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Z A P I S N I K 

 
2. seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 19. januarja 2023, ob 
16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. 
 
Sejo je vodil ALEŠ BRŽAN, župan. 
 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI:  
 
ALEŠ BRŽAN, župan je ugotovil: 

 
- da je od 33 članov Občinskega sveta prisotnih 31 članov, in sicer:  

 
Jure Colja, Matjaž Čok, Astrid Del Ben, Mateja Hrvatin Kozlovič, Ermin Huremović, Mojca 
Kačinari, Sani Kamenčić, Matej Kralj, Nik Kramar, Vlado Krivec, Gabrijela Kukovec Pribac, Mirjam 
Lemut, Duško Madžarović, mag. Alan Medveš, Jan Muženič, Lise Okoren, Romeo Palčič, Zoran 
Pavić, Anja Pečič, mag. Patrik Peroša, Boris Popovič, Anna Poropat, Stefanija Rajčić Sedlarević, 
Vesna Rebec, Alberto Scheriani, Jasna Softić, Nevenka Stanić Ristović, Janez Starman, Mario 
Steffé, Jadranka Šturm Kocjan, Lana Udoni, Dražen Vidaković, Roberta Vincoletto. 

 
Odsotnost sta opravičila Nik Kramar in Anja Pečič, člana Občinskega sveta. 

 
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 Irena Kocjančič, predstavniki Službe 
za odnose z javnostmi, predstavniki Službe za občinski svet in krajevne skupnosti in novinarji. 
 

XXX 
 

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA: 
 
Predlog dnevnega reda so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Ermin Huremović, član Občinskega sveta je v imenu stranke Koper je naš neposredno pred sejo 
županu, Alešu Bržanu, izročil predlog za umik 9. točke s predloga dnevnega reda, in sicer: 
»Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta Javnega podjetja – Azienda pubblica 
Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.«.  
 
Predlog za umik utemeljujejo s sledečim: 
- da je Javno podjetje Marjetica d.o.o. najpomembnejše podjetje v lasti Mestne občine Koper. 

Kot dobremu gospodarju jim je v interesu, da podjetje posluje dobro, zato priprava na tako 

pomembno tematiko potrebuje svoj čas. 

- da so seznanjeni, da je trenutni NS skupaj z direktorjem Marjetice potrdil nakup sušilnice 

blata v vrednosti 1,7m + DDV, kljub temu, da je predsedniku NS bila znana problematika že iz 

Logatca, kjer je bil kot direktor komunalnega podjetja tudi vpleten v nakup. V Logatcu 
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sušilnica ne obratuje več, saj so se prebivalci pritoževali čez hrup in neznosen smrad, ki je bil 

posledica obratovanja sporne sušilnice. 

 

Glede na navedeno smatrajo, da bi bilo primerno obravnavati točko 9 na naslednji seji, ko bi o 

omenjenih kandidatih iz gradiva št. 9 pridobili več informacij. 

 

Župan je podal k predlogu za umik 9. točke s predloga dnevnega reda negativno mnenje. 
 
Razpravljala je Jadranka Šturm Kocjan, članica Občinskega sveta. 
 
Občinski svet predloga Ermina Huremovića, člana Občinskega sveta, za umik 9. točke s 
predloga dnevnega reda, in sicer: »Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta 
Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.« NI SPREJEL (30 
prisotnih – 11 za,  16 proti).  
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 20 za, 10 proti) naslednji 
 

d n e v n i    r e d: 
 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 12. 
decembra 2022 
 

2. Predlog za potrditev mandata članice Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo 
nadomestila župana kot člana Občinskega sveta 
 

3. Predlog za imenovanja članov Nadzornega odbora Mestne občine Koper 
 

4. Predlog za imenovanje delovnih teles Občinskega sveta Mestne občine Koper 
 

5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Urbano središče 
Barka« (enota urejanja Eu 3-18)« -prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 
 

6. Predlog Sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru 
Kopra v lasti Mestne občine Koper 
 

7. Predlog Sklepa o podaji soglasja k sklenitvi javno-zasebnega partnerstva za izvedbo 
projekta »Izgradnja energetskega objekta ter dobava toplotne energije za objekte v 
stanovanjski soseski Nova Dolinska v Kopru« 
 

8. Predlog Sklepa o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt »Izboljšanje 
poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper – Izdelava projektne 
dokumentacije« 

 
9. Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta Javnega podjetja – Azienda 

pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. 
 

10. Predlog ugotovitvenega sklepa o izvolitvi članov Nadzornega sveta javnega podjetja – 
Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. – predstavnikov delavcev 

 
11. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

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

POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER Z DNE 
12. DECEMBRA 2022 

 
Predlog zapisnika so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE POTRDIL (30 prisotnih – 30 za, 0 proti) Zapisnik 1. redne seje Občinskega 
sveta Mestne občine Koper z dne 12. decembra 2022 v predloženem besedilu. 
 

Ad 2 
 

PREDLOG ZA POTRDITEV MANDATA ČLANICE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE 
KOPER, KI BO NADOMESTILA ŽUPANA KOT ČLANA OBČINSKEGA SVETA 

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

JANEZ STARMAN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 30 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Potrdi se mandat članici Občinskega sveta Mestne občine Koper Lise Okoren, roj. 
29.5.1971, Krnica 24, Črni kal. 
 

Ad 3 
 

PREDLOG ZA IMENOVANJA ČLANOV NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE KOPER 
 

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

JANEZ STARMAN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Razpravljali so: Jadranka Šturm Kocjan, Boris Popovič, Zoran Pavić, mag. Patrik Peroša in Janez 
Starman, člani Občinskega sveta 
 
Pred glasovanjem je Boris Popovič, član Občinskega sveta, obrazložil svoj glas. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 22 za, 7 proti) naslednji sklep: 
 
Za člane Nadzornega odbora Mestne občine Koper se imenujejo: 
 
- Dravo Ferligoj,  
- Nataša Killough,  
- Sašo Krmac,  
- Boris Mazovec,  
- Martin Nedoh,  
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- Bor Rozman,  
- Alenka Šik. 
 

Ad 4 
 

PREDLOG ZA IMENOVANJE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER 
 

Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za sestavo delovnih teles 
Občinskega sveta Mestne občine Koper so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
POROČEVALEC: 
 
- kot predstavnik predlagatelja 

JANEZ STARMAN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Razpravljal je Zoran Pavić, član Občinskega sveta. 
 
Občinski svet je nato prešel na glasovanje o imenovanju posameznega delovnega telesa, in sicer: 
 

I.  
 
Občinski svet JE IMENOVAL (31 prisotnih – 31 za, 0 proti) KOMISIJO ZA STATUT OBČINE 
IN POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA, v naslednji sestavi: 
 

predsednik:     
 

1. MIRJAM LEMUT 
Predlagatelj: Mirjam Lemut (LAB) 

 
namestnik predsednika:  

 
2. NEVENKA STANIĆ RISTOVIĆ 

Predlagatelj: Boris Popovič (KJN) 
 

člani:   
 

3. ZORAN PAVIĆ 
Predlagatelj: Boris Popovič (KJN) 

 
4. KLEMEN MAUČEC 

Predlagatelj: Mirjam Lemut (LAB) 
 

5. BORUT MALEŠEVIČ 
Predlagatelj: Mirjam Lemut (LAB) 

 
6. BOJAN MAVRIČ 

Predlagatelj: Mirjam Lemut (LAB) 
 

7. ALMIR ĆOSIĆ 
Predlagatelj: Matjaž Čok (Gibanje Svoboda) 

 
8. ANJA PEČIČ 

Predlagatelj: Boris Popovič (KJN)  
 

9. SANI KAMEČIĆ 
Predlagatelj: Boris Popovič (KJN)  
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II.  
 
Občinski svet JE IMENOVAL (31 prisotnih – 31 za, 0 proti) STATUTARNO-PRAVNO 
KOMISIJO, v naslednji sestavi: 
 

predsednik:  
 

1. JANEZ STARMAN 
Predlagatelj: Mirjam Lemut (LABA) 

 
namestnik predsednika:  

 
2. ROMEO PALČIČ 

Predlagatelj: Mirjam Lemut (LAB) 
 

člani:  
 

3. NEVENKA STANIĆ RISTOVIĆ 
Predlagatelj: Boris Popovič (KJN) 

 
4. ZORAN PAVIĆ 

Predlagatelj: Boris Popovič (KJN) 
 

5. METKA SUŠEC PRAČEK 
Predlagatelj: Matjaž Čok (Gibanje Svoboda) 

 
III.  

 
Občinski svet JE IMENOVAL (31 prisotnih – 30 za, 0 proti) KOMISIJO ZA VPRAŠANJA 
ITALIJANSKE NARODNOSTI, v naslednji sestavi: 
 

predsednik:   
 

1. ALBERTO SCHERIANI 
Predlagatelj: Roberta Vincoletto (INS) 

 
namestnik predsednika: 

 
2. ASTRID DEL BEN 

Predlagatelj: Mirjam Lamut (LAB) 
 

člani:  
 

3. MARCO APOLLONIO 
Predlagatelj: Roberta Vincoletto (INS) 

 
4. FULVIO RICHTER 

Predlagatelj: Roberta Vincoletto (INS)  
 

5. ANJA PEČIČ 
Predlagatelj: Boris Popovič (KJN)  

 
6. KLARA BRADAŠKJA 

Predlagatelj: Boris Popovič (KJN) 
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IV.  

 
Občinski svet JE IMENOVAL (31 prisotnih – 31 za, 0 proti) KOMISIJO ZA VLOGE IN 
PRITOŽBE, v naslednji sestavi: 
 

predsednik:   
 

1. DUŠKO MADŽAROVIĆ 
Predlagatelj: Mirjam Lemut (LAB) 

 
namestnik predsednika: 

 
2. ZORAN PAVIĆ 

Predlagatelj: Boris Popovič (KJN) 
 

člani:   
 

3. ERMIN HUREMOVIĆ 
Predlagatelj: Boris Popovič (KJN) 

 
4. LISE OKOREN 

Predlagatelj: Mirjam Lemut (LAB) 
 

5. KATARINA PALČIČ 
Predlagatelj: Matjaž Čok (Gibanje Svoboda) 

 
V.  

 
Občinski svet JE IMENOVAL (31 prisotnih – 31 za, 0 proti) KOMISIJO ZA PRIZNANJA IN 
NAGRADE, v naslednji sestavi: 
 

predsednik:   
 

1. GABRIJELA KUKOVEC PRIBAC 
Predlagatelj: Mirjam Lemut (LAB) 

 
namestnik predsednika: 

 
2. JAN MUŽENIČ 

Predlagatelj: Matjaž Čok (Gibanje Svoboda) 
 

člani:   
 

3. NIK KRAMAR 
Predlagatelj: Boris Popovič (KJN) 

 
4. DARIJA KRKOČ 

Predlagatelj: Boris Popovič (KJN) 
 

5. VLADO KRIVEC 
Predlagatelj: Mirjam Lemut (LAB) 

 
6. PREDRAG TOMIĆ 

Predlagatelj: Mirjam Lemut (LAB) 
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7. LIDIJA VODEB 

Predlagatelj: Boris Popovič (KJN)  
 
VI.  

 
Občinski svet JE IMENOVAL (31 PRISOTNIH – 30 ZA, 0 PROTI) KOMISIJO ZA REGIONALNO 
IN MEDNARODNO SODELOVANJE, v naslednji sestavi: 
 

predsednik:   
 

1. MATEJA HRVATIN KOZLOVIČ 
Predlagatelj: Matjaž Čok (Gibanje Svoboda) 

namestnik predsednika:  
 

2. STEFANIJA RAJČIĆ SEDLAREVIĆ 
Predlagatelj: Boris Popovič (KJN) 

 
člani:   

 
3. ROBERTA VINCOLETTO 

Predlagatelj: Mario Steffè (INS) 
 

4. ANJA PEČIČ 
Predlagatelj: Boris Popovič (KJN)  

 
5. SNJEŽANA BIANKA NAPPI 

Predlagatelj: Mirjam Lemut (LAB) 
 
VII.  
 
Občinski svet JE IMENOVAL (30 prisotnih – 30 za, 0 proti) ODBOR ZA FINANCE IN 
GOSPODARSTVO, v naslednji sestavi: 
 

predsednik:  
 

1. MOJCA KAČINARI 
Predlagatelj: Matjaž Čok (Gibanje Svoboda) 

 
namestnik predsednika:  

 
2. ASTRID DEL BEN 

Predlagatelj: Mirjam Lemut (LAB) 
 

člani:  
 

3. ANNA POROPAT 
Predlagatelj: Boris Popovič (KJN) 

 
4. LANA UDONI 

Predlagatelj: Boris Popovič (KJN) 
 

5. DRAGICA VRKIČ KOZLAN 
Predlagatelj: Mirjam Lemut (LAB) 

 
6. IGOR COLJA 

Predlagatelj: Jure Colja (SDS)  
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7. ŠABAN OMANOVIĆ 
Predlagatelj: Matjaž Čok (Gibanje Svoboda) 

 
VIII.  
 
Občinski svet JE IMENOVAL (31 prisotnih – 31 za, 0 proti) ODBOR ZA DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI, v naslednji sestavi: 
 

predsednik: 
 

1. MIRJAM LEMUT 
Predlagatelj: Mirjam Lemut (LAB) 

 
namestnik predsednika:  

 
2. MATEJ KRALJ 

Predlagatelj: Matjaž Čok (Gibanje Svoboda) 
 

člani:   
 

3. GABRIJELA KUKOVEC PRIBAC 
Predlagatelj: Mirjam Lemut (LAB) 

 
4. DRAŽEN VIDAKOVIĆ 

Predlagatelj: Boris Popovič (KJN) 
 

5. SANI KAMENČIĆ 
Predlagatelj: Boris Popovič (KJN) 

 
6. MARIO STEFFÈ 

Predlagatelj: Alberto Scheriani (INS) 
 

7. TIM MAVRIČ 
Predlagatelj: mag. Alan Medveš (LEVICA) 

 
IX.  

 
Občinski svet JE IMENOVAL (31 prisotnih – 31 za, 0 proti) ODBOR ZA GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE IN PROMET, v naslednji sestavi: 
 

predsednik:   
 

1. VESNA REBEC 
Predlagatelj: Matjaž Čok (Gibanje Svoboda) 

 
namestnik predsednika:  

 
2. JURE COLJA 

Predlagatelj: Jure Colja (SDS)  
 

člani:    
 

3. ERMIN HUREMOVIĆ 
Predlagatelj: Boris Popovič (KJN) 

 
4. VLADO KRIVEC 

Predlagatelj: Mirjam Lemut (LAB) 
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5. TANJA KOMJENOVIĆ 
Predlagatelj: Boris Popovič (KJN) 

 
6. IVO PAVLIČ 

Predlagatelj: Boris Popovič (KJN)  
 

7. ERIK RAŽMAN 
Predlagatelj: Jadranka Šturm Kocjan (SD) 

 
X.   
 
Občinski svet JE IMENOVAL (31 prisotnih – 31 za, 0 proti) ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR, 
v naslednji sestavi: 
 

predsednik: 
 

1. JASNA SOFTIĆ 
Predlagatelj: Mirjam Lemut (LAB) 

 
namestnik predsednika:  

 
2. MOJCA KAČINARI 

Predlagatelj: Matjaž Čok (Gibanje Svoboda) 
 

člani:   
 

3. STEFANIJA RAJČIĆ SEDLAREVIĆ 
Predlagatelj: Boris Popovič (KJN) 

 
4. ANNA POROPAT 

Predlagatelj: Boris Popovič (KJN) 
 

5. BOJAN TAVČAR 
Predlagatelj: Matjaž Čok (Gibanje Svoboda) 

 
6. GREGOR RATOŠA 

Predlagatelj: Jure Colja (SDS) 
 

7. DAVOR BRIŠEVAC 
Predlagatelj: Mirjam Lemut (LAB) 

 
  XI.  
 
Občinski svet JE IMENOVAL (31 prisotnih – 30 za, 0 proti) ODBOR ZA KRAJEVNO 
SAMOUPRAVO, v naslednji sestavi: 
 

predsednik:  
 

1. MATJAŽ ČOK 
Predlagatelj: Matjaž Čok (Gibanje Svoboda) 

 
namestnik predsednika:  

 
2. LANA UDONI 

Predlagatelj: Boris Popovič (KJN) 
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člani:     
 

3. ANNA POROPAT 
Predlagatelj: Boris Popovič (KJN) 

 
4. DRAŽEN VIDAKOVIĆ 

Predlagatelj: Boris Popovič (KJN)  
 

5. MATJAŽ FUNČIČ 
Predlagatelj: mag. Patrik Peroša (Oljka) 

 
6. IVO ŠTOKOVIČ 

Predlagatelj: Mirjam Lemut (LAB) 
 

7. GIANFRANCO STANCICH 
Predlagatelj: Roberta Vincoletto (INS) 

 
Ad 5 

 
PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE 
»URBANO SREDIŠČE BARKA« (ENOTA UREJANJA EU 3-18)« - PRVA OBRAVNAVA S 

PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
POROČEVALEC: 
 
- kot predstavnik predlagatelja 

mag. Matjaž Marsič, vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine  
 
Razpravljal je Boris Popovič, član Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 22 za, 9 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
1. Sprejme se Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

»Urbano središče Barka« (enota urejanja Eu 3-18)« - 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 (31 prisotnih – 22 za, 9 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo predloga 
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Urbano središče Barka« 
(enota urejanja Eu 3-18)«.  
 
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 22 za, 9 proti) naslednji  

 
S K L E P 
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Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Urbano 
središče Barka« (enota urejanja Eu 3-18)«, v predloženem besedilu. 
 

Ad 6 
 

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

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

mag. Matjaž Marsič, vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine  
 
Razpravljala je Stefanija Rajčić Sedlarević, članica Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih 31 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, v predloženem besedilu. 
 

Ad 7 
 

PREDLOG SKLEPA O PODAJI SOGLASJA K SKLENITVI JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
ZA IZVEDBO PROJEKTA »IZGRADNJA ENERGETSKEGA OBJEKTA TER DOBAVA TOPLOTNE 

ENERGIJE ZA OBJEKTE V STANOVANJSKI SOSESKI NOVA DOLINSKA V KOPRU« 
 

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

Zlatko Kuštra, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper 
 
V razpravi so sodelovali: Boris Popovič, Stefanija Rajčić Sedlarević, Zoran Pavić in Jadranka 
Šturm Kocjan, člani Občinskega sveta ter Zlatko Kuštra, direktor Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne občine Koper  
 
Pred glasovanjem je Boris Popovič, član Občinskega sveta, obrazložil svoj glas. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 20 za, 9 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
Sprejme se Sklep o podaji soglasja k sklenitvi javno-zasebnega partnerstva za izvedbo 
projekta »Izgradnja energetskega objekta ter dobava toplotne energije za objekte v 
stanovanjski soseski Nova Dolinska v Kopru«, v predloženem besedilu. 
 

Ad 8 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP) ZA PROJEKT 
»IZBOLJŠANJE POPLAVNIH RAZMER NA POVODJU BADAŠEVICE V MESTNI OBČINI KOPER – 

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE« 
 

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

Igor Rakar, vodja Medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja 
 
Razpravljala sta Zoran Pavić, član občinskega sveta in Igor Rakar, vodja Medobčinske službe za 
zaščito, reševanje in varstvo okolja. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
Sprejme se Sklep o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt »Izboljšanje 
poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper – Izdelava projektne 
dokumentacije«, v predloženem besedilu. 
 

Ad 9 
 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV NADZORNEGA SVETA JAVNEGA PODJETJA – 
AZIENDA PUBBLICA MARJETICA KOPER, D.O.O.-S.R.L. 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Obrazložitev predloga je podal župan, Aleš Bržan. 
 
Razpravljali so Ermin Huremović, Jadranka Šturm Kocjan, Alberto Scheriani in Mateja Hrvatin 
Kozlovič, člani Občinskega sveta. 
 
Matjaž Čok, 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). 
 
Astrid Del Ben, 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 (30 prisotnih – 18 za, 10 proti) naslednji   
 

S K L E P 
 
Za člane Nadzornega sveta Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l – 
predstavnike ustanoviteljice se za mandat štirih let imenujejo: 
 

- Aleš Buležan,  
- Matjaž Čok,  
- Astrid Del Ben.  

 
Ad 10 

 
PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA O IZVOLITVI ČLANOV NADZORNEGA SVETA 

JAVNEGA PODJETJA – AZIENDA PUBBLICA MARJETICA KOPER, D.O.O.-S.R.L. – 
PREDSTAVNIKOV DELAVCEV 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Poročal in razpravljal ni nihče. 
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Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 30 za, 0 proti) naslednji   
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
 
Ugotovi se, da je Svet delavcev Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica  Koper d.o.o.-s.r.l 
dne 8. 12. 2022 v skladu z drugim odstavkom 14. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega 
podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. sprejel sklep, da se za člana Nadzornega 
sveta Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. – predstavnika delavcev, izvolita: 
 

- Goran Likovski Tavčioski,  
- Gregor Kamenšek. 

 
Ad 11 

 
PREDLOGI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA  

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
POROČEVALEC:  
 

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

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 22 za, 9 proti) naslednji SKLEP: 
 
1.  
 
Ugotovi se, da: 
- predsedniku, namestniku predsednika in članom Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega 

sklada Mestne občine Koper v sestavi: predsednik, Mojca Hilj Trivič, namestnik predsednika, 
Petra Gunjač in člani: Marko Butinar, Borut Maleševič, Janko Okoren, Miloš Senčur in Nataša 
Jankovič Toškan, preneha mandat z dnem 30.1.2023. 

 
2. 
 
Za člane Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper se za mandat 
štirih let imenujejo: 
 
- dr. MILOŠ SENČUR,  
- PETRA GUNJAČ,  
- KLEMEN MAUČEC,  
- METKA SUŠEC PRAČEK,  
- DUNA PUH,  
- DUŠAN ARKO,  
- NATAŠA JANKOVIČ TOŠKAN. 
 
3. 
 
Mandat Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper traja od 
31.1.2023 do 31.1.2027. 
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Ad 12 
 

VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
 
VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:  
 
ZORAN PAVIĆ, član Občinskega sveta: 
 
Spoštovani župan, vprašanje je namenjeno vam. Torej, iz nam javno dostopne dokumentacije, ki 
se je da dobiti tudi v medijih, se ugotavlja, da je po naročilu Marjetice Koper firma BV dne 7. 12. 
2021 delala poslovni načrt za investicijo sušilnice blata. Pogodba o dobavi naprave za sušenje 
blata je bila podpisana z dobaviteljem Lesmarc d.o.o. dne 25. 4. 2022. Dne 24. 2., se pravi pred 
tem, je Rusija napadla Ukrajino. Vsem je bilo jasno, da so cene energentov, zlasti plina in 
elektrike, bistveno poskočile. To smo vedeli vsi. 
 
Zdaj vprašanje je pa vas, gospod župan: glede na navedbe, zakaj vi niste od direktorja in 
Nadzornega sveta Marjetice Koper, še pred podpisom pogodbe, je bil še čas, z dobaviteljem 
Lesmarc d.o.o., zahtevali izdelavo novega poslovnega načrta, ker takrat je bil nan eden, novega,  
ter tako preverili upravičenost investicije, upoštevaje nove višje cene energije na trgu in 
prognozo gibanja cen v prihodnje?  
 
PISNO: 
 
Iz javno dostopne dokumentacije se ugotavlja, da je po naročilu Marjetice Koper firma BV dne 
7.12.2021 izdelala poslovni načrt za investicijo sušilnice blata. Pogodba o dobavi naprave za 
sušenje blata je bila podpisana z dobaviteljem Lesmarc d.o.o. dne 25.042022. Dne 24.02.2022 je 
Rusija napadla Ukrajino. Vsem je bilo jasno, da so cene energentov, zlasti plina in elektrike, 
bistveno poskočile. 
 
Glede na navedeno me zanima, zakaj vi gospod župan niste od direktorja in Nadzornega sveta 
Marjetice Koper, še pred podpisom pogodbe z dobaviteljem Lesmarc d.o.o., zahtevali izdelavo 
novega poslovnega načrta ter tako preverili upravičenost investicije, upoštevaje nove enormno 
višje cene energije na trgu in prognoze gibanja teh cen v prihodnje? 
 
mag. PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta: 
 
Jaz imam eno vprašanje, na začetku, potem pa sodelujem pri skupni pobudi Kluba članov 
občinskega sveta Mestne občine Koper Socialni demokrati, Oljka in Levica. 
 
Najprej bi zastavil vprašanje: Kaj bi lahko storili, da bi parkirišče ob obmorskem parku bilo bolj 
zasedeno? Namreč, vsi dobro vemo, da je parkirišče zdaj v zimskem času prazno. Trenutno velja 
nek parkovni režim, ki je treba plačati parkirnino in zaradi tega predvidevam, da je tudi 
parkirišče brezplačno. Zato sprašujem, kaj bi lahko storili, da bi to parkirno površino bolje 
izkoristili oz. da bi jo lahko predvsem naši Koprčanke in Koprčani oziroma občanke in občani 
uporabljali vsaj kar se tiče v času delovnih dni. 
 
Zdaj pa prehajam na skupno pobudo, in sicer v Klubu članov Občinskega sveta Mestne občine 
Koper Socialni demokrati, Oljka in Levica, se zavedamo pomembnosti delovanja lokalne 
samouprave v korist prebivalk in prebivalcev naše občine. Zato smo se odločili predlagati niz 
ukrepov, s katerimi želimo zagotoviti večjo transparentnost delovanja Občinskega sveta, 
občinske uprave, svetov Krajevnih skupnosti ter javnih zavodov in podjetij, katerih 
ustanoviteljica je Mestna občina Koper.  
 
Začenši z najvišjim organom odločanja Občinskim svetom, ki odloča o vseh zadevah v okviru 
pravic in dolžnosti občine, podeljene s strani zakona in statuta, katerega člani se volijo na 
podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim 
glasovanjem, smo v Klubu članov Občinskega sveta Mestne občine Koper Socialnih demokratov, 
Oljke in Levici ugotovili, da navkljub javnemu delovanju občinskega sveta občankam in občanom 
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niso zagotovljene dovoljšne informacije glede aktivnosti svetnic in svetnikov, ki so jih izvolili na 
lokalnih volitvah. 
 
Zato predlagamo, da se:  
- zagotovi neposredni video in avdio prenos sej občinskega sveta v živo;  
- omogoči dostop do video in avdio video posnetka občinskih sej na spletni strani 

www.koper.si;  
- pripravi ustrezni akt, s katerim se določijo enotne tehnološke zahteve za zajem in hrambo 

video in avdio vsebin. 

-  

Predlagamo tudi, da se: 
- na spletni strani koper.si, ekopercapodistria.si in na socialnih omrežjih pod okriljem Mestne 

občine Koper, objavi vsakokratna novica ob sklicu seje občinskega sveta ter zagotovi 
povezavo do javno objavljenega gradiva za sejo;  

- na spletni strani koper.si, njeni podstrani kjer je zbrano gradivo za sejo omogoči občankam 
in občanom, da podajo svoje komentarje na predloženo gradivo; zbrani komentarji se nato 
predložijo občinskim svetnicam in svetnikom na seji občinskega sveta, pri čemer se 
strokovne službe opredelijo do zbranih komentarjev;  

- na spletni strani koper.si, ekopercapodistria.si in socialnih omrežjih občinske uprave objavi 
vsakokratna novica o zaključeni seji občinskega sveta, ki vključuje dnevni red in sprejete oz. 
zavrnjene sklepe občinskega sveta ter podane pobude in vprašanja občinskih svetnic in 
svetnikov s pripadajočimi odgovori občinske uprave nanje; 

- na spletni strani koper.si, da se omogoči zbiranje pobud občank in občanov, s katerimi se 
občinske svetnice in svetniki seznanijo z vsemi pobudami v okviru nove (stalne) točke 
dnevnega reda seje občinskega sveta, v sklopu katere občinska uprava pripravi svoja 
stališča; 

- na spletni strani koper.si oz. podstrani kjer je navedena sestava občinskega sveta oz. 
poimenski seznam občinskih svetnic in svetnikov, se pri vsakemu posamezniku doda 
navedbo delovnega telesa, komisije, odbora ali katerekoli druge funkcije, ki jo je pridobil s 
sklepom občinskega sveta ali pa župana. Zapiše naj se tudi posebna pooblastila, ki mu jih je 
dodelil župan. Pri vsaki svetnici oz. svetniku se doda tudi njegova fotografija ter po potrebi 
tudi kratek življenjepis in kontaktni podatki, v kolikor se svetnica oz. svetnik to tudi želi;  

- na spletni strani koper.si se objavijo vsa delovna telesa, komisije, odbori ter druge oblike 
organov kakor tudi svetovalce in pooblaščence, ki jih imenuje oz. pooblasti župan za 
določeno obdobje oz. določene naloge. Za vsakega posameznika oz. delovno telo se zapiše 
področje dela, čas trajanja imenovanja oz. pooblastila ter ali gre za zaposlitev, honorarno 
plačilo ali prostovoljno delo.  

 
Predlagamo še, da se: 
- v občinskem časopisu KP MOK vključi povzetek sej občinskega sveta, s predstavitvijo 

dnevnega reda, seznama prisotnih občinskih svetnic in svetnikov, vse sprejete oz. zavrnjene 
sklepe na sejah občinskega sveta ter pobude in vprašanja občinskih svetnic in svetnikov s 
pripadajočimi odgovori občinske uprave nanje; 

- seje občinskega sveta se izvedejo vsaj enkrat v vsaki Krajevni skupnosti, v kolikor so 
zagotovljeni prostorski in tehnični pogoji za izvedbo seje v javnem ali zasebnem poslovnem 
prostoru;  
 

- da se tudi v okviru seje občinskega sveta, ki se organizira v določeni Krajevni skupnosti, 
predvidi točka dnevnega reda vezana na tisto Krajevno skupnost, in sicer tako, da 
predsednik oz. pooblaščeni predstavnik Krajevne skupnosti predstavi delovanje sveta ter 
izzive s katerimi se soočajo tamkajšnje krajanke in krajani pri čemer naj bo dopustno, da se 
sprejmejo ustrezni sklepi; 

- zapisnik naj se nadgradi tako, da se pri vsakem sklepu zapiše poimenski seznam glasovanja 
»za«, »proti« ter kdo ni glasoval oz. če se je kdo izločil in  

- v gradivo seje občinskega sveta in v zapisnik pri predlogih za imenovanja v razne organe 
občinskega sveta ter javnih zavodih in podjetjih, katerih ustanoviteljica je občina, da se doda 
tudi podatek o predlagatelju ter seznam drugih kandidatov, ki niso bili izbrani s strani 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

http://www.koper.si/
http://koper.si/
../SVET%20-%2002%20-%2019-1-2023/ekopercapodistria.si
http://www.koper.si/
http://koper.si/
../SVET%20-%2002%20-%2019-1-2023/ekopercapodistria.si
http://www.koper.si/
http://www.koper.si/
http://www.koper.si/
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JADRANKA ŠTURM KOCJAN, članica Občinskega sveta: 
 
Delovanje javnih zavodov in podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper ter 
Krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper je z vidika transparentnosti prav tako pomembna za 
vse prebivalke in prebivalce občine. Zainteresirana javnost bi morala imeti javno dostopen 
vpogled v delovanje posameznih svetov Krajevnih skupnosti, svetov javnih zavodov ter 
nadzornih organov podjetij, kakor tudi delovanje teh pravnih subjektov. V klubu, ki ga je prej 
omenjal, vidimo tudi smiselnost v poenotenju pogojev za zasedbo najvišjih vodstvenih delovnih 
mest v vseh pravnih subjektih, povezanih z Mestno občino Koper. 
 
Zato predlagamo, da za direktorje javnih zavodov in podjetij katerih je ustanoviteljica Mestna 
občina Koper se  poenotijo pogoji za zasedbo delovnega mesta, in sicer najmanj: 8 stopenjska 
izobrazba po SOK-u, 7 let delovnih izkušenj, višja raven znanja italijanskega jezika ter drugi 
pogoji skladno s sklepom posameznega sveta zavoda oz. organa nadzora podjetja. 
 
Predlagamo, da vse direktorje javnih zavodov in podjetij katerih je ustanoviteljica Mestna občina 
Koper, imenuje svet zavoda oz. nadzorni svet na osnovi javnega razpisa; soglasje pa poda 
Občinski svet. 
 
Vse svete javnih zavodov ter nadzorne svete podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina 
Koper imenuje občinski svet. 
 
Kandidati za nadzorni svet podjetij, katerih je ustanoviteljica Mestna občina Koper, morajo 
izpolnjevati najmanj naslednje pogoje, in sicer: 8 stopnjo po SOK-u ter potrdilo o usposabljanju 
za člane nadzornih svetov. 
 
Predlagamo, da pripravi, obravnava in potrdi na seji občinskega sveta ter kot takega posreduje v 
sprejem svetu zavodov in direktorjem podjetij katerih je ustanoviteljica Mestna občina Koper se 
pravilnik na osnovi katerega se transparentno komisijsko podelijo sponzorska in donatorska 
sredstva; vsa dodeljena sponzorka in donatorska sredstva skupaj s podatkom prejemnika in 
obrazložitvijo dodelitve pa se objavi na spletni strani posameznega javnega zavoda oz. podjetja. 
 
Predlagamo tudi,   
- da se na spletni strani posameznega javnega zavoda, podjetja in krajevne skupnosti objavi 

odlok o ustanovitvi, statut ter drugi relevantni akti; 
- da se na spletni strani posameznega javnega zavoda, podjetja in krajevne skupnosti objavi 

poimenski seznam članov sveta javnega zavoda oz. članov organa nadzora;  
- in da se na spletni strani posameznega javnega zavoda, podjetja in krajevne skupnosti objavi 

novica ob sklicu vsake seje sveta zavoda oz. organa nadzora ter zagotovi povezavo do javno 
objavljenega gradiva za sejo; novico se tudi objavi po seji, in sicer tako, da se javno objavi 
zapisnik. 

 
mag. ALAN MEDVEŠ, član Občinskega sveta: 
 
Občinska uprava, javni zavodi in podjetja, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper ter 
Krajevne skupnosti upravljajo z javnimi sredstvi, denarjem. Zato je pomembno zagotavljati 
transparentnost in integriteto pri porabi teh sredstev. Potrebno je slediti načelu poštenosti, 
smotrnosti in gospodarnosti porabe, zato v  klubu članov Občinskega sveta Mestne občine Koper 
Socialnih demokratov, Oljka in Levice ocenjujemo, da je potrebno zagotoviti večjo 
transparentnost porabe teh sredstev, ključno vlogo pri tem pa igra javni dostop do seznama 
odločevalcev, izvedenih transakcij ter izbranih dobaviteljih. 
 
Na osnovi tega predlagamo: na spletni strani naj se objavi razpredelnica, v kateri so razvidne vse 
oblike zbiranja pobud in javnih naročil, tako za male kot večje vrednosti. Preglednica naj 
vsebuje: kdo je objavil razpis, kdo je izbiral ponudnike, katere pravne in fizične osebe so bile 
povabljene k oddaji ponudbe, katere pravne in fizične osebe so se prijavile na poziv razpisa ter 
kakšno ceno so ponudili, kdo je odločal o prejetih ponudbah ter  kdo od ponudnikov je bil izbran 
z navedbo prevladujočega kriterija ponudbe. Navedbo morebitnih pritožb in revizij na izbor. 

http://www.koper.si/
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Prav tako naj to velja, da se na spletni strani posameznega javnega zavoda in podjetja katerih 
ustanoviteljica je Mestna občina Koper objavi podobna razpredelnica z enakimi podatki ter 
ravno tako na spletni strani posamezne krajevne skupnosti, kjer ima …. Kjer pa krajevna 
skupnost nima dostopa oz. nima svoje spletne strani, naj se to objavi na spletni strani Mestne 
občine Koper pod razdelkom »krajevne skupnosti«. 
 
Verjamemo, da je ta ponudba dolga. Namenoma smo jo spisali v, za ta mandat in jo dali na 
začetek, dali smo ji tudi prijazno delovno ime »Paket transparentnosti«. In lepo vabim v imenu 
mojih kolegov, da se do pobude opredeli tako župan kot občinska uprava.  
 
PISNO: 
 
Zadeva: Pobuda Kluba članov občinskega sveta Mestne občine Koper Socialni demokrati, 
Oljka in Levica na 2. redni seji Občinskega seta Mestne občine Koper z dne 19. 1. 2023 
  
Na podlagi določil 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper člani kluba 
Občinskega sveta Mestne občine Koper Socialni demokrati, Oljka in Levica vlagamo naslednjo 
pobudo. 

»PAKET TRANSPARENTNOSTI« 
 
V klubu članov Občinskega sveta Mestne občine Koper Socialni Demokrati, Oljka in Levica se 
zavedamo pomembnosti delovanja lokalne samouprave v korist prebivalk in prebivalcev naše 
občine. Zato smo se odločili predlagati niz ukrepov s katerimi želimo zagotoviti večjo 
transparentnost delovanja Občinskega sveta, občinske uprave, svetov Krajevnih skupnosti ter 
javnih zavodov in podjetij katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper.  
 
Začenši z najvišjim organom odločanja Občinskim svetom, ki odloča o vseh zadevah v okviru 
pravic in dolžnosti občine podeljene s strani zakona in statuta, katerega člani se volijo na podlagi 
splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem, 
smo v klubu članov Občinskega sveta Mestne občine Koper Socialnih demokratov, Oljke in Levici 
ugotovili, da navkljub javnemu delovanju občinskega sveta občankam in občanom niso 
zagotovljene dovoljšne informacije glede aktivnosti svetnic in svetnikov, ki so jih izvolili na 
lokalnih volitvah. 
 
Zato predlagamo, da se:  

 zagotovi neposredni video in avdio prenos sej občinskega sveta v živo;  
 omogoči dostop do video in avdio posnetka občinskih sej na www.koper.si;  
 pripravi ustrezni akt s katerim se določijo enotne tehnološke zahteve za zajem in 

hrambo video in avdio vsebin. 

Predlagamo tudi, da se: 
 na www.koper.si, www.ekopercapodistria.si in https://www.facebook.com/mestoKoper 

objavi vsakokratna novica ob sklicu seje občinskega sveta ter zagotovi povezavo do javno 
objavljenega gradiva za sejo;  

 na www.koper.si, podstrani kjer je zbrano gradivo za sejo omogoči občankam in 
občanom, da podajo svoje komentarje na predloženo gradivo; zbrani komentarji se nato 
predložijo občinskim svetnicam in svetnikom na seji občinskega sveta, pri čemer se 
strokovne službe opredelijo do zbranih komentarjev;  

 na www.koper.si, www.ekopercapodistria.si in https://www.facebook.com/mestoKoper 
objavi vsakokratna novica o zaključeni seji občinskega sveta, ki vključuje dnevni red in 
sprejete oz. zavrnjene sklepe občinskega sveta ter podane pobude in vprašanja občinskih 
svetnic in svetnikov s pripadajočimi odgovori občinske oprave nanje; 

 na www.koper.si omogoči zbiranje pobud občank in občanov s katerimi se občinske 
svetnice in svetniki seznanijo z vsemi pobudami v okviru nove (stalne) točke dnevnega 
reda seje občinskega sveta, v sklopu katere občinska uprava pripravi svoja stališča; 

 na www.koper.si, podstrani kjer je navedena sestava občinskega sveta oz. poimenski 
seznam občinskih svetnic in svetnikov, se pri vsakemu posamezniku doda navedbo 
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delovnega telesa, komisije, odbora ali katerekoli druge funkcije, ki jo je pridobil s 
sklepom občinskega sveta ali župana. Zapiše naj se tudi posebna pooblastila, ki mu jih ne 
dodelil župan. Pri vsaki svetnici oz. svetniku se doda tudi njegova fotografija ter po 
potrebi tudi kratek življenjepis in kontaktni podatki, v kolikor svetnica oz. svetnik to želi;  

 na www.koper.si objavi vsa delovna telesa, komisije, odbori ter druge oblike organov 
kakor tudi svetovalce in pooblaščence, ki jih imenuje oz. pooblasti župan za določeno 
obdobje oz. določene naloge. Za vsakega posameznika oz. delovno telo se zapiše področje 
dela, čas trajanja imenovanja oz. pooblastila ter ali gre za zaposlitev, honorarno plačilo 
ali prostovoljno delo.  

 
Predlagamo še, da se: 

 v občinski časopis KP MOK vključi povzetek sej občinskega sveta, s predstavitvijo 
dnevnega reda, seznam prisotnih občinskih svetnic in svetnikov, vse sprejete oz. 
zavrnjene sklepe na sejah občinskega sveta ter pobude in vprašanja občinskih svetnic in 
svetnikov s pripadajočimi odgovori občinske oprave nanje. 

 seje občinskega sveta izvedejo vsaj enkrat v vsaki Krajevni skupnosti, v kolikor so 
zagotovljeni prostorski in tehnični pogoji za izvedbo seje v javnem ali zasebnem 
poslovnem prostoru;  

 v okviru seje občinskega sveta, ki se organizira v določeni Krajevni skupnosti, se predvidi 
točka dnevnega reda vezana na tisto Krajevno skupnost, in sicer tako da predsednik oz. 
pooblaščeni predstavnik Krajevne skupnosti predstavi delovanje sveta ter izzive s 
katerimi se soočajo tamkajšnje krajanke in krajani pri čemer naj bo dopustno, da se 
sprejmejo ustrezni sklepi. 

 zapisnik se nadgradi tako, da pri vsakem sklepu zapiše poimenski seznam glasovanja 
»za«,  »proti« ter kdo ni glasoval oz. če se je kdo izločil;  

 v gradivo seje občinskega sveta in v zapisnik pri predlogih za imenovanja v razne organe 
občinskega sveta, ter javnih zavodov in podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, doda 
tudi podatek o predlagatelju ter seznam drugih kandidatov, ki niso bili izbrani s strani 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 
Delovanje javnih zavodov in podjetij katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper ter 
Krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper je z vidika transparentnosti prav tako pomembno za 
naše prebivalke in prebivalce. Zainteresirana javnost bi morala imeti javno dostopen vpogled v 
delovanje posameznih svetov Krajevnih skupnosti, svetov javnih zavodov ter nadzornih organov 
podjetij, kakor tudi delovanje teh pravnih subjektov. V klubu članov Občinskega sveta Mestne 
občine Koper Socialnih demokratov, Oljke in Levica ugotavljamo, smiselnost poenotenja pogojev 
za zasedbo najvišjih vodstvenih delovnih mest v vseh  pravnih subjektih povezanih z Mestno 
občino Koper. 
 
Zato smo sklenili predlagati, da se:  

 za direktorje javnih zavodov in podjetij katerih je ustanoviteljica Mestna občina Koper 
poenotijo pogoji za zasedbo delovnega mesta, in sicer najmanj: 8 stopnja po SOK, 7 let 
delovnih izkušenj, višja raven znanja italijanskega jezika ter drugi pogoji skladno s 
sklepom posameznega sveta zavoda oz. organa nadzora podjetja; 

 vse direktorje javnih zavodov in podjetij katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper, 
imenuje svet zavoda oz. nadzorni svet na osnovi javnega razpisa; soglasje k imenovanju 
poda Občinski svet; 

 vse svete javnih zavodov ter nadzorne svete podjetij katerih ustanoviteljica je Mestna 
občina Koper imenuje občinski svet;  

 kandidati za nadzorni svet podjetij katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper, 
morajo izpolnjevati najmanj naslednje pogoje, in sicer najmanj: 8 stopnja po SOK ter 
potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov;  

 pripravi, obravnava in potrdi na seji občinskega sveta ter kot takega posreduje v sprejem 
svetom zavodov in direktorjem podjetij katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper se 
pravilnik na osnovi katerega se transparentno komisijsko dodeljujejo sponzorska in 
donatorska sredstva; vsa dodeljena sponzorka in donatorska sredstva skupaj s 
podatkom prejemnika in obrazložitvijo dodelitve se objavi na spletni strani 
posameznega javnega zavoda oz. podjetja 
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Predlagamo tudi, da se:   

 na spletni strani posameznega javnega zavoda, podjetja in krajevne skupnosti objavi 
odlok o ustanovitvi, statut ter drugi relevantni akti; 

 na spletni strani posameznega javnega zavoda, podjetja in krajevne skupnosti se objavi 
poimenski seznam članov sveta javnega zavoda oz. članov organa nadzora;  

 na spletni strani posameznega javnega zavoda, podjetja in krajevne skupnosti se objavi 
novica ob sklicu vsake seje sveta zavoda oz. organa nadzora ter zagotovi povezavo do 
javno objavljenega gradiva za sejo; novico se tudi objavi po seji, in sicer tako, da se javno 
objavi zapisnik. 

 
Občinska uprava, javni zavodi in podjetja katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper ter 
Krajevne skupnosti upravljajo z javnimi sredstvi, denarjem. Zato je pomembno zagotavljati 
transparentnost in integriteto pri porabi teh sredstev. Potrebno je slediti načelu poštenosti, 
smotrnosti in gospodarnosti porabe. V klubu članov Občinskega sveta Mestne občine Koper 
Socialnih demokratov, Oljka in  Levice ocenjujemo, da je potrebno zagotoviti večjo 
transparentnost porabe javni sredstev, ključno vlogo pri tem igra javni dostop do seznama 
odločevalcev, izvedenih transakcij ter izbranih dobaviteljih. 
 
Zato smo se odločili predlagati, da se:   

 na spletni strani www.koper.si objavi razpredelnica v kateri so razvidne vse oblike 
zbiranja ponudb in javnih naročil, tako za male kot večje vrednosti. Preglednica naj 
vsebuje: (a) kdo je objavil razpis oz. kdo je zbiral ponudbe, (b) katere pravne in fizične 
osebe so bile vabljene k oddaji ponudbe, (c) katere pravne in fizične osebe so se prijavile 
na poziv oz. razpis ter kakšno ceno so ponudili, (d) kdo je odločal o prejetih ponudbah, 
(e) kdo od ponudnikov je bil izbran z navedbo prevladujočega kriterija ponudbe, (f) 
navedbo morebitnih pritožb ali revizij na izbor; 

 na spletni strani posameznega javnega zavoda oz. podjetja katerih ustanoviteljica je 
Mestna občina Koper se objavi razpredelnica v kateri so razvidne vsa oblike zbiranja 
ponudb in javnih naročil, tako za male kot večje vrednosti. Razpredelnica naj vsebuje: (a) 
kdo je objavil razpis oz. kdo je zbiral ponudbe, (b) katere pravne in fizične osebe so bile 
vabljene k oddaji ponudbe, (c) katere pravne in fizične osebe so se prijavile na poziv oz. 
razpis ter kakšno ceno so ponudili, (d) kdo je odločal o prejetih ponudbah, (e) kdo od 
ponudnikov je bil izbran z navedbo prevladujočega kriterija ponudbe, (f) navedbo 
morebitnih pritožb ali revizij na izbor. 

 na spletni strani posamezne Krajevne skupnosti (oz. na spletni strani www.koper.si, v 
kolikor Krajevna skupnost nima svoje spletne strani) objavi razpredelnica v kateri so 
razvidne vsa oblike zbiranja ponudb in javnih naročil, tako za male kot večje vrednosti. 
Razpredelnica naj vsebuje: (a) kdo je objavil razpis oz. kdo je zbiral ponudbe, (b) katere 
pravne in fizične osebe so bile vabljene k oddaji ponudbe, (c) katere pravne in fizične 
osebe so se prijavile na poziv oz. razpis ter kakšno ceno so ponudili, (d) kdo je odločal o 
prejetih ponudbah, (e) kdo od ponudnikov je bil izbran z navedbo prevladujočega 
kriterija ponudbe, (f) navedbo morebitnih pritožb ali revizij na izbor. 

 
STEFANIJA RAJČIĆ SEDLAREVIĆ, članica Občinskega sveta: 
 
Moja pobuda je zelo kratka, je pa sorodna tle pobudi kolegom in sicer za snemanje sej 
občinskega sveta, zaradi zagotavljanja torej javnosti, transparentnosti in tako naprej. Jaz bom 
svojo pobudo predložila pisno, sem pa predlagala, da bi se o moji pobudi torej opredelil župan in 
občinski svet.  
 
PISNO: 
 
Pobuda – Snemanje sej občinskega sveta 
 
Stefanija Rajčić Sedlarević, članica Občinskega sveta Mestne občine Koper, skladno z 31. členom 
Poslovnika Občinskega sveta MOK (v nadaljevanju Poslovnik), dajem pobudo, da se začne s 
snemanjem sej Občinskega sveta (po vzoru občin Izola in Piran) ter neposrednim prenašanjem 
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sej (na spletni strani občine ali drugače, z namenom doseči čim širšo javnost), z namenom 
zagotavljanja javnosti dela in sprejemanja odločitev občinskega sveta. 
 
Skladno s 34. členom Poslovnika predlagam, da se o moji pobudi izreče občinski svet. 
 
ERMIN HUREMOVIĆ, član Občinskega sveta: 
 
Iz nam dostopnih dokumentov je razvidno, da je dne 4. 4. 2022 direktor Marjetice Koper sprejel 
odločitev o oddaji javnega naročila za dobavo naprave za sušenje blata. V točki 4 utemeljuje, da 
je naprava patentirana (patent št. DE20200801815U1), tako je na osnovi tega izključil vse ostale 
ponudnike. Iz listine nemškega urada za Intelektualno lastnino jasno izhaja, da gre za 
»Gebrauchmusterschrift« št. DE 20 2008 018 185 U1, z datumom prioritete 26. 9. 2008, torej gre 
za uporabni model ali industrijski vzorec, nikakor pa ne za patent. Gre za pomembno razliko 
med obema vrstama lastninskih pravic, torej "življenjsko dobo", patent se lahko ohrani dvajset 
let, uporabni model pa največ deset let. 
 
Zaščita tega uporabnega modela je že potekla (veljavnost 10 let) in nikoli ni bil zaščiten v 
Sloveniji, namreč veljal je samo v Nemčiji. Dobavitelj naprave za sušenje blata Lesmarc d.o.o. v 
Sloveniji nima in ni imel nobene zaščite izključnih pravic in nobenih pravic iz intelektualne 
lastnine. 
 
Vprašanje pa se nanaša na vas, gospod župan, in sicer: glede na navedena dejstva vas sprašujem, 
zakaj so direktor in Nadzorni svet Marjetice Koper listino »Gebrauchmusterschrift« št. DE 20 
2008 018 185 U1 prevedli in interpretirali netočno oziroma jo proglasili za patent, pri čemer se 
v več dokumentih sklicujejo, kot na temelj pri odločanju za izločitev ostalih ponudnikov naprav 
za sušenje blata. Pri tem pa sumimo, da se gre za kršitev 46. člena Zakon o javnem naročanju. 
 
PISNO: 
 
Iz nam dostopnih dokumentov je razvidno, da je dne 4.4.2022 direktor Marjetice Koper sprejel 
odločitev o oddaji javnega naročila za dobavo naprave za sušenje blata. V točki 4 utemeljuje, da 
je naprava patentirana (patent št. DE20200801815U1), tako je na osnovi tega izključil vse ostale 
ponudnike. Iz listine nemškega urada za Intelektualno lastnino jasno izhaja, da gre za 
»Gebrauchmusterschrift« št. DE 20 2008 018 185 U1, z datumom prioritete 26.9.2008, torej gre 
za uporabni model ali industrijski vzorec, nikakor pa ne za patent. Gre za pomembno razliko 
med obema vrstama lastninskih pravic, torej "življenjsko dobo", patent se lahko ohrani dvajset 
let, uporabni model pa največ deset let. 
 
Zaščita tega uporabnega modela je že potekla (veljavnost 10 let) in nikoli ni bil zaščiten v 
Sloveniji, namreč veljal je samo v Nemčiji. Dobavitelj naprave za sušenje blata Lesmarc d.o.o. v 
Sloveniji nima in ni imel nobene zaščite izključnih pravic in nobenih pravic iz intelektualne 
lastnine. 
 
Glede na navedena dejstva vas sprašujem, zakaj so direktor in Nadzorni svet Marjetice Koper 
listino »Gebrauchmusterschrift« št. DE 20 2008 018 185 U1 prevedli in interpretirali netočno 
oziroma jo proglasili za patent, pri čemer se v več dokumentih sklicujejo, kot na temelj pri 
odločanju za izločitev ostalih ponudnikov naprav za sušenje blata (sum v hudo kršitev 46. člena 
Zakon o javnem naročanju)?  
 
SANI KAMENČIĆ, član Občinskega sveta: 
 
Jaz pa imam eno vprašanje, in sicer: v številnih medijskih objavah smo lahko prebrali, da so maja 
2022 v Občini Logatec po 6 mesecih poskusnega delovanja ustavili obratovanje naprave za 
sušenje blata od istega proizvajalca in dobavitelja Lesmarc d.o.o., s katerim je Marjetica Koper 
sklenila pogodbo o dobavi. V omenjeni občini so obratovanje ustavili zaradi neznosnega smradu 
in hrupa.  
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Občani v Logatcu so že mesece demonstrirali in se pritoževali, kar smo lahko tudi sami zasledili v 
medijih. Predsedniku Nadzornega sveta Marjetice Koper je bila zadeva znana, saj je bil takrat 
direktor Komunalnega podjetja v Logatcu. Glede na navedena dejstva so lahko občani in občanke 
Mestne občine Koper upravičeno zaskrbljeni in se z različnimi vprašanji obračajo tudi na nas. 
 
Zdaj pa županu Mestne občine Koper naslavljamo sledeča vprašanja: Zakaj direktor in Nadzorni 
svet Marjetice Koper niso pred podpisom pogodbe s podjetjem Lesmarc d.o.o., upoštevali že 
prepoznane težave omenjene naprave v Občini Logatec in na podlagi tega ustavili investicijo v 
Mestni občini Koper oziroma zakaj niso še pred podpisom pogodbe z omenjenim podjetjem, 
naročili študijo o smradu in hrupu? Hvala. 
 
PISNO: 
 
V številnih medijskih objavah smo lahko prebrali, da so maja 2022 v Občini Logatec po 6 mesecih 
poskusnega delovanja ustavili obratovanje naprave za sušenje blata od istega proizvajalca in 
dobavitelja Lesmarc d.o.o., s katerim je Marjetica Koper sklenila pogodbo o dobavi. V omenjeni 
občini so obratovanje ustavili zaradi neznosnega smradu in hrupa. Težave s smradom in hrupom 
so bile v Logatcu že od samega začetka poskusnega obratovanja naprave. Občani v Logatcu so že 
mesece demonstrirali in se pritoževali, kar smo lahko tudi sami zasledili v medijih. Predsedniku 
Nadzornega sveta Marjetice Koper je bila zadeva znana, saj je bil takrat direktor Komunalnega 
podjetja v Logatcu. Glede na navedena dejstva so lahko občani in občanke MOK upravičeno 
zaskrbljeni in se z različnimi vprašanji obračajo tudi na nas. 
 
Županu Mestne občine Koper naslavljamo vprašanje: Zakaj direktor in Nadzorni svet 
Marjetice Koper niso pred podpisom pogodbe s podjetjem Lesmarc d.o.o., upoštevali že 
prepoznane težave omenjene naprave v Občini Logatec in na podlagi tega ustavili investicijo v 
Mestni občini Koper oziroma zakaj niso še pred podpisom pogodbe z omenjenim podjetjem, 
naročili študijo o smradu in hrupu?  
 
DRAŽEN VIDAKOVIĆ, član Občinskega sveta: 
 
Torej v bistvu tako: na spletu se najdejo številni primeri po Evropi in svetu, ko so naprave za 
sušenje blata s tehnologijo, kot jo gradi Marjetica Koper, eksplodirale, v določenih primerih celo 
s smrtnimi izidi. Torej se v bistvu navaja neka nevarnost eksplozije prahu, kot v rudniku rjavega 
premoga, ker se pač gre za identično energijsko vrednost. Po zakonodaji Republike Slovenije 
mora biti taka naprava projektirana in zgrajena v eksplozijsko varni coni. Brez strokovno 
tehnične ekspertize o eksplozijski varnosti, ni dovoljeno projektirati, niti graditi takšno napravo, 
zdaj, kaj šele zaprositi za gradbeno dovoljenje. 
 
Moje vprašanje v bistvu je na tem mestu pa tako, da glede na možne posledice za okolje in 
občane vas sprašujem, ali so direktor in člani Nadzornega sveta Marjetice Koper že v fazi same 
priprave projekta naročili strokovno tehnično ekspertizo o eksplozijski varnosti naprave po 
slovenski zakonodaji?  
 
PISNO: 
 
Na spletu se najdejo številni primeri po Evropi in svetu, ko so naprave za sušenje blata s 
tehnologijo, kot jo gradi Marjetica Koper, eksplodirale, celo s smrtnimi izidi. Navaja se nevarnost 
eksplozije prahu, kot v rudniku rjavega premoga (gre za identično energijsko vrednost). Po 
zakonodaji Republike Slovenije mora biti taka naprava projektirana in zgrajena v eksplozijsko 
varni coni.  
 
Brez strokovno tehnične ekspertize o eksplozijski varnosti, ni dovoljeno projektirati, niti graditi 
takšno napravo, kaj šele zaprositi za gradbeno dovoljenje. 
 
Glede na možne posledice za okolje in občane vas sprašujem, ali so direktor in člani Nadzornega 
sveta Marjetice Koper že v fazi same priprave projekta naročili strokovno tehnično ekspertizo o 
eksplozijski varnosti naprave po slovenski zakonodaji?  
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ANNA POROPAT, članica Občinskega sveta: 
 
Jaz bom imela za konec na podlagi teh vprašanj in z naše strani še eno pobudo. 
 
Investicija v sušilnico komunalnega blata, se nam ne zdi tako obetavna, kot je bila predstavljena 
v medijih, saj zanjo obstaja kup nerazrešenih vprašanj, kot so smrad, hrup, varnost, energetska 
potratnost in nenazadnje tudi cena same naprave. 
 
Sporno je tudi to, da je vezni člen pri nakupu sušilnice komunalnega blata Boštjan Aver, kateri je 
sodeloval že pri nakupu podobne sušilnice v občini Logatec, s katero ima občina sedaj težave. Po 
šestih mesecih obratovanja so jo morali ustaviti ravno zaradi težav, katere mi danes 
izpostavljamo kot nerazrešena vprašanja. Poleg vsega tega bo sušilnica na Srminu tudi večja in 
dražja od tiste v Logatcu. Ali morda v naši občini ponavljamo zgodbo iz občine Logatec, katera ne 
velja za dobro prakso? 
 
Zaradi medijsko in družbeno politično zelo razvite tematike vezane na veliko verjetnost, da grozi 
enormno poslabšanje kvalitete življenja vseh prebivalcev naše in nenazadnje tudi sosednje 
občine, Vas g. župan Aleš Bržan dobronamerno in v javnem interesu pozivam, da v najkrajšem 
možnem času skličete izredno sejo občinskega sveta Mestne občine Koper na to temo, kjer bomo 
lahko kvalitetno in odgovorno razpravljali ter tudi soočili različna strokovna mnenja in razkrili 
ali demantirali eventuelno »čudno« ozadje tega razvpitega posla. Ker trenutna situacija po 
našem mnenju zahteva nujno in hitro reakcijo občinskega sveta, predlagam kratek, tridnevni 
rok, da se za to potezo odločite. V nasprotnem primeru bomo mi kot svetniška skupina, 
primorani sklicati izredno sejo sami.  
 
PISNO: 
 
Investicija v sušilnico komunalnega blata, se nam ne zdi tako obetavna, kot je bila predstavljena 
v medijih, saj zanjo obstaja kup nerazrešenih vprašanj, kot so smrad, hrup, varnost, energetska 
potratnost in nenazadnje tudi cena same naprave. 
 
Sporno je tudi to, da je vezni člen pri nakupu sušilnice komunalnega blata Boštjan Aver, kateri je 
sodeloval že pri nakupu podobne sušilnice v občini Logatec s katero ima občina sedaj težave, saj 
so jo po šestih mesecih obratovanja morali ustaviti ravno zaradi težav, katere mi danes 
izpostavljamo kot nerazrešena vprašanja. Poleg vsega tega, pa bo sušilnica na Srminu večja in 
tudi dražja od tiste v Logatcu. Ali morda v naši občini ponavljamo zgodbo iz občine Logatec, 
katera ne velja za dobro prakso.  
 
Zaradi medijsko in družbeno politično zelo razvpite tematike vezane na veliko verjetnost, da 
grozi enormno poslabšanje kvalitete življenja vseh prebivalcev naše in tudi sosednje občine Vas 
g. Župan Aleš Bržan dobronamerno in v javnem interesu pozivam, da v najkrajšem možnem času 
skličete izredno sejo občinskega sveta MOK, na to temo, kjer bomo lahko kvalitetno in 
odgovorno razpravljali ter tudi soočili različna strokovna mnenja in razkrili ali demantirali 
eventuelno “čudno” ozadje tega razvpitega posla. Ker trenutna situacija po našem mnenju 
zahteva nujno in hitro reakcijo občinskega sveta, predlagam kratek, tridnevni rok, da se za to 
potezo odločite. V nasprotnem primeru bomo mi (KJN) kot svetniška skupina, primorani sklicati 
izredno sejo sami. 
 
JADRANKA ŠTURM KOCJAN, članica Občinskega sveta: 
 
Jaz bi rada vprašala, kakšna je namembnost te stavbe, ne vem zdaj, kakšen je naslov, ko se pride 
po Kidričevi dol, ki je tista najlepša stavba tam ob morju, neposredno ob policijski postaji. Mnoge 
občane in občanke zanima, ali je res, da se bo odvijala notri pisarniška dejavnost oz. če vemo, 
kakšna bo namembnost? Tista, kamnita stavba, ki je nasproti Kapitanije.  
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mag. PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta: 
 
PISNO: 
 
Podajam pobudo, da se svetnicam in svetnikom prisotnih na seji občinskega sveta, namesto vode 
v plastenki zagotovi vodo iz pipe ter tako vsaj malo prispeva k zmanjšanju onesnaževanja okolja 
s plastiko. 
 
mag. ALAN MEDVEŠ, član Občinskega sveta: 
 
PISNO: 
 
Na podlagi določil 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper član Občinskega 
sveta Mestne občine Koper Levice, mag. Alan Medveš vlagam naslednje pobude: 
 

1. OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN) 
 
24. marca 2022 se je odvijala javna razprava glede Občinskega prostorskega načrta (OPN). 
Takrat je župan zagotovil, da bodo, v roku treh do štirih mesecev, vsi, ki so podali vloge za 
spremembe namembnosti zemljišč, o tem obveščeni – torej ali se vlogi ugodi ali ne. Od takrat je 
minilo že kar krepkih 10 mesecev in odgovora vložniki še nimajo. Sklepam, da se je zaradi 
nestrinjanja prebivalcev Bertokov, celotna zadeva zavlekla, vendar pa ocenjujem, da je nastopil 
čas, da vi deležniki dobijo odgovore. 
 
Zato predlagam, da se obravnava OPN po posameznih krajevnih skupnostih, saj bodo morda 
tako lahko vložniki sprememb namembnosti v čim krajšem času prišli do tako težko 
pričakovanih odgovorov. Prosim za informacijo, kdaj bodo dobili odgovore na podane vloge. 
 

2. PARKIRANJE V MESTNEM JEDRU 
 
Kdor prihaja na delovno mesto v center Kopra ima težave pri parkiranju. Res da je na razpolago 
relativno veliko parkirnih mest, vendar se težava pojavi, kadar nekdo opravlja dvoizmensko 
delo. V popoldanskih urah (med 12.00 in 13.00 uro) je parkirno mesto skoraj nemogoče dobiti. 
 
Težava se pojavi tudi v primeru, kadar zaposleni pride na delo v MOK zaradi nadomeščanja iz 
druge enote. Ta zaposleni v istem mesecu plača dva mesečna abonmaja in zanj to predstavlja 
dvojni strošek. 
 
Izziv s parkiranjem predstavlja tudi za občinske funkcionarje, kateri opravljajo svojo funkcijo 
365 dni na leto in ne zgolj v času poteka sej delovnih teles in občinskega sveta Mestne občine 
Koper. Mestna občina Koper bi funkcionarjem lahko omogočila parkiranje v garažni hiši 
Belveder in s tem dosegla dvoje. Občinskim funkcionarjem bi zagotovila bolj dostopno 
opravljanje funkcije, saj ne bi funkcionar iskal parkirnega prostora in s tem tudi obremenjevanje 
drugih parkirnih mest, ki jih že uporabljajo občani, ki imajo bodisi dovolilnice ali abonmaje. Ob 
tem bi administrativno razbremenili občinsko upravo, ki mora ob vsaki seji delovnega telesa ali 
občinskega sveta izdajati posebne dovolilnice, ki se nato tiskajo in izobešajo v vozilih. S tem 
dosežemo še tretji učinek to je zmanjšanje potrošnje papirja in tiskanja in, čeprav morda v 
manjši obliki, pokažemo skrb do okolja. Ti papirji se nato zavrnejo in postanejo odpadek, ki v 
veliki meri ni recikliran. 
 
Zato predlagam: 

- da se uredi vhod v garažno hišo brez kartice (vhod naj bo vezan na registrsko tablico 
vozila). Tako bi lahko organizacija zakupila 1 parkirno mesto, ki bi ga lahko uporabljali 
tisti zaposleni, ki bi bili napoteni na delo v MOK zaradi občasnega nadomeščanja, 

- da se omogoči parkiranje v garažni hiši Belveder (v kateri je še veliko nezasedenih 
parkirnih mest), za tiste zaposlene, ki hodijo na delo v center Kopra in so zaposleni v 
javnih zavodih. Znesek mesečnega abonmaja naj bo enak znesku, ki ga plačujejo 
prebivalci mestnega jedra in to jej 20 evrov na mesec, 
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- da se občinskim funkcionarjem izda posebna dovolilnica za čas trajanja mandata oz. 
funkcije za parkiranje v garažni hiši Belveder. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.05. 
 
 
 
 
SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET IN  ŽUPAN 

KRAJEVNE SKUPNOSTI  Aleš Bržan 
Vodja   

Alenka Plahuta   
 
 


