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Z A P I S N I K 

 
31. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 21. julija 2022, s 
pričetkom ob 16.40, 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 17 članov, in sicer: 
 
Patrik Babič, Peter Bolčič, Olga Franca, Vida Gračnar, Ondina Gregorich-Diabaté, Igor Hrvatin, 
Ramiz Kamenčić, Vlado Krivec, Marijan Križman, Gabrijela Kukovec Pribac, Mirjam Lemut, mag. 
Alan Medveš, Silvano Radin, Kristina Sarkić, Janez Starman, Jasna Softič in Mario Steffè.  
 
Odsotni člani: Andreja Bogataj Krivec, Borut Gregorič, Darija Krkoč, Duško Madžarovič, Gašpar 
Gašpar Mišič, Tina Mojškerc, Anja Pečič, Boris Popovič, Nik Popovič, Patrik Peroša, Alberto 
Scheriani, Barbara Strmole, Dejan Škerlič, Robert Šuc, Maja Tašner Vatovec in Vlasta Vežnaver.  
 
 
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 njegovo razširitev so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (17 prisotnih – 16 za, 0 proti) naslednji 
 

d n e v n i   r e d : 
 

1. Potrditev Zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 30. 
junija 2022 
 

2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 – prva 
obravnava s predlogom za skrajšani postopek 

 

1 
PREDLOG 
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3. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Ljudske univerze Koper 

 
3/1Predlog Sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru  

Kopra v lasti Mestne občine Koper za obdobje od 1. 8. 2022 do 31. 12. 2022 
 

4. Predlog Sklepa o soglasju k ustanovitvi Sončne zadruge Koper z.o.o. 
 

5. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Koper iz naslova povečanega obsega dela 
 

6. Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju člana sveta Javnega zavoda Pokrajinski muzej 
Koper  
 

7. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
 

8. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta 
 

Ad 1 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 30. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER Z 
DNE 30. JUNIJA 2022 

 
Predlog Zapisnika so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE POTRDIL (17 prisotnih – 17 za, 0 proti) Zapisnik 30. redne seje 
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 30. junija 2022 v predloženem besedilu. 
 

Ad 2 
 

PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2022 – 
PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Gradivo je bilo dano 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. 
 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja 
dr. VILMA MILUNOVIČ, vodja Urada za finance in računovodstvo 

 
Razpravljal ni nihče.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (17 prisotnih – 16 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 
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1. Sprejme se predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 
2022 – 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 (17 prisotnih – 17 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo predloga 
Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2022. 
 
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (17 prisotnih – 16 za, 0 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 v 
predloženem besedilu. 
 

Ad 3 
 

PREDLOG SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA K ZADOLŽITVI LJUDSKE UNIVERZE KOPER 
 

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 

Gradivo je bilo dano v obravnavo: 
 

- Odboru za finance in gospodarstvo  
 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja 
PETRA VERBIČ iz Ljudske univerze Koper. 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (17 prisotnih – 16 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
Sprejme se Sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi Ljudske univerze Koper v predloženem 
besedilu. 
 

Ad 3/1 
 

PREDLOG SKLEPA O ZNIŽANJU NAJEMNIN POSLOVNIH PROSTOROV V HISTORIČNEM 
MESTNEM JEDRU KOPRA V LASTI MESTNE OBČINE KOPER ZA OBDOBJE 

 OD 1. 8. 2022 DO 31. 12. 2022 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dano v obravnavo: 
 

- Odboru za finance in gospodarstvo  
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POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja 
 IRENA KOCJANČIČ, v. d. direktorice občinske uprave 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (17 prisotnih – 17 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
Sprejme se Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru 
Kopra v lasti Mestne občine Koper za obdobje od 1. 8. 2022 do 31. 12. 2022 v 
predloženem besedilu. 

 
Ad 4 

 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K USTANOVITVI SONČNE ZADRUGE KOPER Z.O.O. 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dano v obravnavo: 
 

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

 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
ANDREJ HRABAR iz Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (17 prisotnih – 17 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
Sprejme se Sklep o soglasju k ustanovitvi Sončne zadruge Koper z.o.o., v predloženem 
besedilu. 
 

Ad 5 
 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORJA 
JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE KOPER IZ NASLOVA  

POVEČANEGA OBSEGA DELA 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dano v obravnavo: 
 

- Odboru za finance in gospodarstvo 
 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja 
MOJCA HILJ TRIVIČ, predsednica Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne občine Koper 
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Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (17 prisotnih – 16 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
Sprejme se Sklep o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Koper iz naslova povečanega obsega dela, v 
predloženem besedilu. 
 

Ad 6 
 

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 (17 prisotnih – 17 za, 0 proti) naslednji SKLEP: 
 
Člana sveta Javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper – predstavnika uporabnikov oziroma 
zainteresirane javnosti Jurija Dobrilo se razreši, ker je podal odstopno izjavo. 
 

II.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (17 prisotnih – 16 za, 0 proti) naslednji SKLEP: 
 
Za člana sveta Javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper – predstavnika uporabnikov oziroma 
zainteresirane javnosti se za preostali del mandata imenuje Aleša Sedmaka. 

 
Ad 7 

 
PREDLOGI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA  

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli neposredno na seji. 
 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
JANEZ STARMAN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 

 
Razpravljala sta mag. Alan Medveš, član Občinskega sveta in Janez Starman, predsednik Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (17 prisotnih – 15 za, 0 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 
Občinski svet Mestne občine Koper daje predhodno soglasje k razrešitvi DAVIDA RUNCA, 
roj. 14. 7. 1972, iz Kopra, Šolska ulica 23, s funkcije direktorja javnega zavoda Osrednja 
knjižnica Srečka Vilharja Koper. 
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Ad 8 
 

VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
 
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:  
 
VIDA GRAČNAR, članica Občinskega sveta 
 
PISNO: 
 
Pobuda 1: zagotovitev dodatne prometne signalizacije na novo urejenem odseku Krožne  
ceste 
Na odseku Krožne ceste od križišča Mejne poti do Istrske ceste so se nedavno uredila dodatna 
parkirna mesta ter enosmerni promet. Nova prometna ureditev povzroča nemalo prometnih 
zagat in nejasnosti, za kar je to območje postalo nevarno za pešce in druge udeležence prometa. 
Podajamo pobudo, da se čim prej zagotovi ustrezno prometno signalizacijo, s katero se 
udeležence v prometu opozori na spremenjen prometni režim, pri čemer bi bilo smiselno, da se 
zagotovi prisotnost občinskih redarjev. 
 
Pobuda 2: zagotovitev brezplačnih parkirnih abonmajev prebivalcem Semedele 
V poletnih mesecih se je povečala uporaba parkirnih mest, tudi tistih, ki so namenjeni 
stanovalkam in stanovalcem Mestne občine Koper. Ker so parkirna mesta v glavnem plačljiva v 
širšem mestnem jedru, se nekateri poslužujejo brezplačnih parkirnih mest na območju KS 
Semedela, predvsem tista, ki gravitirajo proti Tomšičevi ulici. Podajamo pobudo, da se 
krajankam in krajanom, stanujočim na območju KS Semedela, zagotovi ustrezne brezplačne 
parkirne abonmaje, s katerimi se bistveno lažje identificira vozilo, ki ima pravico parkiranja na 
območju v bližini svojega doma. S tovrstno rešitvijo in z ustrezno prometno signalizacijo bi 
odvrnili vozila k parkiranju. Druga pobuda je usmerjena v iskanje rešitve po zagotovitvi 
dodatnih parkirnih mest, saj sedanja ne zadostujejo za vse prebivalke in prebivalce območja KS 
Semedela. 
 
Pobuda 3: zagotovitev prometne signalizacije »dovoljeno za lokalni promet« na 
podeželskih cestah 
Poletni meseci oz. turistična sezona so tudi meseci, ko je podeželje Mestne občine Koper dodatno 
obremenjeno s tranzitnimi vozili (iz Italije na Hrvaško in obratno), ki s pomočjo navigacijske 
opreme iščejo ceste, kjer ni potrebna vinjeta oz. ni zastojev. Podeželske ceste niso primerne za 
tranzitni promet, saj ponekod potekajo tudi skozi naselja. Podajamo pobudo, da se povsod, kjer 
to še ni zagotovljeno, postavi ustrezna prometna signalizacija, s katero se opozori, da so ceste 
namenjene lokalnemu prometu obenem naj se tudi poveča prisotnost občinskih redarjev, ki 
imajo možnost sankcioniranja.  
 
Pobuda 4: brezplačni javni prevoz v Mestni občini Koper 
Nedavno je začelo veljati, da upokojenci, invalidi in vojni veterani brezplačno uporabljajo javni 
prevoz v Mestni občini Koper. Gre za državni projekt, s katerim se zagotovi brezplačni avtobusni 
prevoz ranljivim skupinam prebivalstva, kar je po mnenju ministrstva pomemben korak k 
izboljšanju dostopnosti javnega prevoza. V zadnjem času smo priča podražitvam na vseh 
področjih, kar posledično vpliva na kupno moč občank in občanov. Podajamo pobudo, da se 
vsem občankam in občanom omogoči brezplačno uporabo javnega prevoza, saj se bo s tem 
razbremenilo ceste in mestna parkirišča ter zmanjšalo onesnaževanje okolja, pri čemer se 
posledično vpliva tudi na blaginjo občank in občanov. 
 
Vprašanje 1: Nov vodni vir 
Zanima nas, kaj vse je bilo narejeno v tem mandatu glede zagotovitve novega vodnega vira za 
Istro. Naprošamo podrobno poročilo glede le-tega. 
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MARIJAN KRIŽMAN, član Občinskega sveta 
 
Stavba na Gortanovem trgu  14 Koper ima oziroma je imela zelo zanimivo fasado, ki je s časom 
zelo zbledela in njen izgled je vse prej kot sprejemljiv za mestno jedro Kopra. 
 
Vprašanje: 
Glede na dotrajanost in slab izgled fasade, ki je vidna in dostopna vsem obiskovalcem našega 
mesta, me zanima ali bo občina oziroma solastniki v doglednem času pristopili k sanaciji fasade 
na Gortanovem trgu 14.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.20. 
 
 
 
 
 
SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET IN  ŽUPAN 

KRAJEVNE SKUPNOSTI  Aleš Bržan 
Vodja   

Alenka Plahuta   
 


