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O D G O V O R I 

 
NA VPRAŠANJA ČLANIC IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

 
Na 2. redni seji, dne 19. januarja 2023, so člani Občinskega svet postavili vprašanja 
oziroma predloge in pobude, na katere podajata Župan in Občinska uprava naslednje 
odgovore: 
 
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? 
 
ODGOVOR: 
Člane Občinskega sveta, ki so podali vprašanja in pobude, ki se nanašajo na sušilnico blata v 
Srminu (Zoran Pavlić, Ermin Huremović, Sani Kamenčić, Dražen Vidaković in Anna Poropat) 
obveščamo, da bo na naslednji seji OS župan uvrstil posebno točko dnevnega reda, na kateri 
bo obravnavana ta tematika in bodo podani odgovori ter pojasnila vezana na podana 
vprašanja s strani direktorja in strokovnih služb Marjetice Koper. 
 
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. 
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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. 
 
ODGOVOR:  
Občani Kopra lahko parkirišče v Žusterni uporabljajo preko celega leta pod ugodnimi 
pogoji (na podlagi splošnega parkirnega abonmaja, posebnega mesečnega abonmaja za to 
parkirišče v višini 10 EUR in urnega parkiranja). Razumemo, da v zimskem času to 
parkirišče za občane ni tako interesantno, kar se pozna na zasedenosti. Večja zasedenost 
parkirišča je med vikendi, ko ga zasedejo obiskovalci Kopra in rekreativci. Menimo, da 
manjša zasedenost ni posledica parkirnine, ampak v zadostnem številu parkirnih mest, 
bližje mestnemu jedru. Glede na to, da konec aprila prehajamo na poletni urnik obratovanja 
parkirišč, bomo to preučili in za naslednjo sezono pripravili ustrezno stimulativno parkirno 
politiko. 
 
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 
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 

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/
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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. 

 
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. 
 

http://www.koper.si/
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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. 
 
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.  

http://www.koper.si/
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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. 

 
ODGOVOR: 
Ocena stroškov za uvedbo video in avdio prenosa sej je v pripravi. Ko bo le-ta pripravljena, 
vam jo bomo posredovali in bo osnova za nadaljnje odločanje ter pripravo oziroma 
spremembo ustreznih aktov. 
 
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;  
 

ODGOVOR: 
Občinska uprava na spletni strani www.koper.si že zagotavlja objavo sklica seje in gradiva. 
Zagotovili bomo tudi objavo in povezavo na mediju www.ekopercapodistria.si. 

 
 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;  

 
ODGOVOR: 
Proučili bomo možnost take ureditve in vam odgovor predložili na naslednji seji. 
 

 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 uprave nanje; 

 
ODGOVOR: 
Občinska uprava na uradni spletni strani www.koper.si že zagotavlja objavo pobud in 
vprašanj občinskih svetnic in svetnikov s pripadajočimi odgovori občinske uprave kot del 
gradiva za posamezno sejo Občinskega sveta. Prav tako občinska uprava po sami seji objavi 
novico, ki vključuje sprejete odločitve. Novica o seji je objavljena tudi na spletnem mediju 
www.ekopercapodistria.si.  
 

 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; 

 
ODGOVOR: 
Občanke in občani Mestne občine Koper svoje pobude v zvezi z delovanjem ali nalogami 
oziroma projekti občine, praviloma naslavljajo na župana (zupan@koper.si) in na 
posamezne službe občinske uprave, ter ne nazadnje, na krajevno skupnost, v kateri živijo. 
Svet krajevne skupnosti, občinska uprava in župan na te pobude tudi odgovarjamo v skladu 

http://www.koper.si/
http://www.koper.si/
http://www.ekopercapodistria.si/
https://www.facebook.com/mestoKoper
http://www.koper.si/
http://www.ekopercapodistria.si/
http://www.koper.si/
http://www.koper.si/
http://www.ekopercapodistria.si/
https://www.facebook.com/mestoKoper
http://www.koper.si/
http://www.ekopercapodistria.si/
http://www.koper.si/
mailto:zupan@koper.si
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s svojimi pristojnostmi. Pobude občank in občanov, ki bodo naslovljene na Občinski svet, 
vam bomo posredovali v obravnavo na posamezno sejo.  
 

 na www.koper.si, 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 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.  

 
ODGOVOR: 
Vaš predlog bomo preučili z vidika zakonodaje na področju varovanja osebnih podatkov 
(ZVOP-2 in GDPR) in vam odgovor posredovali na naslednji seji. 
 
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. 

 
ODGOVOR: 
Časopis KP-MOK po sprejeti programski zasnovi izhaja praviloma štirikrat letno, v 
določenem obsegu, zato objava povzetka sej po vsaki seji ne bo mogoča. 
 

 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;  

 
ODGOVOR: 
Seje Občinskega sveta bodo občasno organizirane v posamezni krajevni skupnosti, 
upoštevajoč prostorske in tehnične pogoje za izvedbo seje. 
 

 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. 

 
ODGOVOR: 
Seje Občinskega sveta, ki bodo organizirane v posamezni krajevni skupnosti, bodo 
vključevale točko, kjer bo predsednik sveta krajevne skupnosti (ali pooblaščeni član sveta 
KS) predstavil njeno delovanje. 
 

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

 
ODGOVOR: 
Zagotovili bomo, da bo zapisnik posamezne seje Občinskega sveta vseboval poimenski 
seznam glasovanja. 
 

 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 
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tudi podatek o predlagatelju ter seznam drugih kandidatov, ki niso bili izbrani s strani 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 
ODGOVOR: 
Vašo pobudo bomo posredovali v obravnavo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki bo podala odgovor na naslednji seji.  
 
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;  

 
ODGOVOR: 
Zaradi kompleksnosti pobude in raznolikosti področne zakonodaje, ki velja za posamezni 
zavod in podjetje, bomo le-to proučili in vam podali odgovore na eni izmed prihodnjih sej 
Občinskega sveta. 
 

 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 

 
ODGOVOR: 
Občinska uprava bo pristopila k pripravi pravilnika v zvezi z dodeljevanjem sponzorskih in 
donatorskih sredstev. 
 
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. 

 
ODGOVOR: 
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V preteklem mandatu smo posamezne javne zavode, podjetja in krajevne skupnosti že 
pozvali k objavi podatkov, ki jih zahteva veljavna zakonodaja na področju dostopa do 
informacij javnega značaja. Na podlagi vaše pobude bomo ponovno vsem posredovali poziv 
k objavi zahtevanih podatkov oziroma dopolnitvi objavljenih podatkov. 
 
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. 

 
ODGOVOR:  
Vezano na predlog kluba članov Občinskega sveta Mestne občine Koper Socialnih 
demokratov, Oljka in Levice, ki se nanaša na zagotavljanje večje transparentnosti in 
integritete pri porabi javnih sredstev z javnim dostopom do seznama odločevalcev, 
izvedenih transakcij ter izbranih dobaviteljev, v nadaljevanju pojasnjujemo: 
 
V postopkih javnega naročanja je načelo transparentnosti določeno v Zakonu o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – 
ZNUZSZS: v nadaljevanju ZJN-3), ki v 6. členu določa, da mora biti ponudnik izbran na 
pregleden način in po predpisanem postopku ter da so postopki javnega naročanja po ZJN-3 
javni, kar se zagotavlja z brezplačnimi objavami obvestil o javnih naročilih na portalu 
javnih naročil ali na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije. 
 
Skladno z veljavno zakonodajo mora Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK) kot vsi 
drugi javni naročniki tako javna naročila malih vrednosti, kot tudi vse ostale postopke 
javnih naročil objaviti na portalu javnih naročil kot javno dostopni bazi javnih naročil. Na 
podlagi nedavnih sprememb javno-naročniške zakonodaje je potrebno, poleg obvestila o 
oddaji javnega naročila iz katerega so razvidni podatki o prejetih ponudbah, cenah in 
razlogih za izbor najugodnejše ponudbe, objaviti tudi vso dokumentacijo v zvezi z oddajo 
javnega naročila. Po oddaji javnega naročila je potrebno na portalu javnih naročil objaviti 
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tudi pogodbo z izbranim ponudnikom ter vse morebitne dodatke k pogodbi. Načelo 
transparentnosti v postopkih javnega naročanja se kaže tudi v dolžnosti obveščanja 
ponudnikov preko portala eJN, javnega odpiranja ponudb na portalu eJN, pravici dostopa do 
informacij javnega značaja, zahtevi za dodatno obrazložitev z razlogi za zavrnitev ponudbe 
ter prepovedjo spremembe dokumentacije po roku za odpiranje ponudb. V okviru vsakega 
postopka javnega naročila je MOK zavezana tudi k pridobitvi ustreznih izjav ponudnikov 
skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb). 
 
Poleg navedenega je MOK kot so vsi ostali javni naročniki dolžna sporočati statistične 
podatke o evidenčnih javnih naročilih, oddanih v preteklem letu, in sicer podatke o skupnem 
številu in skupni vrednosti evidenčnih naročil ter objaviti seznam evidenčnih naročil, 
katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki 
so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3. Vsi navedeni podatki so objavljeni na portalu 
javnih naročil in tako javno dostopni. 
 
Glede na vse že poznane in utečene rešitve, ki jih narekuje veljavna javno-naročniška 
zakonodaja menimo, da ni potrebe po dodatnem zbiranju in obdelovanju podatkov o javnih 
naročilih. Predpisane javne objave na portalu javnih naročil zagotavljajo visoko stopnjo 
transparentnosti vseh postopkov javnega naročanja, prav tako pa bi še dodatna obdelava 
velikega števila podatkov o javnih naročilih nedvomno zahtevala povečanje kadrovskih 
zmogljivosti občine. 
 
 
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 
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. 
 
ODGOVOR: 
Kot že navedeno v odgovoru na istovrstno pobudo kluba občinskih svetnikov SD-Socialni 
demokrati, Oljka in Levica SD, je ocena stroškov za uvedbo video in avdio prenosa sej v 
pripravi. Ko bo le-ta pripravljena, vam jo bomo posredovali in bo osnova za nadaljnje 
odločanje ter pripravo oziroma spremembo ustreznih aktov. 
Zato predlagamo, da se morebitno glasovanje o navedeni pobudi opravi po seznanitvi s 
podatki. 
 
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 
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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)?  
 
ODGOVOR: 
Odgovor že podan pri vprašanju Zorana Pavića, člana Občinskega sveta. 
 
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.  
 
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. 
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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?  
 
ODGOVOR: 
Odgovor že podan pri vprašanju Zorana Pavića, člana Občinskega sveta. 
 
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?  
 
ODGOVOR: 
Odgovor že podan pri vprašanju Zorana Pavića, člana Občinskega sveta. 
 
ANNA POROPAT, članica Občinskega sveta: 
 
Jaz bom imela za konec na podlagi teh vprašanj in z naše strani še eno pobudo. 
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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. 
 
ODGOVOR: 
Odgovor že podan pri vprašanju Zorana Pavića, člana Občinskega sveta. 
 
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.  
 
Odgovor: 
Stavba na naslovu Ukmarjev trg 2, Koper je bila z Odlokom o razglasitvi posameznih 
nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Koper (Uradne objave, št. 1/93 
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in Uradni list RS, št. 57/05, 66/10, 172/21 in 10/22) razglašena za kulturni spomenik 
lokalnega pomena kot profana stavbna dediščina. Stavba je last Republike Slovenije in je v 
njej imela prostore Uprava RS za pomorstvo. Z izselitvijo Uprave RS za pomorstvo je bila 
nepremičnina iz Ministrstva za javno upravo prenesena v upravljanje Ministrstvu za 
kulturo, in sicer za potrebe delovanja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote 
Piran. Trenutno je v teku izvedba gradbeno obrtniških del za preureditev stavbe v poslovno 
stavbo ZVKDS, OE Piran. Slednji načrtuje dokončanje del in odprtje ob koncu tega leta. 
Zavod načrtuje delovne prostore v gornjih etažah, pritlični del stavbe pa bo namenjen 
sprejemu in odpiranju širši javnosti z izvajanjem tematskih razstav in raznovrstnih 
kulturnih dogodkov, katerih rdeča nit je navezava na doktrino varstva kulturne dediščine. 
 
 
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. 
 
ODGOVOR:  
Z namenom zmanjšanja onesnaženja okolja bomo svetnicam in svetnikom zagotavljali vodo 
v steklenih vrčih, ki se bodo nahajali v sejni dvorani na samostojni mizici.  
 
 
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. 
 

Odgovor: 
Mestna občina Koper pojasnjuje, da se je kljub želji, da bi pripombe podane v času javne 
razgrnitve obravnavali v napovedanem časovnem obdobju izkazalo, da priprava stališč do 
pripomb zahteva daljši čas obravnave, predvsem z vidika usklajevanja celotne vsebine 
občinskega prostorskega načrta (OPN). Na podlagi prejetih pripomb v času javne 
razgrnitve je občina pristopila k izvedbi prostorsko planerskih delavnic in dodatnih 
strokovnih preveritev, katerih rezultati bodo podlaga za nadaljnji proces priprave OPN. 
Zadnje prostorsko planerske delavnice so predvidene v mesecu marcu 2023.  
 
V najkrajšem času po zaključku delavnic bo občina pripravila podroben predlog za 
zaključek priprave občinskega prostorskega načrta, ki bo obravnaval tudi temeljna 
izhodišča za dokončno pripravo stališč do pripomb, prejetih v času javne razgrnitve. 
Navedeni predlog zaključka procesa priprave občinskega prostorskega načrta, bo 
predstavljen tudi članom občinskega sveta. 
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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, 

- da se občinskim funkcionarjem izda posebna dovolilnica za čas trajanja mandata oz. 
funkcije za parkiranje v garažni hiši Belveder. 

 
ODGOVOR: 
Dejstvo je, da je v ožji in širši okolici mestnega jedra relativno veliko število parkirnih mest, 
in da so tista najbližja mestnemu jedru v času od 9-15 ure v večji meri zasedena, na 
parkiriščih P+R pa je večinoma možno dobiti parkirno mesto ob vsakem času. 
Trenutni splošni abonmaji in abonmaji na parkiriščih P+R omogočajo celodnevno 
parkiranje. Dnevni in nočni abonmaji veljajo samo v obeh garažnih hišah.  
Na podlagi analize zasedenosti Mestna občina Koper predvidoma dvakrat letno prilagaja 
parkirni režim v parkirnih hišah potrebam uporabnikov. Možnost zagotavljala abonmaja 
ali posebne dovolilnice za občinske svetnice in svetnike za čas trajanja seje Občinskega 
sveta moramo zato še preučiti in vam bomo odgovor posredovali.   
 
 
 
 
 
Koper, 23. februarja 2023      SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET IN  

                      KRAJEVNE SKUPNOSTI 


