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Z A P I S N I K 

 
28. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 14. aprila 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 bilo od 33 članov Občinskega sveta prisotnih 26 članov, in sicer: 
 
Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Olga Franca, 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, Patrik Peroša, Silvano Radin, Kristina Sarkić, Janez Starman, Alberto 
Scheriani, Jasna Softič, Robert Šuc, Vlasta Vežnaver in Boris Popovič, ki je bil prisoten samo pri 2. 
točki dnevnega reda. 
 
Odsotni člani: Patrik Babič, Igor Hrvatin, Nik Popovič, Mario Steffè, Barbara Strmole, Dejan 
Škerlič in Maja Tašner Vatovec. 
 
Ker je za sklepčnost Občinskega sveta potrebna prisotnost večine članov, to je 17 članov, je 
predsedujoči ugotovil, da je Občinski svet sklepčen. 
 
Na seji so bili prisotni še: direktorica občinske uprave, predstavniki Službe za občinski svet in 
krajevne skupnosti, vodje uradov in služb občinske uprave, predstavniki Službe za odnose z 
javnostmi Mestne občine Koper in novinarji. 
 
Člani občinskega sveta so glasovali s prenosno glasovalno napravo, skladno s 67. členom 
Poslovnika. 
 

XXX 
 

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA: 
 
Predlog dnevnega reda in njegove spremembe so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji 
 

d n e v n i    r e d: 
 

1. Potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 31. 
marca 2022 
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    1/1  Predlog za podelitev naziva »Častni občan Mestne občine Koper« 
 

2. Predlog za podelitev priznanj Mestne občine Koper »Priznanje 15. maj« in »Priznanje z 
veliko plaketo« za leto 2022 

 
3. Predlog Odloka o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka, 

rejnikom ob namestitvi otroka v rejništvo in posvojiteljem ob posvojitvi otroka - prva 
obravnava s predlogom za skrajšani postopek 
 

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani 
postopek 

 
5. -      Predlog zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 

- Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Koper 
za leto 2021  

 
6. Predlog poslovnega in finančnega poročila Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 

Koper za leto 2021 
 

7. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
občine Koper 

 
8. Predlog sklepa o imenovanju revizorja za poslovno in finančno poročilo Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za obdobje od 2022 do 2024 
 

9. Predlog sklepa o redni delovni uspešnosti in oceni direktorja Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne Občine Koper  za leto 2021 
 

10. Predlog sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Koper iz naslova povečanega obsega dela za leto 
2022 – UMAKNJENA 
 

11. Predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Ureditev objekta Bastion 
za namene javne turistične infrastrukture »ALTROKE GOURMET«« 
 

   11/1 Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  
 

   11/2 Predlog sklepa o načinu sofinanciranja gospodarske javne službe javni linijski prevoz 
potnikov 

 
12. Poročilo o izvajanju Programa projekta Koper – zdravo mesto za obdobje od 2020 do 

2024 
 

13. Letno poročilo o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih iz akcijskega načrta lokalnega 
energetskega koncepta Mestne občine Koper za leto 2021 in plan za izvajanje aktivnosti 
v letu 2022 

 
14. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

 
15. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta 
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Ad 1 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 27. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER  
Z DNE 31. MARCA 2022  

 
Predlog zapisnika so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE POTRDIL (22 prisotnih – 22 za, 0 proti) Zapisnik 27. redne seje 
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 31. marca 2022 v predloženem besedilu. 
 

Ad 1/1 
 

PREDLOG ZA PODELITEV NAZIVA “ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KOPER” 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Uvodno besedo je podal ALEŠ BRŽAN, župan. 
 
Razpravljal ni nihče. 

 
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 22 za 0 proti)) naslednji  
 

S K L E P 
 
Naziv »Častni občan« Mestne občine Koper se podeli prof. dr. LUCIJI ČOK, za vzpostavitev 
temeljev na področju zgodnjega poučevanja in učenja jezikov, sooblikovanje osnove 
visokega šolstva, tako na Primorskem kot v Sloveniji, aktivno sodelovanje pri 
vzpostavljanju in nadaljnjem razvoju kakovostnega in inovativnega univerzitetnega 
prostora slovenske Istre ter začetek zdravega povezovanja univerze z gospodarstvom. 
 

Ad 2 
 

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE KOPER »PRIZNANJE 15. MAJ« IN 
»PRIZNANJE Z VELIKO PLAKETO« ZA LETO 2022 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
POROČEVALKA: 
- kot predstavnica predlagatelja 

GABRIJELA KUKOVEC PRIBAC, predsednica Komisije za priznanja in nagrade 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
I. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Priznanje Mestne občine Koper "Priznanje 15. maj" se podeli: 
 

- dr. PRIMOŽU KREČIČU, za neutrudno delo in vztrajnost pri pridobivanju ter 
umestitvi novih orgel v kulturni prostor Mestne občine Koper in za spoštovanje, 
negovanje ter bogatenje koprske kulturne, zgodovinske in verske dediščine. 

 
II. 
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Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Priznanje Mestne občine Koper "Priznanje z veliko plaketo" se podeli: 
 

- DRUŠTVU OLJKARJEV SLOVENSKE ISTRE – DOSI, za nenehno prizadevanje za dvig 
kakovosti oljčnega olja, skrb za razvoj oljkarske panoge v slovenski Istri in 
prenašanja znanja na mlajše generacije z organizacijo številnih izobraževalnih, 
družbenih in tekmovalnih aktivnosti. 

 
Ad 3 

 
PREDLOG ODLOKA O DODELITVI ENKRATNE DENARNE POMOČI STARŠEM OB ROJSTVU 

OTROKA, REJNIKOM OB NAMESTITVI OTROKA V REJNIŠTVO IN POSVOJITELJEM OB 
POSVOJITVI OTROKA – PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 

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

 
POROČEVALEC: 
- kot predstavnik predlagatelja 

TIMOTEJ PIRJEVEC, vodja Urada za družbene dejavnosti 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji 
 

S  K  L  E  P 
 

1. Sprejme se Predlog Odloka o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu 
otroka, rejnikom ob namestitvi otroka v rejništvo in posvojiteljem ob posvojitvi 
otroka - 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 
 

S K L E P 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
Odloka o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka, rejnikom ob 
namestitvi otroka v rejništvo in posvojiteljem ob posvojitvi otroka. 
 
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
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Sprejme se Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka, 
rejnikom ob namestitvi otroka v rejništvo in posvojiteljem ob posvojitvi otroka v 
predloženem besedilu. 
 

Ad 4 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC KOPER – PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM 

ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 

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

 
POROČEVALEC: 
- kot predstavnik predlagatelja 

TIMOTEJ PIRJEVEC, vodja Urada za družbene dejavnosti 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji 
 

S  K  L  E  P 
 
1. Sprejme se Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec 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 
 

S K L E P 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Koper. 
 
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Koper v predloženem besedilu. 
 

Ad 5 
 

PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2021 IN 
POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM MESTNE 

OBČINE KOPER V LETU 2021  
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
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Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 

- vsem odborom,  
- Komisiji za vprašanja italijanske narodnosti in 
- Statutarno-pravni komisiji  

 
Gradivo je bilo posredovano tudi Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti, ki je podala 
pozitivno mnenje. 
 
POROČEVALKI: 
- kot predstavnici predlagatelja 

dr. VILMA MILUNOVIČ, vodja Urada za finance in računovodstvo in  
IRENA KOCJANČIČ, vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
I. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
Občinski svet Mestne občine Koper sprejme Zaključni račun proračuna Mestne občine 
Koper za leto 2021 v predloženem besedilu.  
 
II.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji  
 

S  K  L  E  P 
 
Občinski svet Mestne občine Koper se je seznanil s Poročilom o realizaciji načrtov 
ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Koper v letu 2021 v predloženem 
besedilu.  
 

Ad 6 
 

PREDLOG POSLOVNEGA IN FINANČNEGA POROČILA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 
MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2021 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 

- Odboru za finance in gospodarstvo 
 
POROČEVALEC: 
- kot predstavnik predlagatelja 

ZLATKO KUŠTRA, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper 
 

Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 23 za 0 proti) naslednji  
 

S  K  L  E  P 
 
Sprejme se Poslovno in finančno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 
Koper v predloženem besedilu. 
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Ad 7 
 

PREDLOG SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA K ZADOLŽITVI JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 
MESTNE OBČINE KOPER 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 

- Odboru za finance in gospodarstvo 
 
POROČEVALEC: 
- kot predstavnik predlagatelja 

ZLATKO KUŠTRA, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper 
 
Razpravljal je Peter Bolčič, član Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
Občinski svet Mestne občine Koper soglaša, da se Javni stanovanjski sklad Mestne občine 
Koper (v nadaljevanju: JSS MOK) zadolži za gradnjo javnih najemnih stanovanj Blok 3, 
Nad Dolinsko cesto – III. faza, Koper pod naslednjimi pogoji: 
- do višine 4.430.983,00 EUR, 
- z odplačilno dobo 25 let,  
- s spremenljivo obrestno mero EURIBOR + 0,3%,  
- zavarovaje posojila  z zastavitvijo stanovanjskih enot  na naslovih Dolinska cesta 3A 

in Dolinska cesta 3B, z zastavo nepozidanega stavbnega zemljišča na območju 
Regentove ulice v Ankaranu ter zastavo poslovnih prostorov na naslovu Cesta Zore 
Perello – Godina v Kopru. 

 
Ad 8 

 
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU REVIZORJA ZA POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 

JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE KOPER  
ZA OBDOBJE OD 2022 DO 2024 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 

- Odboru za finance in gospodarstvo 
 
POROČEVALEC: 
- kot predstavnik predlagatelja 

ZLATKO KUŠTRA, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper 
 

Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
Sprejme se Sklep o imenovanju revizorja za poslovno in finančno poročilo Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za obdobje od 2022 do 2024, v predloženem 
besedilu.  
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Ad 9 
 

PREDLOG SKLEPA O REDNI DELOVNI USPEŠNOSTI IN OCENI DIREKTORJA JAVNEGA 
STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2021 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 

- Odboru za finance in gospodarstvo 
 
POROČEVALEC: 
- kot predstavnik predlagatelja 

MARKO BUTINAR, član Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne  
             občine Koper 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
Sprejme se Sklep o predlogu redne delovne uspešnosti in ocene direktorja Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2021, v predloženem besedilu. 

 
Ad 11 

 
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT  

»UREDITEV OBJEKTA BASTION ZA NAMENE JAVNE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE 
»ALTROKE GOURMET«« 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 

- Odboru za finance in gospodarstvo in 
- Odboru za družbene dejavnosti. 

 
POROČEVALEC: 
- kot predstavnik predlagatelja 

ZIRALDO, vodja Službe za investicije 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
Sprejme se Sklep o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Ureditev objekta 
Bastion za namene javne turistične infrastrukture »ALTROKE GOURMET«« (kratek naziv 
»ALTROKE GOURMET«), v predloženem besedilu. 
 

Ad 11/1 
 

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 11/2 
 

PREDLOG SKLEPA O NAČINU SOFINANCIRANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  
»JAVNI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV« 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 

- Odboru za finance in gospodarstvo in 
- Odboru za gospodarske javne službe, okolje in promet. 

 
POROČEVALEC: 
- kot predstavnik predlagatelja 

RAF KLINAR, vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
Sprejme se Sklep o načinu sofinanciranja gospodarske javne službe »Javni linijski prevoz 
potnikov«, v predloženem besedilu. 

 
Ad 12 

 
POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA PROJEKTA »KOPER – ZDRAVO MESTO« 

ZA OBDOBJE OD 2020 DO 2024 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 

- Odboru za družbene dejavnosti. 
 
POROČEVALKA: 
- kot predstavnica predlagatelja 

OLGA FRANCA, podžupanja 
 

Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 
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Občinski svet Mestne občine Koper se je seznanil z aktivnostmi projektnega sveta »Koper 
- zdravo mesto« o izvajanju Programa projekta »Koper – zdravo mesto« za obdobje od 
2020 do 2024.  

 
Ad 13 

 
LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IN NJIHOVIH UČINKIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2021 IN  
PLAN ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V LETU 2022 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 

- Odboru za okolje in prostor. 
 
POROČEVALEC: 
- kot predstavnik predlagatelja 

RAF KLINAR, vodja Urada za gospodarske javne službe , okolje in promet 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
Občinski svet Mestne občine Koper sprejeme letno poročilo o izvedenih ukrepih in 
njihovih učinkih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine 
Koper za leto 2021 in plan za izvajanje aktivnosti v letu 2022, v predloženem besedilu. 

 
Ad 14 

 
PREDLOGI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli neposredno na seji. 
 
POROČEVALEC: 
- kot predstavnik predlagatelja 

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

 
Janez Starman, član Občinskega sveta, je skladno s prvim odstavkom 38. člena Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije župana obvestil, da se pri tej točki, zaradi nasprotja 
interesov, v celoti izloča (tako pri obravnavi kot pri odločanju). 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (19 prisotnih – 19 za, 0 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 
Za članico Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Kopru, 
predstavnico Mestne občine Koper se imenuje: 
 

- Vesna Starman. 
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Ad 15 
 

VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
 
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:  
 
PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta: 
 
PISNO: 
 
Pobuda 1: Ureditev in oddaja poslovnega prostora v kletni etaži Arene Bonifika 
Poslovni prostor v kletni etaži Arene Bonifika je vrsto let zapuščen in zanemarjen. Gre za 
prostor, ki bi lahko služil društvom ali potrebam sosednjega kegljišča. Prostor bi bilo potrebno 
sanirati ter na novo definirati dejavnost, ki bi morala sovpadati z vsebinami v športnem objektu. 
Podajamo pobudo, da se pristopi k sanaciji navedenega prostora ter z razpisom poišče 
ustreznega najemnika ter tako tudi ta del športnega objekta zaživi z določenimi vsebinami 
primernimi za to etažo.  
 
Pobuda 2: Povečati število AED na koprskem podeželju  
Iz javno dostopne baze podatkov na spletni strani https://aed-baza.si/ je razviden zemljevid z 
lokacijami avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED) tudi v Mestni občini Koper. Navedena 
baza podatkov nakazuje pomanjkanje AED, predvsem na koprskem podeželju. Podajamo 
pobudo, da se pristopi k povečanju mreže javno dostopnih avtomatskih eksternih defibrilatorjev, 
tako, da bo v vsaki krajevni skupnosti oz. večjem naselju vsaj en tak aparat. AED je elektronska 
naprava s katero se diagnosticira in po potrebi zdravi življenjsko nevarno motnjo srčnega ritma, 
katero lahko zdravimo z defibrilacijo. Njegova uporaba je preprosta, katero lahko uporablja 
vsakdo brez predhodnega znanja. Zatorej je pomembno, da so tovrstni aparat čim hitreje 
dosegljivi, saj z njimi lahko rešimo življenja. Podajamo tudi pobudo, da se na uradni spletni 
strani občine ali zdravstvenega doma Koper objavi zemljevid lokacij avtomatskih eksternih 
defibrilatorjev, po vzoru Zdravstvenega doma Sevnica https://www.zd-sevnica.si/defibrilatorji.  
 
Pobuda 3: Sprememba barv luči na koprskem stadionu in javne razsvetljave ob Ukmarjev 
trgu 
Zunanjost koprskega stadiona (ob Ljubljanski cesti) v večerno-nočnih urah zasveti v raznih 
barvah, ki se časovno periodično izmenjujejo. Predvidevamo, da vrsta izbranih barv, ki se 
pojavljajo, nimajo globljega pomena za okolje in stadion. Podajamo pobudo, da se zgolj dve barvi 
luči na stadionu izmenjujejo oz. da se pojavljajo v hkratni kombinaciji. In sicer, rumena in modra 
barva, ki sta barvi koprskega nogometa in grba Mestne občine Koper. 
 
Druga pobuda je usmerjena v javno razsvetljavo, ki sega od parkirišča ob koprskem pomolu do 
luške kapitanije. Gre za luči, ki v večerno-nočnem času spreminjajo barve. Podajamo pobudo, da 
se barve luči omejijo zgolj na rumeno in modro v znak solidarnosti do Ukrajine in ukrajinskega 
naroda, katere zastava je ravno v teh dveh barvah.  
 
Pobuda 4: Pristop k takojšnjem začetku postopka izgradnje tenis stadiona  
V Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2022-2025 smo v letu 2023 določili 20.000 
EUR za pridobitev dokumentacije na osnovi katere bi se začelo s postopkom izgradnje 
podpornega objekta centralnega tenis igrišča na ŠRC Bonifika. Ta predlog zajema klubske 
prostore, prostor za servis loparjev, skladiščni prostor, primerne garderobe in javne sanitarije za 
potrebe celotne ŠRC Bonifike, manjši gostinski obrat in manjša trgovina z rekviziti za tenis idr., 
kar bi bilo zgrajeno pod novo zahodno tribuno.  
 
Koprska tenis igrišča bodo v mesecu maju gostila profesionalni turnir - serijo WTT za ženske z 
zgodovinsko rekordnim nagradnim skladom 60.000 USD. Gre za turnir, ki nekako odpira 
možnost prihodnjega gostovanja še bolj pomembnih mednarodnih turnirjev. Ne smemo pa 
pozabiti, da v zadnjih petnajstih letih se je zvrstilo vrsto drugih mednarodnih turnirjev (kot npr. 

https://aed-baza.si/
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Tenis Europe turnirji za otroke 12 in 14 let ter ITF svetovna serija za seniorje od 30 do 95 let in 
drugi) v organizaciji domicilnega tenis kluba.  
 
Za večje in pomembnejše turnirje, pa je žal teniška infrastruktura precej omejena, zato je 
potrebno nemudoma pristopiti k pripravi in pridobitvi dokumentacije za izgradnjo primerno 
sodobnega teniškega objekta, ki bi služil organizaciji še večjih turnirjev kar posledično pozitivno 
vpliva na športni turizem. Podajamo pobudo, da se pristopi k spremembi Načrta razvojnih 
programov, tako da se 20.000 EUR sredstev predvidenih za leto 2023, premesti v letošnje leto 
ter za naslednja leta predvidi sredstva za izgradnjo. 
 
Pobuda 5: Postavitev javnih merilnikov sončnega sevanja in ozona 
Mestna občina Koper je tako kot preostali del Slovenske Istre izpostavljen nevarnem 
ultravijoličnem (UV) sevanju, predvsem v poletnih mesecih, ko smo priča vročinskim valom. UV 
sevanje lahko povzroči opekline, tudi nastanek kožnega raka. Priobalni pas, predvsem plaže v 
Kopru in Žusterni, so priljubljene poletne destinacije tako domačinov kot turistov. Podajamo 
pobudo, da se še pred poletjem na določene punkte na plažah in vzdolž priobalnega pasu 
postavijo javni merilniki sončnega ultravijoličnega sevanja in koncentracije ozona ter tako 
ljudem omogoči sprotno preverjanje stanja, ki lahko vpliva na njihovo zdravje.  
 
Pobuda 6: Sanacija Kolodvorske ceste 
Cesta, ki pelje od trgovskega centra Planet Koper do glavne avtobusne postaje in pošte Koper je 
na več odsekih poškodovana, kar je posledica cestne obremenitve s težkimi vozili (avtobusi ipd.). 
V kratkem naj bi bila otvoritev prenovljene glavne avtobusne postaje Koper, zato si dostopna 
cesta zasluži ustrezno prenovo. Podajamo pobudo, da se pristopi k sanaciji Kolodvorske ceste, in 
sicer od krožišča Ljubljanska cesta / Kolodvorska cesta do poslovne stavbe Pošte 6104 Koper in 
glavne avtobusne postaje (t.j. k.o. Koper parc. št. 1462/31, k.o. Bertoki parc. št. 5582/6, parc. št. 
3888/10). 
 
Pobuda 7: Vzpostavitev krožišča na križišču Dolinske ceste pri OMV bencinskem servisu 
Križišče na Dolinski cesti, kjer se vključujejo vozila iz smeri Mercator center in OMV bencinski 
servis ter nasprotne ceste (k.o. Semedela, parc. št. 1981/3, 1981/6, 1981/10) je z leti postalo 
precej obremenjeno. Na tem območju je namreč precej bivalnih novogradenj, v kratkem pa 
prihajajo trije novi stanovanjski bloki. S ciljem, da se na tem krožišču vzpostavi varnost 
udeležencev prometa ter vzpostavi bolj tekoč promet in v luči predvidenih gradbenih del, 
podajamo pobudo, da se vzpostavi vsaj začasno krožišče s ciljem, da se po gradnji treh novih 
blokov v neposredni bližini uredi tudi urejeno krožišče.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.25. 
 
 
 
SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET                 ŽUPAN 
  IN KRAJEVNE SKUPNOSTI              Aleš Bržan 

      Vodja                    
         Alenka Plahuta     
 
 


