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PREDLOG
Občinski svet – Consiglio comunale

ZAPISNIK
29. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 26. maja 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 25 članov, in sicer:

Peter Bolčič, Vida Gračnar, Ondina Gregorich-Diabaté, Borut Gregorič, Igor Hrvatin, Ramiz
Kamenčić, Vlado Krivec, Marijan Križman, Gabrijela Kukovec Pribac, Mirjam Lemut, Duško
Madžarovič, mag. Alan Medveš, Tina Mojškerc, Anja Pečič, Nik Popovič, Patrik Peroša, Silvano
Radin, Kristina Sarkić, Alberto Scheriani, Jasna Softič, Mario Steffè, Barbara Strmole, Dejan
Škerlič, Robert Šuc in Vlasta Vežnaver.
Odsotni člani: Patrik Babič, Andreja Bogataj Krivec, Olga Franca, Darija Krkoč, Gašpar Gašpar
Mišič, Boris Popovič, 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: v.d direktorice 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 razširitve so člani Občinskega sveta prejeli.
Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 20 za, 0 proti) naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 14. aprila
2022

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 382

2. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in
starše Istre - druga obravnava
3. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
3/1 Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem
Mestne občine Koper za leto 2022
4. Predlog Sklepa o potrditvi DIIP-a »Ureditev dodatnih prostorov v kletni etaži OŠ Koper«
5. Poročilo o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora Mestne občine Koper v letu 2021
6. - Poročilo o delu in realizaciji finančnega načrta Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v
letu 2021
- Program dela s finančnim in kadrovskim načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada Koper
za leto 2022
7. Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju člana sveta Javnega zavoda Pokrajinski muzej
Koper
8. Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju člana skupščine Javnega podjetja Rižanski
vodovod Koper, d.o.o. – s.r.l.
8/1 Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
9. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta
Ad 1
POTRDITEV ZAPISNIKA 28. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER Z
DNE 14. APRILA 2022
Predlog zapisnika so člani Občinskega sveta prejeli.
Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE potrdil (22 prisotnih – 21 za, 0 proti) Zapisnik 28. redne seje Občinskega
sveta Mestne občine Koper z dne 14. aprila 2022 v predloženem besedilu.
Ad 2
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,
MLADOSTNIKE IN STARŠE ISTRE - DRUGA OBRAVNAVA
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. Prejeli so tudi popravek besedila predloga odloka.
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
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Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike
in starše Istre, v predloženem besedilu.
Ad 3
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA 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
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 Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola 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 – 22 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga
Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Koper.
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče.
Po ponovljenem glasovanju, JE Občinski svet SPREJEL (24 prisotnih – 21 za, 0 proti)
naslednji
SKLEP
Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Koper, v predloženem besedilu.

3/9

Ad 3/1
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

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
mag. MATJAŽ MARSIČ, Podsekretar - vodja Urada za prostorski razvoj in za
nepremičnine, po pooblastilu št. 100-11/2007 z dne 13.5.2022

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 25 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 4
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA ZA »UREDITEV DODATNIH PROSTOROV V KLETNI ETAŽI OŠ KOPER«
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za družbene dejavnosti in
Odboru za finance in gospodarstvo.

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
TIMOTEJ PIRJEVEC, vodja Urada za družbene dejavnosti

Razpravljal je Borut Gregorič, član Občinskega sveta
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 21 za, 1 proti) naslednji
S K L E P
Sprejme se Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za
»Ureditev dodatnih prostorov v kletni etaži OŠ Koper«.
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Ad 5
POROČILO O DELU IN UGOTOVITVAH NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE KOPER
V LETU 2021
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
JADRAN BAJEC, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Koper

Razpravljali so: mag. Alan Medveš, Peter Bolčič, Jasna Softić, Alberto Scheriani, Patrik Peroša in
Mario Steffè, člani Občinskega sveta ter Jadran Bajec, predsednik Nadzornega odbora Mestne
občine Koper
Občinski svet JE SPREJEL naslednji
S K L E P
Občinski svet Mestne občine Koper se je seznanil s Poročilom o delu in ugotovitvah
Nadzornega odbora Mestne občine Koper v letu 2021, v predloženem besedilu.
Ad 6
POROČILO O DELU IN REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA GASILSKA
BRIGADA KOPER V LETU 2021
in
PROGRAM DELA S FINANČNIM IN KADROVSKIM NAČRTOM JAVNEGA ZAVODA GASILSKA
BRIGADA KOPER ZA LETO 2022
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
DENIS GLAVINA, direktor – poveljnik Gasilske brigade Koper

Razpravljal je Peter Bolčič, član Občinskega sveta
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
Potrdi se Poročilo o delu Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 2021 ter podaja
soglasje k Programu dela s kadrovskim in finančnim načrtom Javnega zavoda Gasilska
brigada Koper za leto 2022, v predloženem besedilu.
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Ad 7
PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANA SVETA JAVNEGA ZAVODA
POKRAJINSKI MUZEJ KOPER
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Poročal je ALEŠ BRŽAN, župan.
Razpravljal ni nihče.
I.
Občinski svet JE SPREJEL (20 prisotnih – 19 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Članico sveta Javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper – predstavnico ustanoviteljice Lino
Kaldana se razreši, ker je podala odstopno izjavo.
II.
Občinski svet JE SPREJEL (20 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Za članico sveta Javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper – predstavnico ustanoviteljice se za
preostali del mandata imenuje Vesno Pajić.
Ad 8
PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANICE SKUPŠČINE JAVNEGA
PODJETJA RIŽANSKI VODOVOD KOPER, D.O.O. – S.R.L.
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Poročal je ALEŠ BRŽAN, župan.
Razpravljal ni nihče.
I.
Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Članico skupščine Javnega podjetja – Azienda publica Rižanski vodovod Koper, d.o.o.-s.r.l. mag.
Tamaro Kozlovič se razreši, ker je zaradi nezdružljivosti funkcij podala odstopno izjavo.
II.
Občinski svet JE SPREJEL (20 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji
SKLEP

6/9

Za članico skupščine Javnega podjetja – Azienda publica Rižanski vodovod Koper, d.o.o.-s.r.l. se
za preostali del mandata imenuje Ireno Kocjančič.
Ad 8/1
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.
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 19 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Občinski svet Mestne občine Koper predlaga Skupščini Luke Koper, d.d., da za člana Nadzornega
sveta i z v o l i
-

Boruta Škabarja.
Ad 9
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: postavitev avtomatov za sveče na območje koprskega pokopališča
Podajamo pobudo, da se na območje koprskega pokopališča dostavi t.i. svečomat – avtomat za
prodajo nagrobnih ekoloških sveč. Tovrstni avtomat bi omogočil, da obiskovalke in obiskovalci
pokopališča svečo kupijo na licu mesta, kar se odraža v prihranku časa, nepotrebnem »lovljenju«
urnika trgovin/cvetličarn ter nepotrebnem nošenju lažjega bremena. Obenem s prodajo
ekoloških sveč, se strmi k prodaji sveč iz naravnih in obnovljivih virov, katere se da reciklirati,
obenem so prijazne do človeškega zdravja.
Pobuda 2: izgradnja pločnika od koprskega pokopališča do Bertokov
Podajamo pobudo, da se pospeši postopke za izgradnjo in vzpostavitev pločnika vzdolž Istrske in
Pobeške ceste (od koprskega pokopališča do križišča Pobeška cesta/ Škocjanska pot/Istrska
cesta; ob cesti parc. št. 5540/ 5540/9, 5540/13 in del 5542/35 vse k.o. Bertoki). S tovrstno
pridobitvijo bi se na tem odseku (relativno prometne) ceste omogočilo večjo varnost v prometu
pešcem.
Pobuda 3: postavitev prometnega ogledala za izboljšanje varnosti prometa (Sokoliči,
Trebeše)
Podajamo pobudo za postavitev prometnega ogledala na križišču ceste za Sokoliče in ceste, ki
pelje proti Sočergi (stičišče parc. št. 2740 in 5885 obe k.o. Sočerga). Gre za sicer nekoliko manj
prometno cesto, a glede na to, da se cesta iz vasi po klancu navzgor priključi na povezovalno
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cesto Sočerga – Brezovica pri Gradinu/Butari zna biti vključevanje varnostno tvegano zaradi
slabše preglednosti.
Podajamo še pobudo za postavitev prometnega ogledala na ovinkastem križišču za Trebeše, na
cesti Brezovica pri Gradinu – Butari. Vozila, ki prihajajo iz smeri Brezovica pri Gradinu in želijo
zaviti na levo za Trebeše, imajo nepregledno prečkanje vozišča. Prometno ogledalo bi omogočilo
večjo varnost udeležencev v prometu na tovrstnem križišču.
Pobuda 4: izgradnja montažne trening dvorane
Ekipni športi se vrsto let soočajo s prostorsko stisko, saj zgolj nekaj dvoran in telovadnic (Arena
Bonifika, OŠ Koper, Burja Škofije, STŠ) izpolnjuje pogoje za treninge in tekmovanja. Košarka,
odbojka, futsal in rokomet so tako primorani izvajati del treningov na polovici igralne površine
kar ne omogoča kakovostno (skladno s standardi) izvedbo trenažnega procesa. Vse tri občinske
dvorane (Arena Bonifika, OŠ Koper in Burja Škofije) se redno koristijo za razne prireditve,
posledično se število treningov zmanjša, saj klubi nimajo nadomestne dvorane.
Podajamo pobudo, da se na območij primestja zgradi t.i. montažna trening dvorana. Gre za
enostavnejšo, hitrejšo in cenejšo gradnjo večnamenskega športnega objekta. Za zadovoljitev
potreb lokalnih športnih klubov, bi navedena dvorana morala vsebovati večnamensko športno
igrišče dimenzij 44m x 32m (za ekipne športe), dve tatami površini in ring za borilne športe. V
objekt se postavi premikajoče tribune za cca 100 ljudi. Tovrstna dvorana bi primerno služila za
treninge lokalnih klubov, tekmovanj mlajših selekcij ter rekreacijo občank in občanov.
V koprskem primestju sta dve potencialni lokaciji za izgradnjo montažne trening dvorane: (a)
parkirišče nasproti Rotonde na Ankaranski cesti – med novo nastajajočo parkirno hišo Sonce in
Luko Koper (parc. št. 1567/33 k.o. Koper) ali (b) v Šalari ob Partizanski ulici (parc. št. 6412/97
k.o. Semedela) – navedena lokacija je morebiti bolj primerna, saj se s tem na novo razvija
nekoliko decentralizirano območje primestja.
SILVANO RADIN, član Občinskega sveta:
PISNO:
Kdaj se bo zaključila že začeta investicija ureditve dostopne poti v zaselku Norbedi v KS Hrvatini,
katera je bila predvidena že v proračunu MO Koper leta 2021 z investicijskim projektom iz leta
2017 in že podpisano pogodbo z izvajalcem?
Kdo bo odgovarjal za negospodarno ravnanje in neučinkovito porabo davkoplačevalskega
denarja?
Zakaj KS Hrvatini in posredno MO Koper deluje v korist uporabnika dostopne poti v zaselku
Norbedi – še ne stanovalca (zaradi varovanja osebnih podatkov imena ne navajamo) in sicer v
škodo več stanovalcev, kakšen interes izkazujejo?
NIK POPOVIČ, član Občinskega sveta:
Vprašanja za Nadzorni odbor Mestne občine Koper:
1. Kako komentirate, da je bila navedena kontaktna oseba v razpisu za direktorja sam takratni
v.d. direktor, ki pa se je tudi sam prijavil na razpis.
2. Kako komentirate navedbe komisije NO, da sta delavska predstavnika izvoljena nelegitimno
in kako komentirate to, da so nelegitimno izvoljeni predstavniki izvolili direktorja.
3. Ali mogoče veste, če je župan pregledal poročilo NO in poročilo revizijske družbe
Ernest&young, kjer je imenovan celo eden od nadzornikov.
4. Ali veste, če bo župan sledil priporočilom zapisanim v poročilu NO? Eno izmed predlogov v
poročilu NO je bila predlog, da se poročilo preda organom pregona.
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Seja je bila zaključena ob 17.15.

SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET
IN KRAJEVNE SKUPNOSTI
Vodja
Alenka Plahuta

ŽUPAN
Aleš Bržan
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