12

Občinski svet – Consiglio comunale

ODGOVORI
NA VPRAŠANJA ČLANIC IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Na 29. redni seji, dne 26. maja 2022 so člani Občinskega svet postavili vprašanja oziroma
predloge in pobude, na katere podajata Župan in Občinska uprava naslednje odgovore:
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.
Odgovor:
Trenutno se izvajajo dela na izgradnji platoja in nadkritja pokopališke poslovilne ploščadi v
Škocjanu. Ob tem bo določena tudi lokacija postavitve avtomata za prodajo nagrobnih sveč,
ki bo postavljen po zaključku te investicije.
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.
Odgovor:
V izvajanju je projektiranje odseka za ureditev kolesarske steze in pločnika ob regionalni
cesti R3-741 – odsek 3751 Bertoki – Koper (Škocjan), odsek od Arjola do Škocjana v dolžini
1,600 km (od km 0+730 do km 2+380). Družba PS Prostor d.o.o. izdeluje projektno
dokumentacijo PZI, ki bo predana do konca avgusta tega leta.
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
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
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zaviti na levo za Trebeše, imajo nepregledno prečkanje vozišča. Prometno ogledalo bi omogočilo
večjo varnost udeležencev v prometu na tovrstnem križišču.
Odgovor:

Na podlagi prejete pobude za postavitev prometnega ogledala na lokalni cesti Tuljaki –

Sočerga v naselju Tuljaki, kjer se dva kraka javne poti priključujeta na lokalno cesto pod
ostrim kotom, smo opravili ogled na terenu ter izvajalcu rednega vzdrževanja ceste že
izdali nalog za postavitev dveh prometnih ogledal – na vsak cestni priključek po eno
prometno ogledalo.
Glede pobude za postavitev prometnega ogledala ob regionalni cesti Gračišče – Brezovica
pri odcepu za Trebeše, pa odločanje o postavitvi prometnega ogledala ni v naši pristojnosti.
Regionalna cesta je v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo. Pri ogledu lokacije je bilo
ugotovljeno, da je preglednost križišča oz. ovinka ustrezna. Zaradi navedenega, pobude za
postavitev prometnega ogledala na regionalno cesto upravljavcu (DRSI) nismo podali.
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.
Odgovor:
Hvala za posredovano pobudo, v kateri poudarjate prostorsko problematiko, ki se nanaša
na dimenzije pokritih igralnih površin v okviru procesa treninga izvajalcev letnega
programa športa (predvsem futsal in rokomet). Za izvedbo športnih programov, ki
potrebujejo dimenzijo pokrite igralne površine vsaj 20m x 40m, smo v Mestni občini Koper
dokaj omejeni, saj le trije objekti zadostujejo omenjeni površini s predpisanim odmikom. To
so Športna dvorana Burja, Arena Bonifika in telovadnica OŠ Koper. Omenjeni športni objekti
pa, poleg športnih aktivnosti, občasno gostijo tudi druge prireditve, kar deloma zmanjšuje
možnost uporabe le-teh za izvedbo letnega programa športa. Vaša pobuda sovpada z
izvedeno analizo stanja in potreb športnih klubov, ki jo je za Mestno občino Koper izvedla
Športna zveza Koper. V proračunu Mestne občine Koper so predvidena sredstva za začetek
postopka priprave projektne dokumentacije. Pri pripravi projektne dokumentacije bodo
strokovne službe vzele v obzir tudi vaš predlog in možni lokaciji.
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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?
Odgovor:
Investicija v ureditev dostopne ceste v zaselku Norbedi je bila v lanskem letu ustavljena
zaradi različnih zahtev in pogledov tamkajšnjih stanovalcev na izvedbo del. Predvsem pa
zaradi predhodno potrebne izvedbe vseh individualnih priključkov komunalne
infrastrukture v tej cesti za potrebe posameznih stanovanjskih objektov v gradnji (tri
novogradnje). Nedopustno bi bilo, da bi se po izvedeni preplastitvi in ureditvi ceste, kasneje
izvajali dodatni prekopi ceste. Izvedba priključkov, ki so jih izvajali posamezniki na svoje
stroške, je zaključena. Izvajalec del je bil pred dnevi uveden v delo. Predmetna ureditev bo
zaključena v najkrajšem možnem času.
Ne gre za negospodarno ravnanje ali neučinkovito porabo davkoplačevalskega denarja, kot
želijo prikazati posamezni krajani. Gre za izvajanje javnega interesa in izvedbo del v korist
vseh uporabnikov, ne pa v korist posameznikov, ki želijo, da bi bila dela izvedena izključno v
skladu z njihovo zahtevo. Različni pogledi pri izvedbi ureditve ceste in spori med krajani so
izvedbo del, žal, močno podaljšali.
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.
Odgovor:
Odgovore na vprašanja je v imenu Nadzornega odbora Mestne občine Koper (NO MOK)
podal predsednik Nadzornega odbora, g. Jadran Bajec.
Vezano na 1. in 2. vprašanje Nadzorni odbor Mestne občine Koper (NO MOK) ne more
komentirati. V končnem poročilu o nadzoru »Pregleda delovanja in poslovanja JP Marjetica
Koper« smo napisali, sprejeli in poročali Občinskemu svetu Mestne občine Koper o vsebini
vprašanj. NO MOK potrjuje stališča in ugotovitve zapisane v omenjenem končnem poročilu,
ki je tudi objavljeno na spletni strani občine.
NO MOK uradno ni seznanjen s stališči, mnenji in ukrepanjem župana Mestne občine Koper
v zvezi s poročilom revizijske družbe Ernest&Young. Prav tako župan nima obveznosti
poročanja NO MOK, ima pa to obveznost do Občinskega sveta.
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NO MOK ni seznanjen, kako bo župan ukrepal v zvezi z ugotovitvami v omenjenem končnem
poročilu. Pričakujemo pa, da bodo pristojne službe občine sledile priporočilom iz končnega
poročila in nas seznanile z ukrepi.
Koper, 29. junija 2022

SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET IN
KRAJEVNE SKUPNOSTI
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