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Mestna občina Koper                                           
Krajevna skupnost Škofije 
Svet KS Škofije                                                                                   
 

 
 

Z A P I S N I K 
 
 
 

1. redna seja Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 10.11 2014, 
ob 18. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije 

 
 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: 
 

 Prisotni člani: Edmond Gašpar, Damjan Pečarič, Neva Tul, Samanta Mikulandi - Perič, 
Valentina Petaroš – Jeromela, Nataša Zerbo, Rino Hrvatin, Matjaž Čok, Matjaž 
Ivanjšič,  

 Odsotni člani:  Milan Markočič (odstop iz sveta KS) 

 Ostali prisotni : Barbara Verdnik, Mara Peskar. 

 Tajnica : Nataša Rešek 
 

Na začetku seje je ugotovljeno, da je prisotnih 9 članov sveta KS Škofije in da je svet 
sklepčen.  
 
Predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašper je predlagal naslednji dnevni red: 
 
1. Predstavitev realizacije FN 2014 : 
1.1. realizacija  FN do 10,.11.2014 in projekcija odhodkov do konca leta. 
1.2. zneskovno pomembnejše pozicije/konti kjer je še možno realizirati FN 2014 
 
2. Obravnava predlogov nujnih  intervencij: 
2.1.  na javni infrastrukturi (konto 5050 in 5081) 
2.2 igrišča in igrala  (konto 5075 in 5074) 
2.3. pokopališči (5071) 
2.4. projektiranje (5020,5030,5041) 
2.5. obveščanje (5010) 
 
3. Vloge in pobude prispele v tajništvo 
 
 
Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
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Ad 1) Predstavitev realizacije FN 2014 : 
Predsednik je podal podrobno poročilo o ugotovljenih podatkih realizacije proračuna KS na 
dan 10.11.2014. Ker se v tajništvu podatki ne vodijo ažurno in  na osnovi izdelanih odredb in 
pričakovanih odlivov ter pričakovanih prihodkov, je to  časovno zelo potratno opravilo. 
Ugotovljeno je sledeče stanje realizacije, ob  nepopolni informaciji  o pričakovanih prihodkih 
v obdobju do konca decembra 2014 in  odhodkih za delovanje KS: 
Pri predvideni  prihodkovni realizaciji  (na podlagi informacij in podatkov na 10.11.2014)) na 
nivoju  101.000 EUR in odhodkovni realizaciji 122 .000 ter z upoštevanjem prenesenega viška 
prihodkov je saldo negativen za 2.800 EUR. 
Predsednik bo v naslednjih 2-3 dneh preveril še : 
- na prihodkovni strani pričakovane prihodke športnih dvoran, ostalih prihodkov in 
neizterjanih terjatev do konca 204 
- na odhodkovni strani pričakovane odhodke  športnih dvoran in odhodkov za delovanje KS 
 
Na podlagi teh podatkov se bodo člani sveta korespondenčno odločali o prioritetnih 
dejavnostih za ureditev proračunskega stanja, kot sledi po kontih : 
 
-kto 5050 in 5081 - javna infrastrukturi 
-kto .5075 in 5074- igrišča in igrala   
-kto 5071-pokopališča  
-kto 5020,5030,504 -  projektiranje  
-kto 5010 – obveščanje in založ. dejavnosti 
 
Ad 2) Obravnava predlogov nujnih  intervencij: 
Prediskutirane so bile sledeče prioritetne zadeve do konca proračunskega obdobja: 
 

a. Nakup otroških igral za Plavje in Elerje;  Nataša Zerbo je pridobila tri ponudbe 
 
      b.  Javna infrastruktura : 
            -  intervencija na odvodu  meteorne  kanalizacije Plavje 
            -  ureditev meteornega  poplavljanja ceste v zaselku Rabujez (za Casinojem) ter zasip      
in utrditev tampona, da bi cesta ostala prevozna čez zimo.  
           -  problem prebite stare vaške kanalizacije ob cevovodu RV pri hišni št. 41 na 2. 
Škofijah 
 
       c)  Pokopališča 
            - pokritje strehe mrliške vežice na Škofijah s pločevino – pridobivajo se ponudbe 
           -  nakup zaves za mrl. vežico pokopališča Plavje in ureditev odtoka strešne vode 
           -  ureditev meteorne vode na pokopališču Tinjan 
 
        d) Projektiranje sprostitvenega parka na parceli starega balinišča 
 
         e) Priprava tiskane informacije s predstavitvijo novo izvoljenih članov sveta in njihovimi 
programskimi izhodišči 
 
Ad 3)  Vloge in pobude prispele v tajništvo 
3.1. Obravnavana je bila vloga Župnišča Škofije  za Miklavževanje. 
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1. Sklep 

Svet je soglasno sprejel odločitev, da se župnišču  donira 500 eur za nakup daril za otroke, 
ter  brezplačni najem dvorane Zadružnega doma  za izvedbo prireditve   
 
3.2. Obravnavana je bila vloga združenja društev protifašističnega boja, ki ob krajevnem 
prazniku in v sodelovanju s sorodno organizacijo iz Ricmanj organizira  pohod in odkritje 
spominska plošče  na Badihi.  
 

2. Sklep 
Svet je soglasno sprejel odločitev, da se jim odobri donacija v višini 210 EUR. 
 
Obravnavana je bila tudi pobuda Borisa Sardoča s.p. za organizacijo mini rock koncerta 
Škofije Sapiens dne 17. decembra. Organizator je prijavil prireditev na razpis MOK, od katere 
pričakuje del sredstev za izvedbo. V kolikor bo uspešen na razpisu se z njim naprej 
dogovarjamo o morebitnih pogojih najema dvorane. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.00 
 
 
 
 
 
Osnutek zapisnika je sestavil                Predsednik sveta KS Škofije: 
Edmond Gašpar                                                              Edmond Gašpar 
                      


