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PREDLOG
Občinski svet – Consiglio comunale

ZAPISNIK
27. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 31. marca 2022,
ob 16. uri, v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru.
Sejo je vodil ALEŠ BRŽAN, župan.
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI:
ALEŠ BRŽAN, župan je ugotovil:
-

da je od 33 članov Občinskega sveta prisotnih 26 članov, in sicer:

Patrik Babič, Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Vida Gračnar, Ondina Gregorich-Diabaté,
Borut Gregorič, Ramiz Kamenčić, Vlado Krivec, Marijan Križman, Darija Krkoč, Gabrijela Kukovec
Pribac, Mirjam Lemut, Duško Madžarovič, mag. Alan Medveš, Gašpar Gašpar Mišič, Tina
Mojškerc, Anja Pečič, Silvano Radin, Kristina Sarkić, Alberto Scheriani, Jasna Softič, Mario Steffè,
Barbara Strmole, Dejan Škerlič, Robert Šuc in Vlasta Vežnaver.
Odsotni člani: Olga Franca, Igor Hrvatin, Boris Popovič, Nik Popovič, Patrik Peroša, Janez
Starman in Maja Tašner Vatovec.
Ker je za sklepčnost Občinskega sveta potrebna prisotnost večine članov, to je 17 članov, je
predsedujoči ugotovil, da je Občinski svet sklepčen.
Na seji so bili prisotni še: direktorica občinske uprave, predstavniki Službe za občinski svet in
krajevne skupnosti, vodje uradov in služb občinske uprave, predstavniki Službe za odnose z
javnostmi Mestne občine Koper in novinarji.
Člani občinskega sveta so glasovali s prenosno glasovalno napravo, skladno s 67. členom
Poslovnika.
XXX
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA:
Predlog dnevnega reda so člani Občinskega sveta prejeli. Prejeli so tudi umik 2. točke ter
spremembo predloga dnevnega reda s predlogom, da se točka 14. uvrsti v predlog dnevnega
reda kot točka 1/1. Ta sprememba je bila predlagana na prošnjo poročevalca, ki je imel v
nadaljevanju neodložljive obveznosti.
Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji
d n e v n i r e d:
1. Potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 27.
januarja 2022 in zapisnika 5. izredne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne
17. februarja 2022
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1/1 Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. Predlog Sklepa o potrditvi Sporazuma o javnem lekarniškem zavodu Obalne lekarne
Koper - UMAKNJENA
3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Istrske lekarne – prva
obravnava
4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in
starše PIKA – prva obravnava
5. Predlog Odloka o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja
Avtobusne postaje Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za izvajanje
obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne
občine Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
7. Predlog Sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
projekt »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper«
8. Predlog Sklepa o določitvi višine denarnega dela priznanja Mestne občine Koper –
»Priznanje 15. maj« za leto 2022
9. Predlog Sklepa o sprejemu Programske zasnove medijev Mestne občine Koper
10. Predlog Sklepa o imenovanju članov Uredniškega odbora medijev Mestne občine Koper
11. Predlog Sklepa o dopolnitvi sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim
premoženjem Mestne občine Koper za leto 2022
12. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
13. Predlog Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
15. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta
Ad 1
POTRDITEV ZAPISNIKA 26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER Z
DNE 27. JANUARJA 2022 IN ZAPISNIKA 5. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE
OBČINE KOPER Z DNE 17. FEBRUARJA 2022
Predloge zapisnikov so člani Občinskega sveta prejeli.
Razpravljal ni nihče.
I.
Občinski svet JE POTRDIL (26 prisotnih – 24 za, 0 proti) Zapisnik 26. redne seje
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 27. januarja 2022 v predloženem besedilu.
II.
Občinski svet JE POTRDIL (26 prisotnih – 23 za, 0 proti) Zapisnik 5. izredne seje
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 17. februarja 2022 v predloženem besedilu.
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Ad 1/1
PREDLOGI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALEC
-

kot predstavnik predlagatelja
mag. ALAN MEDVEŠ, namestnik predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Razpravljal ni nihče.
I.
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 25 za, 1 proti) naslednji
SKLEP
Za člana Sveta Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper – Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria –
predstavnika Mestne občine Koper se imenuje:
- Marco Apollonio.
II.
Mirjam Lemut, 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 (25 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Za člana Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Kopru –
predstavnika Mestne občine Koper se imenujeta:
-

Alja Marčič in
Aleš Vežnaver.
III.

1) Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Jano Tolja se razreši funkcije članice Sveta Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper –
predstavnice ustanoviteljice, ker je podala odstopno izjavo.
2) Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 23 za, 1 proti) naslednji
SKLEP
Za članico sveta Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper – predstavnico ustanoviteljice, se
za preostali del mandata imenuje Sabino Mozetič.
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Ad 3
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA ISTRSKE LEKARNE
– PRVA OBRAVNAVA
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za družbene dejavnosti
Odboru za finance in gospodarstvo
Statutarno-pravni komisiji

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
TIMOTEJ PIRJEVEC, vodja Urada za družbene dejavnosti

Razpravljali so: mag. Alan Medveš, predsednik Statutarno-pravne komisije, Peter Bolčič, mag.
Alan Medveš in Vlasta Vežnaver, člani Občinskega sveta ter Timotej Pirjevec, vodja Urada za
družbene dejavnosti in Aleš Bržan, župan
Pred glasovanjem je Peter Bolčič, član Občinskega sveta obrazložil svoj glas.
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 16 za, 4 proti) naslednji
S K L E P
1. Sprejme se Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Istrske lekarne
- prva obravnava.
2. Predlagatelj naj pripravi besedilo predloga odloka za drugo obravnavo.
Ad 4
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,
MLADOSTNIKE IN STARŠE PIKA – PRVA OBRAVNAVA
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za družbene dejavnosti
Odboru za finance in gospodarstvo
Statutarno-pravni komisiji

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
TIMOTEJ PIRJEVEC, vodja Urada za družbene dejavnosti

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
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1. Sprejme se Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalni center za
otroke, mladostnike in starše PIKA – prva obravnava.
2. Predlagatelj naj pripravi besedilo predloga odloka za drugo obravnavo.
Ad 5
PREDLOG ODLOKA O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UPRAVLJANJA IN
VZDRŽEVANJA AVTOBUSNE POSTAJE KOPER – PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA
SKRAJŠANI POSTOPEK
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
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 (24 prisotnih – 21 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
1. Sprejme se Predlog Odloka o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in
vzdrževanja Avtobusne postaje 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 (24 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga
Odloka o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Avtobusne
postaje Koper.
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 26 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Sprejme se Odlok o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja
Avtobusne postaje Koper v predloženem besedilu.

5/12

Ad 6
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE
ZA IZVAJANJE OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST
NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER – PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI
POSTOPEK
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. Prejeli so tudi popravek gradiva.
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 (26 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
1. Sprejme se Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi
koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih
cest na območju Mestne občine Koper – prva obravnava
2. Predlagatelj naj pripravi besedilo predloga odloka za drugo obravnavo.
Glede na to, da je predlagatelj odloka predlagal, da Občinski svet takoj nadaljuje z drugo
obravnavo, je Občinski svet SPREJEL (25 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine Koper.
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za izvajanje
obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine
Koper v predloženem besedilu.
Ad 7
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA (DIIP) ZA PROJEKT »IZBOLJŠANJE POPLAVNIH RAZMER NA POVODJU
BADAŠEVICE V MESTNI OBČINI KOPER«
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
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Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

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

POROČEVALEC:
-

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

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
projekt »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper« v
predloženem besedilu.
Ad 8
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE DENARNEGA DELA PRIZNANJA MESTNE OBČINE
KOPER – »PRIZNANJE 15. MAJ« ZA LETO 2022
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALKA:
-

kot predstavnica predlagatelja
GABRIJELA KUKOVEC PRIBAC, predsednica Komisije za priznanja in nagrade

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 23 za, 0 proti) Sklep o določitvi višine denarnega
dela priznanja Mestne občine Koper – »Priznanje 15. maj« za leto 2022 v predloženem
besedilu.
Ad 9
PREDLOG SKLEPA O SPREJEMU PROGRAMSKE ZASNOVE MEDIJEV MESTNE OBČINE KOPER
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALKA:
-

kot predstavnica predlagatelja
MARINA JELEN iz Kabineta župana

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 21 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
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Sprejme se Sklep o sprejemu Programske zasnove medijev Mestne občine Koper v
predloženem besedilu.
Ad 10
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV UREDNIŠKEGA ODBORA MEDIJEV MESTNE
OBČINE KOPER
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALKA:
-

kot predstavnica predlagatelja
MARINA JELEN iz Kabineta župana

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se Sklep o imenovanju članov Uredniškega odbora medijev Mestne občine Koper
v predloženem besedilu.
Ad 11
PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVI SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA S STVARNIM IN
FINANČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2022
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 – 22 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se Sklep o dopolnitvi sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim
premoženjem Mestne občine Koper za leto 2022 v predloženem besedilu.
Ad 12
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA
POMENA
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
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POROČEVALKA:
-

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

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v
predloženem besedilu.
Ad 13
PREDLOG SKLEPA O VZPOSTAVITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA
POMENA
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALKA:
-

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

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v
predloženem besedilu.
Ad 15
VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli.
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:
VIDA GRAČNAR, članica Občinskega sveta:
Pobuda: V Oljki smo že več kot 10 let nazaj podali pobudo, da ob selitvi Luške kapitanije na
potniški terminal, prostori na naslovu Ukmarjev trg 2, dobijo vsebino primerni lokaciji. Že takrat,
kot tudi v tem mandatu občinskega sveta, smo predlagali, da se v in ob objektu izvajajo turistično
gastronomske dejavnosti, s poudarkom na Istro, Koper in njene prebivalce. Žal pristojno
ministrstvo, ki ima v lasti navedeni objekt, ni želelo prisluhniti potrebam lokalnega okolja,
temveč je enostransko, brez predhodnega posvetovanja, umestilo v objekt pisarniško dejavnost.
Ponovno se srečujemo z ignorantskim odnosom državne politike do našega okolja, zato je prišel
čas, da jim jasno povemo: dovolj!
Podajamo pobudo, da se v okviru naslednje seje občinskega sveta glasuje o protestni izjavi, kot
sledi:
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»Spoštovani g. Boštjan Koritnik, minister za javno upravo, spoštovani dr. Vasko Simoniti, minister
za kulturo.
Občinski svet Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK) obžaluje in obenem izraža razočaranje
nad nedavno odločitvijo tako Ministrstva za javno upravo kot Ministrstva za kulturo, s katero se je
objekt na naslovu Ukmarjev trg 2, Koper prenesel v upravljanje piranski enoti Zavoda za varstvo
kulturne dediščine. Objekt na tako elitni lokaciji ob morju v koprskem mestnem jedru ne more biti
zaseden s pisarniško dejavnostjo.
Občinski svet MOK si je nadejal, da ob nedavni selitvi Luške kapitanije, ko bo objekt prešel v last ali
upravljanje Mestne občine Koper, ki bi skladno s svojo strategijo razvoja in trženjem turizma ter
skladno s prostorskim, urbanističnim in krajinskim načrtovanjem, v objekt umestila okolju
primerno dejavnost.
Žal ugotavljamo, da sta tako Ministrstvo za javno upravo kot Ministrstvo za kulturo, brez
predhodnega posvetovanja z Mestno občino Koper, enostransko odločili o prostorski vsebini
klasicistično-baročne enonadstropne stavbe nekdanje družine Grimani iz leta 1713. Občinski svet
MOK obsoja takšno politično ravnanje in s to javno protestno izjavo poziva tako ministra za javno
upravo, g. Boštjana Koritnika kakor tudi ministra za kulturo, dr. Vaska Simonitija, da svoje
odločitve prekličejo in stavbo namenijo lokalni skupnosti. Mestna občina Koper bo piranski enoti
Zavoda za varstvo kulturne dediščine priskrbela druge poslovne prostore v koprskem mestnem
središču, kjer po naši oceni je tovrstna dejavnost bistveno bolj dobrodošla.«
Dopuščamo, da se protestna izjava ustrezno dodela in prilagodi v luči iskanju čim širšega
soglasja občinskih svetnikov in njihovih političnih strank in list. Hvala.
PISNO:
Pobuda 1: Pobuda za sprejem protestne izjave v zvezi z oddajo objekta na naslovu
Ukmarjev trg 2
V Oljki smo že več kot 10 let nazaj podali pobudo, da ob selitvi Luške kapitanije na potniški
terminal, prostori na naslovu Ukmarjev trg 2 dobijo vsebino primerno lokaciji. Že takrat, kot tudi
v tem mandatu občinskega sveta, smo predlagali, da se v in ob objektu izvajajo turistično
gastronomske dejavnosti, s poudarkom na Istro, Koper in njene prebivalce. Žal pristojno
ministrstvo, ki ima v lasti navedeni objekt, ni želelo prisluhniti potrebam lokalnega okolja,
temveč je enostransko (brez predhodnega posvetovanja) umestila v objekt pisarniško dejavnost.
Ponovno se srečujemo z ignorantskim odnosom državne politike do našega okolja, zato je prišel
čas, da jim jasno povemo »DOVOLJ!«
Podajamo pobudo, da se v okviru naslednje seje občinskega sveta glasuje o protestni izjavi, kot
sledi:
»Spoštovani g. Boštjan Koritnik, minister za javno upravo,
Spoštovani dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo,
Občinski svet Mestne občine Koper (v nadaljevanju: OS MOK) obžaluje in obenem izraža
razočaranje nad nedavno odločitvijo tako Ministrstva za javno upravo kot Ministrstva za kulturo, s
katero se je objekt na naslovu Ukmarjev trg 2, Koper (nekdanja stavba Luške kapitanije) prenesel v
upravljanje piranski enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Objekt na tako elitni lokaciji ob
morju v koprskem mestnem jedru ne more biti zaseden s pisarniško dejavnostjo.
OS MOK si je nadejal, da ob nedavni selitvi Luške kapitanije, bo objekt prešel v last ali upravljanje
Mestne občine Koper, ki bi skladno s svojo strategijo razvoja in trženja turizma ter skladno s
prostorskim, urbanističnim in krajinskim načrtovanjem, v objekt umestila okolju primerno
dejavnost širšega javnega značaja kot npr. gostinsko ali turistično dejavnost.
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Žal ugotavljamo, da sta tako Ministrstvo za javno upravo kot Ministrstvo za kulturo, brez
predhodnega posvetovanja z Mestno občino Koper, enostransko odločili o prostorski vsebini
klasicistično-baročne enonadstropne stavbe nekdanje družine Grimani iz leta 1713. OS MOK obsoja
takšno politično ravnanje in s to javno protestno izjavo poziva tako ministra za javno upravo, g.
Boštjana Koritnika kakor tudi ministra za kulturo, dr. Vaska Simonitija, da svoje odločitve
prekličejo in stavbo namenijo lokalni skupnosti. Mestna občina Koper bo piranski enoti Zavoda za
varstvo kulturne dediščine priskrbela druge poslovne prostore v koprskem mestnem središču, kjer
po naši oceni je tovrstna dejavnost bistveno bolj dobrodošla.
V pričakovanju vajinega takojšnjega odziva vas v imenu občinskega sveta lepo pozdravljam,
Aleš Bržan, župan«
Dopuščamo, da se protestna izjava ustrezno dodela in prilagodi v luči iskanju čim širšega
soglasja občinskih svetnikov in njihovih političnih strank in list.
Pobuda 2: 3D zebre za večjo varnost v prometu
Nekatere občine v Sloveniji, kakor tudi druge po Evropi, že poznajo prehode za pešce z izrisi
tridimenzionalnih oz. 3D zeber, s katerimi se beležijo dobri rezultati na področju umirjanja
prometa in s tem varnosti ranljivih udeležencev v prometu. 3D zebra zaradi svoje vizualne
podobe pritegne pozornost voznika, kar posledično vpliva na zmanjšanje hitrosti in večjo
pazljivost ob prečkanju takšnega območja. Podajamo pobudo, da se na določenih občinskih
cestah zarišejo prehodi za pešce tridimenzionalnih oblik zeber ter tako sproži dvoletno testno
obdobje skozi katero se monitorizira učinkovitost tovrstne inovativne rešitve v prometu. Kot
možne lokacije vidimo prehode za pešce kot sledi: krožišče na Markovcu Krožna cesta / Ulica
Vena Pilona, prehod za pešce ob vrtcu na Oljčni poti v Prisojah, vaška cesta skozi Šmarje,
prehoda za pešce ob hiši kulture in zadružnim domom Sv. Anton, itd. Tovrstna rešitev bi se znala
za izkazati za bolj ali vsaj enako učinkovita kot hitrostne grbine in radarji, ki so precej neprijazne
rešitve do udeležencev v prometu.
Vprašanje 1: Razvoj osnovnošolske dejavnosti na območju Mestne občine Koper
Naprošamo, da se do naslednje seje občinskega sveta predložijo določeni podatki za vse vrtce in
osnovne šole v Mestni občini Koper (vključno s tistimi, ki so po odcepitvi Občine Ankaran, prešli
v njihovo upravljanje), in sicer naj se:
Za vsak vrtec in za vsako šolo v Mestni občini Koper zapiše:
 Kdaj oz. katerega leta je bila zgrajena ter kakšna kapaciteto otrok je ob otvoritvi lahko
sprejela;
 Kdaj oz. katerega leta je bil zgrajen prizidek ter koliko se je s tem povečala kapaciteta
sprejema otrok;
 Kdaj oz. katerega leta je bila urejena notranja preureditev prostorov ter koliko se je s tem
povečala kapaciteta sprejema otrok;
 Natančen podatek števila vpisanih otrok za obdobje od šolskega leta 2006/2007 do
vključno 2021/2022, pri čemer naj bo ta številka podana v tabeli kjer bo razvidno število
otrok v vsakem posameznem razredu vsakega šolskega leta.
ONDINA GREGORICH DIABATÉ, članica Občinskega sveta:
PISNO:
Dal progetto di rimodernamento del Collegio dei Nobili risulta che i due tigli situati nel cortile
interno verranno rimossi per essere sostituiti dagli ulivi.
Vorrei averne conferma e sapere la motivazione, nonché se è fatto uno studio approfondito per
mantenerli in vita.
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Seja je bila zaključena ob 17.25.
SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET
IN KRAJEVNE SKUPNOSTI
Vodja
Alenka Plahuta

ŽUPAN
Aleš Bržan
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