oljki sicer podpiramo takojšno 
izgradnjo nove šole na območju KS Olmo-Prisoje kot to opredeljuje (med 17. 12. 21 in 10. 01. 22) 
razgrnjeni osnutek OPPN za kare med Dolinsko ulico in Ulico Istrskega odreda. Na tem območju 
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krajevne skupnosti je (predvidenih) največ novih stanovanjskih gradenj, med ostalim 130-140 
enot za mlade družine. Šola bi morala biti zgrajena še preden se vzpostavijo nove bivalne 
kapacitete. 
 
Odgovor:  
Glede obsega investicij na področju izobraževanja je potrebno poleg ostalih dejavnikov 
upoštevati predvsem znane demografske podatke, tako na območju Mestne občine Koper, 
kakor tudi na širšem območju.  
 
Na Mestni občini Koper redno spremljamo število otrok s stalnim in začasnim prebivališčem 
po posameznih šolskih okoliših. Ti podatki določajo perspektivni vpis učencev v posamezno 
osnovno šolo. V primerjavi z obstoječimi podatki o številu učencev in številu oddelkov 
posamezne osnovne šole predlagamo in izvajamo ukrepe, ki omogočajo vpis vseh otrok v 
osnovne šole, ki imajo pravico oz. obveznost do vključitve.  
  
Z letom 2007 je število otrok na območju Mestne občine Koper začelo strmo naraščati. 
Kapacitete osnovnih šol smo prilagodili, kjer je bilo to potrebno. Predvsem z izkoriščanjem 
notranjih rezerv, v določenih primerih z zagotovitvijo dodatnih prostorov. 
 
Primerjava povprečnega števila otrok s stalnim in začasnim prebivališčem v MOK v 
petletnem obdobju je sledeča: 
 

Obdobje Število 

2016–2020 502 

2011–2015 598 

2006–2010 565 

2001–2005 467 

 
Najvišje število otrok na generacijo je bilo doseženo leta 2014, ko je imelo kar 625 otrok 
stalno prebivališče v MOK. Od takrat število otrok pada, kar kaže tudi podatek, da je bilo 
otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, rojenih v letu 2020, le 440.  
 
Trend demografskih podatkov kaže, da se je krivulja rojstev in števila otrok s prebivališčem 
v občini obrnila navzdol. V zadnjih letih opažamo tudi na področju predšolske vzgoje 
podoben trend. Namreč, interes po vključitvi otrok v organizirano obliko predšolske vzgoje 
pada. Število vlog za vključitev otrok v vrtce od leta 2013 upada. Če je bilo tistega leta kar 
748 vlog, je bilo v letu 2022 le 429 vlog. 
  
Problematika vpisov je po osnovnih šolah specifična, tako na primeru Osnovne šole Koper 
zaznavamo problem vključitve otrok na osnovi začasnega prebivališča, kar izredno poveča 
število otrok ter oddelkov. Namreč, slabih 20 % otrok, ki obiskujejo OŠ Koper, se je na to šolo 
vpisalo na osnovi začasnega prebivališča, kar področna zakonodaja sicer omogoča.  
 
Ocenjujemo, da bo v prihodnjih letih število učencev v osnovnih šolah začelo padati, prav 
tako se bo zmanjševalo število oddelkov po posameznih šolah. Iz tega lahko povzamemo, da 
v naslednjih letih v Mestni občini Koper ni potrebe po izgradnji nove samostojne osnovne 
šole. Ne glede na navedeno, pa je Mestna občina Koper rezervirala zemljišče, kjer bi lahko, v 
primeru nenadnega povečanja števila otrok lahko zgradila osnovno šolo.  
 
 
Pobuda 6: Povečati nadzor nad »onesnaževalci« okolja 
V zadnjem obdobju je zaznati neodgovorno ravnanje ljudi, saj se je povečala količina neprimerno 
odvrženih odpadkov v naravno okolje in druge javne površine. Uredba o odpadkih (Uradni list 
RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) v 1. odst. 17. člena jasno določa, da je »Odpadke prepovedano 
puščati v okolju, jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano ravnati.«. Podajamo pobudo, da se 
občinska uprava dogovori s pooblaščenimi inšpekcijskimi službami pristojnimi za varstvo okolja 
za ustrezno ukrepanje in sankcioniranje, ki bo pripomoglo k čistejšemu okolju.  
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Uredba o odpadkih določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje 
škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega vpliva 
uporabe naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti uporabe naravnih virov, kar naj bi 
pripomoglo k varstvu okolja in varovanju človekovega zdravja. Navedena uredba v 61. členu 
določa, da je posameznik za kršitev neprimerno odvrženih odpadkov kaznovan z globo od 100 
do 300 EUR, za pravne osebe so predpisane občutno višje globe. 
 
Odgovor:  
Na področju nadzora nezakonitega odlaganja komunalnih odpadkov na območju MOK 
izvajamo terenske oglede na podlagi pobud oz. lastnih zaznav v sodelovanju s sodelavci JP 
Marjetica Koper.  
Podlaga za nadzor izhaja iz določil Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS št. 
43/07, 40/14), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06ZMetD,66/06-
odl.US, 33/07  ZPNačrt, 57/08 ZFO1A,  70/08, 108/09, 108/09 ZPNačrtA, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15,  30/16, 21/18- ZNOrg in 84/18- ZIURKOE in 158/20 v nadaljevanju  
ZVO-1) in Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 106/2012, 95/2014, 
77/2017).  
V letu 2020 je bilo opravljenih 58 nadzorov od tega uvedenih 25 postopkov, povezanih z 
divjimi odlagališči oz. nedovoljenim odlaganjem odpadkov v okolju. Pri nezakonitem 
odlaganju gradbenih odpadkov v okolju smo šest zadev odstopili v obravnavo Inšpektoratu 
RS za okolje in prostor. Večina odlagališč je bila sanirana že s pozivom – opozorilom le pri 
štirih zadevah je bila izdana odredba oz. odločba JP Marjetici Koper.  
Poleg navedenega je bilo v skupni akciji izdanih 17 pisnih opozoril (od skupno izdanih 55 za 
celo leto s strani JP Marjetici Koper), medtem ko je leta 2021 bilo izdanih 7 (od skupno 33) v 
skladu s petim odstavkom 54. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni 
občini Koper (Ur. l. RS, št. 106/12, 95/14 in 77/17). Ob tem so bila izdana številna ustna 
opozorila na kraju samem, nameščena opozorila na oglasne deske in vhodna vrata stavb, 
postavljeni »A« panoji z opozorili na odjemna mesta, aktivirano je bilo več subjektov (npr. 
upravljavci večstanovanjskih objektov, krajevne skupnosti, drugi pravni subjekti …) S 
pozivom oz. namenom naj še z njihove strani vplivajo na občane na ustrezno ravnanje z 
odpadki.  
V letu 2021 je bilo opravljenih 48 nadzorov od tega uvedenih 23 postopkov, povezanih z 
divjimi odlagališči oz. nedovoljenim odlaganjem odpadkov v okolju. Pri nezakonitem 
odlaganju gradbenih odpadkov v okolju smo devet zadev odstopili Inšpektoratu RS za okolje 
in prostor v obravnavo. Večina odlagališč je bila sanirana že s pozivom – opozorilom, le pri 
10 zadevah je bila izdana odredba oz. odločba JP Marjetici Koper.  
V letu 2021 smo prejeli šest pobud za uvedbo postopka s strani Ministrstva za notranje 
zadeve, vezano na nezakonita odlagališča s strani migrantov v okolju na območjih KS 
Gračišče, KS Brezovica pri Gradinu, KS Črni kal. Sanacije so izvedene s strani JP Marjetica 
Koper in  tako poskrbeli za čistejše okolje.  
Problematika pri ugotovitvenem postopku vezanem na nezakonito odlaganje komunalnih 
odpadkov je predvsem ugotoviti, kdo je kršitelj, saj pri vseh postopkih, pri katerih je bila 
izdana odredba oz. odločba, je postopek, voden zoper neznane storilce.  
Na območju MOK je zaznati problematiko vse večjega nezakonitega odlaganja gradbenih 
odpadkov v okolje, saj nimamo organiziranega prevzemnega centra. Glede zbiranja in 
odlaganja komunalnih odpadkov, pa so dobrodošle skupne akcije s sodelavci JP Marjetica 
Koper nadzora, ozaveščanja in drugih primerov edukacije prebivalstva.  
 
Vprašanje in pobuda: Stanje gradnje 2 tira/enotirne, dvotirne proge? 
Naprošamo, da se v okviru prihodnje seje občinskega sveta Mestne občine Koper umesti točko 
dnevnega reda, v okviru katere se pridobi podrobno poročilo o aktualnem stanju projekta 
izgradnje drugega tira Divača-Koper.  
V Oljki najdlje opozarjamo na neracionalno izgradnjo enotirne železnice imenovane drugi tir. 
Vseskozi opozarjamo, da je nelogično graditi novo traso železniške proge, ki bo imela zgolj en tir. 
To v praksi pomeni, da naj bi nova zgolj nadomestila staro progo. Kaj s tem pridobimo? Nova 
trasa naj bi bila bolj prijazna do okolja, omogoča večjo varnost in zagotavljala maksimalno 
pretočnost in hitrost na progi. Temu lahko rečemo »lepotni popravki sedanjega stanja«, saj bo po 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
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progi še vedno vozil zgolj en vlak. Obljublja se veliko, da naj bi se v prihodnje drugi tir nadgradil 
v dvotirno progo. Nikjer nismo zasledili dejanskih zavez podkrepljenih z jasnimi roki izgradnje 
in zagotovljenimi oz. rezerviranimi finančnimi sredstvi.  
 
Občinski svet Mestne občine Koper mora jasno in odločno zagovarjati izgradnjo dvotirne 
železniške proge, saj je to edina možnost nadaljnje razvoja dejavnosti Luke Koper in turizma na 
območju Slovenske Istre. Podajamo pobudo, da se v okviru prihodnje seje občinskega sveta 
Mestne občine Koper glasuje o predlaganih sklepih (občinski upravi dopuščamo, da sklepa 
smiselno spremeni in dopolni):  
 

 Občinski svet Mestne občine Koper poziva Vlado RS in pristojno Ministrstvo za okolje in 

prostor, da z ustreznim aktom zagotovi, da se sedanja enotirna železniška proga od dne 

odprtja proge drugega tira, ne uporablja več za železniški promet.  

 Občinski svet Mestne občine Koper poziva Vlado RS in pristojno Ministrstvo za okolje in 

prostor, da zagotovi vse potrebne pogoje za takojšnjo izgradnjo dvotirne železniške 

proge na trasi drugega tira. 

Lokalno prebivalstvo, ki biva v bližini sedanje trase, je večkrat opozorilo, da je proga nevarna za 
ljudi in okolje. Spomnimo se na vrsto požarov ob progi in pa nedavno izlije kerozina, ki je 
dodobra ogrozilo naš edini vodni vir. S predlaganim sklepom se skuša pridobiti garancijo od 
Vlade RS in pristojnega ministrstva, da se bo sedanja proga prenehala uporabljati z dnem, ko bo 
stekel železniški promet po novi trasi. To je pomembno tako za naše občanke in občane kot za 
okolje, kjer trenutno poteka proga. Drugi sklep pa poziva Vlado RS in pristojno ministrstvo naj že 
enkrat naredijo ta pomemben a hkrati logičen korak izgradnje dvotirne železnice, katero bi 
potrebovali »že predvčerajšnjem ne pa šele pojutrišnjem«.  
 
Odgovor:  
Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan bo obravnavo predloga ukinitve stare dotrajane 
železniške proge Prešnica–Dekani uvrstil na 28. redno sejo Občinskega sveta Mestne občine 
Koper. 
 
ALAN MEDVEŠ, član Občinskega sveta: 
Bom zelo kratek. Jaz sem na prejšnji seji zastavil niz vprašanj v pisni obliki svetu Javnega zavoda 
Zdravstveni dom Koper. Prejel sem pa odgovor s strani strokovne direktorice, v katerem 
pravzaprav odgovora na vprašanja ni. Jaz prosim, da se ta vprašanja, ki sem jih na prejšnji seji 
dal preko Urada za družbene dejavnosti, naslovijo na Svet zavoda Zdravstveni dom Koper in da 
Svet zavoda obravnava vprašanja in sestavi odgovore na ta vprašanja. Ne bom več dopuščal, da 
se mi take plehke odgovore pošilja, sicer bom začel tudi jaz preko postopkov dostopa informacij 
javnega značaja pridobivati določene informacije. To je kar se tiče tega kar je bilo. 
 
Odgovor:  
Zdravstveni dom Koper smo z dopisom z dne 17. 2. 2022 pozvali za odgovor na vprašanje za 
sejo občinskega sveta, ki ga je podal g. Alan Medveš.  
Ponovno smo Zdravstveni dom Koper pozvali k odgovoru za sejo občinskega sveta preko 
elektronske pošte v ponedeljek, 28. 3. 2022, vendar odgovora nismo prejeli. 
 
Kot druga, kot drugo stvar bi pa imel eno pobudo. Na nas so se obrnili krajani Marezig. Sicer 
neuspešno poskušajo preko krajevne skupnosti doseči umirjanje prometa po glavni žili, ki vodi v 
sam center Marezig in potem naprej v ostale kraje. Namreč, na tistem območju do, v bistvu, 
zadružnega doma ni nobenih hitrostnih ovir in tam avtomobili divjajo tudi več 100 km/h. 
Povzročajo in ogrožajo varnost ljudi, stanovalcev, ki, kot vemo so Marezige tako zasnovane, da so 
v bistvu hiše ob glavni cesti. Jaz se obračam na občino s pobudo, da se pristojni uradi, lahko tudi 
preko mene, snidejo z zaskrbljenimi krajani, ki na to opozarjajo krajevno skupnost že ves čas, 
vendar se nič ni zgodilo in da se ukrepa na tem območju, da se promet umiri, ker ne daj, da se 
zgodi kakšna tragedija. Tam hodijo tudi otroci domov iz šole marežganske in to je sploh v 
jutranji in popoldanski konici, ko ljudje odhajajo v službe in prihajajo domov iz službe je 
praktično neznosno.  
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Odgovor:  
S pobudo so nas ob zadnjem dogodku (prometni nesreči), ki se je zgodil v središču Marezig, 
seznanili tudi nekateri krajani Marezig. Ocenjujemo, da je za prometno varnost na tej cesti 
ustrezno poskrbljeno, prometna infrastruktura, vključno s površinami za pešce, je urejena. 
Na posameznih lokacijah so bili že izvedeni dodatni ukrepi za umirjanje hitrosti (hitrostne 
ovire, merilci hitrosti).  
Na podlagi meritev, ki jih izvajamo, ugotavljamo, da je kršiteljev, ki prekoračijo predpisane 
hitrosti, zelo malo. Po naši informaciji zadnja prometna nesreča ni bila posledica prevelike 
hitrosti vozila. 
Po podrobni preučitvi stanja bomo predlagali morebitne dodatne ukrepe. Možnost je tudi 
postavitev merilnika za sekcijsko merjenje hitrosti, ki je že postavljen na cesti za Triban. Vse 
ukrepe, ki bodo podprti s strokovnimi stališči, bomo predhodno uskladili s predstavniki KS. 
 
ALBERTO SCHERIANI, član Občinskega sveta: 
Si, grazie signor sindaco, allora chiedo a Lei signor Sindaco, Aleš Bržan, al Servizio giuridico del 
Comune città di Capodistria e alla Commissione elettorale particolare, che l'abbiamo appena 
votata, di chiarire una situazione venutasi a creare in seguito alle dimissioni del consigliere 
comunale Ondina Gregorich Diabaté dal club dei consiglieri della comunità nazionale italiana e 
dalla sua nuova ubicazione, a quanto sembra, in qualità di consigliere comunale indipendente, 
come si evince dall'emendamento presentato il 22/12/2021 alla proposta del Decreto di 
modifica del Decreto sul bilancio del Comune città di Capodistria per l'anno 2022, presentato a 
tutti i consiglieri del Comune dei, del Comune, dei consiglieri del partito Levica e dal consigliere 
Ondina Gregorich Diabaté, nel quale il consigliere Ondina Gregorich Diabaté si dichiara 
consigliere comunale indipendente. In base all'articolo 28 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria, il Consiglio comunale ha 33 membri, dei quali 3 vengono eletti dagli appartenenti 
alla comunità nazionale italiana. Nella composizione del Consiglio comunale viene elencato il 
numero dei consiglieri per singola formazione politica, quelli rappresentanti della comunità 
nazionale italiana, i consiglieri anche indipendenti, sulla base della documentazione ufficiale, di 
di precede… di cui ho detto in precedenza, postato appunto, che il consigliere comunale Ondina 
Gregorich Diabaté non è più rappresentante della comunità nazionale italiana, in quanto si 
definisce indipendente. Di conseguenza la comunità nazionale italiana viene decurtata di un 
proprio rappresentante, il che è in contrasto con lo Statuto del Comune città di Capodistria e con 
l'articolo 13 sulla Legge sulle comunità autogestite della nazionalità. Vengono così lesi i diritti 
della nostra comunità nazionale sia in materia di rappresentanza nel Consiglio comunale che 
quelli contemplati dalla Legge sulle comunità autogestite della nazionalità, in quanto viene a 
mancare il collegamento diretto con la comunità autogestita della nazionalità italiana da parte di 
uno dei Consiglieri eletti al seggio specifico in rappresentanza della comunità nazionale italiana, 
come nei casi previsti dall'articolo 13 sulla legge sulle CAN. In considerazione a quanto sopra 
chiedo a Lei, Signor Sindaco, all'Ufficio affari giuridici del Comune città di Capodistria e alla 
Commissione elettorale particolare di esprimersi in merito.  
 
PISNO: 
Domanda: chiarimenti in merito alla posizione del Consigliere comunale Ondina Gregorich 
Diabaté 
 
Chiedo al Sindaco, Sig. Aleš Bržan, al servizio giuridico del Comune città di Capodistria e alla 
Commissione elettorale particolare di chiarire la situazione venutasi a creare in seguito alle 
dimissioni del Consigliere comunale Ondina Gregorich Diabaté dal Club dei consiglieri della 
Comunità Nazionale Italiana, e della sua nuova ubicazione in qualità di consigliere comunale 
indipendente come si evince nell'emendamento presentato il 22/12/2021 alla Proposta del 
decreto di modifica del decreto sul bilancio del Comune città di Capodistria per l'anno 2022, 
presentato a tutti i consiglieri del Comune dai consiglieri del partito »Levica« e dal consigliere 
Ondina Gregorich Diabaté, nel quale, il consigliere Ondina Gregorich Diabaté, si dichiara 
consigliere comunale indipendente. 
 
In base all'articolo 28 dello Statuto del Comune città di Capodistria il consiglio comunale ha 33 
membri dei quali 3 vengono eletti dagli appartamenti alla Comunità Nazionale Italiana. 
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Nella composizione del Consiglio comunale viene elencato il numero dei consiglieri per singola 
formazione politica, quelli rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana e i consiglieri 
indipendenti. 
 
Sulla base della documentazione ufficiale, di cui in precedenza, constato che il Consigliere 
comunale, Ondina Gregorich Diabaté, non è più rappresentante della Comunità Nazionale 
Italiana in quanto indipendente. Di conseguenza la Comunità Nazionale Italiana viene decurtata 
di un proprio rappresentante, il che è in contrasto con lo Statuto del Comune città di Capodistria 
e con l'articolo 13 della Legge sulle Comunità Autogestite delle Nazionalità (UL/BU R.S. del 20. 
ottobre 1994, Nr. 65). 
 
Vengono così lesi i diritti della nostra Comunità Nazionale sia in materia di rappresentanza a 
livello di Consiglio comunale che quelli contemplati dalla Legge sulle Comunità Autogestite delle 
Nazionalità in quanto viene a mancare il collegamento diretto con la Comunità Autogestita della 
Nazionalità Italiana da parte di uno dei consiglieri eletti al seggio specifico in rappresentanza 
della Comunità Nazionale Italiana, come nei casi previsti dall'articolo 13 delle legge sulle CAN. 
 
In considerazione di quanto sopra chiedo al sindaco Sig. Aleš Bržan, all'Ufficio per gli affari 
giuridici del Comune città di Capodistria e alla Commissione elettorale particolare di esprimersi 
in merito alla situazione venutasi a creare con l’uscita dal Club dei consiglieri della Comunità 
Nazionale Italiana da parte del consigliere Ondina Gregorich Diabaté e della sua adesione ai 
consiglieri indipendenti. 
 
Nel ringraziare per la vostra risposta, Vi saluto cordialmente. 
 
Odgovor:  
Odgovor na postavljeno vprašanje bomo posredovali na naslednji seji. 
 
VLASTA VEŽNAVER, članica Občinskega sveta: 
 
PISNO: 
Pobuda: 
1. »Kurjerca« naj vozi dlje in ne samo v ožjem krogu; na primer do sodišča, postaje, Harvey 

Norman. 
2. Mislim, da je do 18h, kot vozi zdaj, premalo. Morala bi voziti vsaj do 20h in poleti do 22h. 
3. Naj bo namenjena starejšim in ne otrokom. 
 
Odgovor:  
Električna vozila Kurjerca so v prvi vrsti namenjena prebivalcem mestnega jedra, in sicer 
kot pomoč pri prevozih in dostavi. Seveda jih lahko uporabljajo tudi turisti in ostali 
uporabniki. Čas obratovanja se prilagaja potrebam uporabnikov (poletni termin prevozov 
je do 20. ure, zimski pa do 18. ure). Če se bo izkazala dejanska potreba po daljšem 
obratovanju, se bo obratovalni čas prilagodil potrebam uporabnikov. 
Območje izven mestnega jedra je dostopno z vozili mestnega avtobusnega prevoza, tudi s 
Kurjerami (manjša električna vozila). V pripravi je razpis za nabavo še dveh takšnih e-vozil, 
ki bodo izvajali prevoze s parkirišč do mestnega jedra.  
 
ROBERT ŠUC, član Občinskega sveta: 
Morda nisem kaj dobro razumel, ampak to, da imamo že tretjo različno državnost, oz. kakorkoli 
bi imenovali v Sloveniji oz. na Obali, bi rad da se obrazloži: če ni Slovenka, ne Italijanka, kaj je 
pol? Kot samostojna kandidatka je bila imenovanja v italijanski skupnosti in tudi če deluje kot 
samostojna je še vedno kot italijanska skupnost ne pa nekaj tretjega. Oziroma če je tretje, dajte 
obrazložiti kam zdaj spada.  
 
Odgovor:  
Odgovor na postavljeno vprašanje bomo posredovali na naslednji seji. 
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ALAN MEDVEŠ, član Občinskega sveta: 
Morda bi predlagal to, da ko boste odgovarjali na to, da morda na naslednjo sejo date točko, da 
razpravljamo o tem. Ker to, kar je zdaj bilo, to je tako žaljivo, ker človek očitno ne razume 
področno volilno zakonodajo. Kolegica Ondina Gregorich Diabaté je kandidirala s podpisi 
pripadnikov italijanske narodne skupnosti za poseben sedež, ki je rezerviran trem. To, da piše na 
dokumentu, ki smo ga sicer mi v Levici pripravili, da je samostojna občinska svetnica, to ne 
pomeni, da ona ni več pripadnica italijanske narodne skupnosti in da ni bila legitimno in legalno 
izvoljena na sedež, ki ga zaseda. In Alberto, sei ridicolo … 
 
Odgovor:  
Odgovor na podano pobudo bomo posredovali na naslednji seji. 
 
PETER BOLČIČ, član Občinskega sveta:  
 
PISNO: 
Veseli me, da se začenja gradnja nadstreška na tržnici, ki bo po dograditvi prijaznejše okolje tako 
za branjevke in branjevce kot kupce. 
 
Kot velik zagovornik lokalne pridelave in čim krajših nabavnih verig sem seveda tudi reden 
obiskovalec koprske tržnice. Menim, da je kar dobro založena, obenem pa me veseli, da je med 
prodajalci veliko mladih iz okolice mesta. Žal pa opažam tudi pomembno pomanjkljivost, da 
tržnica nima zaprtega dela, tako imenovane pokrite tržnice, za prodajo živil, ki jih je potrebno 
hraniti v ustreznem temperaturnem režimu (mlečni izdelki, mesni izdelki, meso, pecivo …). 
Kljub pestri ponudbi in velikem povpraševanju, ponudniki teh živil nimajo ustrezne lokacije za 
prodajo njihovih izdelkov. Sedaj so le neke vrste špalir na vhodu s parkirišča oziroma nastanjeni 
na zaprtem delu parkirišča ob poslopju tržnice. Če pozimi ob lepem vremenu še nekako gre, je 
poleti tako zanje kot za kupce situacija nemogoča. Da o stanju razgretih živil, ki bi morala biti 
hladna, niti ne govorim. 
 
Zavedam se, da so prehranska dopolnila in ortopedski pripomočki donosen posel, zato ne 
pričakujem, da bi domače klobase in siri tekmovale z njimi. V kolikor ni prepozno bi želel, da se v 
okviru postavitve nadstreška oziroma prenove tržnice poišče rešitev tudi za zgoraj naštete 
ponudnike. 
 
Ne gre za revolucionaren predlog, zaprte dele imajo tržnice v vseh dovolj velikih mestih. 
Prebivalci bi s tem dobili več možnosti za nakup neposredno od pridelovalcev, razširila bi se 
ponudba, obenem pa bi sledili trendu, ki ga je epidemija še okrepila, to je skrb za hrano iz živil z 
znanim poreklom, pridelanih čim bližje. Morda bi rešitev poiskali v sodelovanju z upraviteljem, 
t.j. Marjetico Koper. 
 
Tudi v kolikor se mojega predloga ne da umestiti v tekoči projekt velja vsekakor o njem 
razmisliti za prihodnji razvoj mestne tržnice. 
 
Odgovor:  
Trenutni projekt v izvajanju zajema nadkritje mestne tržnice z ureditvijo celotnega 
tržničnega platoja, ki bo urejen tako, da je ob vsakem nosilnem stebru tudi možnost elektro 
priključka, kar bo omogočilo, da se lahko drugače opremijo prodajna mesta mesnih in 
mlečnih izdelkov.  
 
 
 
 
Koper, 31. marca 2022       SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET IN  

                      KRAJEVNE SKUPNOSTI 


