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Mestna občina Koper                                           

Krajevna skupnost Škofije 

Svet KS Škofije                                                                                   

 

Z A P I S N I K 

10. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 10.09.2015, 

ob 19. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije 

 

10. redna seja je posneta, posnetek se hrani v tajništvu KS. 

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: 

 Prisotni člani: Edmond Gašpar, Rino Hrvatin, Matjaž Ivanjšič, Milan Markočič, Damjan 
Pečarič,  

 Odsotni člani: Nataša Zerbo, Valentina Petaros Jeromela, Neva Tul, Samanta Mikulandi Perič, 
Matjaž Čok 

 Ostali prisotni : Barbara Verdnik, Gabriele Žabkar  

 Tajnica : Majda Bonaca 
 

Na začetku seje je ugotovljeno, da je prisotnih 5 članov sveta KS Škofije in da je svet sklepčen.  

 

Predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašpar je sklical 10. redno sejo in predlagal naslednji dnevni 

red: 

1. Potrditev zapisnikov  9. redne seje, 5. in 6. korespondenčne seje,   pregled realizacije sklepov 

2. Določitev datuma Zbora krajanov 2015 

3. Poročila odborov  

4. Vaška hiša 

5. Razno 

 

Predsednik je predlagal dopolnitev dnevnega reda:  

Pod točko 3:  

- razrešitev in imenovanje člana v Odbor za splošne zadeve, gosp. in finance 

- seznanitev z realizacijo FN in projekcijo  za 4. kvartal 

Pod točko 5:  

- obravnava pismo Boštjana Jožeta Kosi 

- pismo Predsednika DU 

- predlog sklenitev najemne pogodbe za oddajo poslovnega prostora z dr. Benom Arnejčič  in 

opis težav s starimi najemniki 

- obravnava vloge za najem dvorane ZD, ki jo je poslal Armando Šturman 
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Glasovanje :  

Sprejme se predlagan dnevni red z razširjenimi točkami  

ZA: 3 

PROTI: 2 

VZDRŽAN:  /  

 

Glasovanje za varianto B: 

Iz dnevnega reda se umakne točka 4. Vaška hiša (po predlogu Milana Markočiča)  

ZA:/ 

PROTI: / 

VZDRŽAN: / 

 

Potrjen je dnevni red po predlogu (varianta A). 

 

AD1) 

1.1. Potrditev zapisnika 9. redne seje 

Glasovanje   

Za:  3 

Proti:   2 

Vzdržani:  / 

Potrditev zapisnika 9. redne seje (sklep št. 96) je sprejet z večino glasov. 

 

1.2. G. Markočič in g. Hrvatin sta podala pripombe na zapisnik 9. redne seje.  

Glasovanje ali se pripombe da v zapisnik:  

ZA: Markočič, Hrvatin 

PROTI: Gašpar, Ivanjšič, Pečarič  

VZDRŽAN:  / 

Pripomb se ne da v zapisnik. 

   

1.3. Potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje  

Glasovanje    

Za:  3 

Proti:  1  

Vzdržani:   1 

Potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje (sklep št. 97) je sprejet z  večino glasov.  

 

1.4. Potrditev zapisnika 6. korespondenčne seje 

Glasovanje: 

Za:  3 

Proti:  2 

Vzdržani : - 

Potrditev zapisnika 6. korespondenčne seje (sklep št. 98)  je sprejet z večino glasov.  
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1.5. Pregled realizacije sklepov  od 9 do 10. seje 

 

Poročilo predsednika je priloga originala tega zapisnika .  

 

AD2) Določitev datuma Zbora krajanov 2015 

 

Na zboru krajanov se bo poročalo o delu sveta ,razpravljalo o  prioritetnih investicijah, predlogih 

izboljšav,pobudi o ukinitvi Vinjet na HC 5 in postopkih občinskega prostorskega  načrtovanja .  

 

99. SKLEP: Zbor krajanov se skliče v četrtek 22. oktobra 2015 ob 19.00 (okvirna ura) 

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul - - - 

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 5   

Sklep št. 99 je sprejet.  

 

AD3) POROČILA ODBOROV  

 

3.1. Odbor za družbene dejavnosti 

Poročilo je  prilogi originala tega zapisnika. 

 
Predlogi  sklepov 

100. SKLEP: Za pripravo tradicionalne šagre na Sp. Škofijah se organizatorju KMN Bronxu 

nameni enaka  vsota kot lani – 1.000 evrov.  

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul - - - 

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 5   

Sklep št. 100 je sprejet.  

101. SKLEP: Za pripravo šagre na Elerjih se organizatorju Turistično, kulturno in športnemu 

društvu Elerji nameni sredstva v višini 300 evrov.  

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   
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3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul - - - 

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 5   

Sklep št. 101 je sprejet.  

102. SKLEP: Za tradicionalno prireditev »Praznik vina in oljk« se organizatorju Kulturnemu 

Društvu Istrski grmič Škofije nameni enaka vsota kot lani – 1.000 evrov. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul - - - 

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 5   

Sklep št. 102 je sprejet.  

3.2. Razrešitev članice Saše Vergan  iz  Odbora  za splošne zadeve, gosp. in finance in imenovanje 

novega člana Danijela  Vrčkovnika 

 

103. SKLEP: Članico Sašo Vergan se razreši iz Odbora  za splošne zadeve, gosp. in finance 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul - - - 

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 5   

Sklep št. 103 je sprejet.  

 

104.SKLEP: V  Odbor za splošne zadeve, gosp. in finance se imenuje novega člana Danijela 

Vrčkovnika 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul - - - 

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 5   

Sklep št. 104 je sprejet.  
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3.3. Seznanitev z realizacijo FN 2015 in projekcijo za 4. kvartal 

Tabela je v prilogi originala tega zapisnika. 

 

3.4. Odbor za infrastrukturo in investicije 

Poročilo je v prilogi originala tega zapisnika. 

 

1.)  Ureditev parkirišč: 

a) Vaški trg 

Predlagamo varianto 2. Kar pomeni 9+1 mesto; brez dreves na trgu. Zelenja je povsod okoli dovolj, 

dodatno drevo bi sicer lahko popestrilo okolico, vendar bi s tem izgubili najmanj eno parkirno mest in 

povečali vzdrževanje. Menimo, da je dreves povsod okoli dovolj. Če pa prebivalci to želijo, je lahko 

tam tudi drevo.  

Predlagamo tudi: 

- Premestitev kontejnerjev na parcele 55/1 v kotu in 54 vzdolžno. 

- Dodati tablo: dovoljeno za stanovalce 

Predlog sklepa: 

105.SKLEP: Svet KS predlaga  MOK- Uradu za nepremičnine in UJGSP  da pridobi v last del parcele 

št. 476/4 in  26/2 z namenom  celostne ureditve  starega vaškega trga tako kot je predlagano v  PIZ 

IBK iz junija 2015. Istočasno se daje MOK  pobuda, da se po ureditvi lastnine celotni  trg opredeli 

kot javno dobro. Dostop na trg se dovoli samo vozilom stanovalcev, ki so mejaši na VT. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul - - - 

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 5   

Sklep št. 105 je sprejet.  

b) pred zelenjavno trgovino 

Predlagamo varianto 1, s tem da bi namesto 31 mest, vrisali 30 mest. Tako bi obiskovalcem  

omogočili dostop do starega igrišča, ki ga ta varianta sprva ni predvidela. Predvidi se tudi dve parkirni 

mesti za družino Žigon.  

Predlog sklepa  

106.SKLEP: Svet potrjuje PIZ IBK, varianto 1 in predlaga MOK zaris parkirišča na parc. št. 492/1  k.o. 

Škofije po omenjenem načrtu. Svet tudi naproša MOK da prenese omenjeno parcelo v  upravljanje 

KS.  

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   
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3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul - - - 

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 5   

Sklep št. 106 je sprejet. 

c) območje bivše bencinske črpalke 

Predlagamo varianto 2, z 22 mesti na območju bivše BS (oz. +1) v kolikor se odstrani  še cedra. Poleg 

tega se 21 mesta pridobi na parceli poleg.  

Predlog sklepa 

107.SKLEP:  Svet KS odobri izdatek 2x300 EUR za pripravo variantnih PIZ (projektov idejne zasnove) 

studia IBK, ki so osnova za začetek pogovorov z MOK o ureditvi parkirišč v območju centralnih 

dejavnosti Sp. Škofij. 

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul - - - 

9. Rino Hrvatin  x  

10. Milan Markočič  x  

 Prisotnih članov 3 2  

Sklep št. 107 je sprejet. 

Predlog sklepa   

108.SKLEP: Svet sprejema varianto 2 PIZ IBK iz avgusta 2015  in naproša MOK da prenese celotno 

območje projekta v upravljanje KS ter  izda soglasje za poseg odstranitve sredinskega otoka bivše 

črpalke ter ureditev parkirnih mest  v levem zelenem pasu bivšega BS ter odstranitev  moteče 

cedre. V FN MOK za  2016 naj se predvidi  ureditev tega parkirišča.  

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul - - - 

9. Rino Hrvatin  x  

10. Milan Markočič   x 

 Prisotnih članov 3 1 1 

Sklep št. 108 je sprejet. 
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č) parkirno območje bivše pekarne 

Ker je ta parcela zelo zanemarjena, predlagamo da vložimo pobudo za ureditev v investicijski in FN 

MOK v 2016. 

Predlog večjih investicijskih projektov za naslednje obdobje. 

d) parkirišče pred dvorano zadružnega doma 

Predlog sklepa 

109.SKLEP: Svet sprejema sklep o vzpostavitvi režima modre parkirne cone Celotnega (alternativa 

polovice parkirišča , z rezerviranimi 6(8) parkirnimi mesti za potrebe najemnikov prostorov ZD in KS 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul - - - 

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 5   

Sklep št. 109 je sprejet.  

Pod točkami b, c in č predlagamo postopno uvedbo modre cone ter nekaj mest za prebivalce 

okoliških stavb. 

2.)  Seznanitev z geodetskim izrisom pokopališča Plavje (pilotski projekt) 

Pokopališče Plavje: narejen izris, isti postopke se predvidi še za Tinjan in Sp. Škofije- stari del. 

Pridobiti ponudbe. 

Predlog sklepa   

110.SKLEP:  

- Grobna mesta: naročene so tablice z številkami in se jih namesti še pred 1. novembrom. 

- Tajništvo preveri plačevanje za najem / vzdrževanje na podlagi novega seznama, ki je narejen v 

excelu.  Za Plavje se naproša tajništvo, da  poda natančno poročilo prilivov in seznam tistih družin, 

ki grobnega mesta ne vplačujejo. V skladu z pokopališkim redom se na ta grobna mesta  posebej 

namesti obvestilo, ki najemnike  poziva k plačilu najemnine/ vzdrževalnine. Hkrati se jih tudi 

kontaktira. Čas pred 1. novembrom je pravi za začetke take akcije. 

- Grobna mesta: na  podlagi geodetskega izrisa se planirajo tudi nova grobna mesta (upoštevaje 

min  1,2 m zamika med grobovi). Grobnih mest s krstami je lahko le omejeno število; nekaj je še 

prostih mest, nekaj se jih bo sprostilo na opuščenih grobiščih. Zaradi zagotovitve prostora se bo na 

SZ delu pokopališča med parcelama 146 in 147 predlagalo investicijo za izgradnjo več nivojskih 

žarnih niš, kar bo zadostovalo za nekaj desetletij.  

- Na Plavjah se izvede še nekaj manjših vzdrževalnih del: prebarva se vhodna vrata, požaga se 

drevo ob vhodu, doda se del  žleba v mrliški vežici (vse v 2015). 

- Planira se investicijo v poti do grobov na pokopališču; s tem se celostno uredi neurejeno 

»štukanje« talnih površin-vnesti v FN 2016.   
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zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul - - - 

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 5   

Sklep št. 110 je sprejet. 

Po enakem postopku se b v prihodnjem letu urejalo problematiko na Tinjanu in Sp. Škofijah. 

Dodatni predlogi sklepov: 

111.SKLEP: Za dokončanje del obnove stare vaške fontane (Špine) se sprejme sklep o  naročilih: 

- Grafistu d.o.o. za postavitev jaškov in podložnem betoniranju ploščadi  v višini 515,10 brez DDV 

- dobavitelju Zener d.o.o. za talno armaturo v vrednosti  110,09 EUR z DDV 

- izvajalcu Ruda 3 d.o.o.  postavitve tlaka (žgani peščenjak debeline 8 cm), dobave in  vpasanja 

pokrovov jaškov ter fugiranja v višini 1.465 EUR brez DDV 

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul - - - 

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 5   

Sklep št. 111 je sprejet.  

 

Obrazložitev: 

Dosedanja dela so sponzorirali:  

- Grafist:  izkopi,prestavitev vodovodnega priključka,postavitev fekalnega priključka postavitev   

robnikov v višini cca 800,00 EUR 

- Rižanski vodovod : obnova podstavka  : vrednost 750 EUR 

- Milan Jakac  in Cveto Trošt : demontaža in rekonstrukcija telesa špine in vodovodna inštalacija  

- E. Gašpar: zamisel, organizacija izvedbe ,raziskava tehnologij površinske zaščite in iskanje opreme, 

prevoz na barvanje, skladiščenje  

 

Zaradi mnoštva dodatnih del na gradbišču ni več posluha za participacijo, tako da mora KS poskrbeti  

za dokončanje del v lastni režiji.  V prihodnosti  bi bilo smiselno umestiti na ploščad še enostavno 

kamnito klop. 
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112. SKLEP:  Izvajalcu CPK d.o.o. se odda naročilo in o uvaljanju asfaltnega rezkanca na prvih 400 m 

ceste proti zaselku Grad v višini 3.304 EUR brez DDV. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul - - - 

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 5   

Sklep št. 112 je sprejet.  

Obrazložitev: 

Krajani zaselka Grad se že več let pritožujejo nad neurejenim dostopom po njivski cesti. MOK je v l. 

2014 na pobudo KS izdelal geodetski elaborat in trasiral cesto. Občina je v fazi urejanja lastništva 

celotne trase. Svet KS odda naročilo izvajalcu kot pomoč krajanom pri začasni ureditvi dostopne poti .  

113. SKLEP: Dobavitelju igral Levček d.o.o. se dodatno naroči po 8 kosov kovinskih  sider za igralo v 

skupni vrednosti 312 EUR z DDV. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul - - - 

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 5   

Sklep št. 113 je sprejet. 

Obrazložitev: 

Za kvalitetnejše postavitev igrala da nosilci niso v dotiku z zemljiščem je potrebno  ustrezno sidranje. 

Proizvajalec ima tipske elemente, ki so cenejši od točkovnega sidranja ki se prireja na terenu, zato je 

umestno dodatno naročilo sider  (po 4 za vsako igralo). 

Predlog sklepa 

114. SKLEP: Adriaing d.o.o. se za pripravo zemljišča za namestitev igrala na Elerjih (dovoz 

materiala, uvaljanje in zemeljska dela, postavitev robnikov in končni tamponski sloj ) naroči dela v 

znesku 1.270 EUR. Odbor skladno s pravili javnega naročanja poišče najprimernejšega 

dobavitelja/izvajalca.  

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš - - - 
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7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul - - - 

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 5   

Sklep št. 114 je sprejet.  

Obrazložitev: 

Z zavodom Sonček je dogovorjen ne plačljivi najem prostora na SZ delu njihovega  zemljišča kjer je 

potrebno izvesti pripravljalna zemeljska dela za umestitev igrala. Izvajalec bi dela lahko opravil še v 

septembru, takoj po zaključku del na projektu kanalizacije. 

 

AD4) Vaška hiša 

- Ugotovitve ODD  (v prilogi originala tega zapisnika)  

- Ugotovitve IO (v prilogi originala tega zapisnika) 

- Poročilo predsednika in predlog sklepa (v prilogi originala tega zapisnika) 

Predlog sklepa 

115. SKLEP: Svet KS poziva župana k ponovnemu razmisleku v zvezi s Sklepom št. 3528-10/25015 

od 12.06.2015, saj se predhodno o zadevi ni posvetoval z vodstvom KS in je prisluhnil samo eni 

strani - dvema članoma sveta, ki delujeta v nasprotju z večinsko sprejetimi sklepi. Iz poročila 

Odbora za družbene dejavnosti tudi izhaja, da Odbor vaške skupnosti ni nikoli razpravljal in sklepal 

o  kakšnih nesoglasjih s Svetom KS zaradi upravljanja Vaške hiše  in tudi ne o zbiranju podpisov 

podpore krajanov za samostojno upravljanje z  objektom Vaške hiše. Odbor vaške skupnosti se od 

5. marca sploh ni več sestal. To samo potrjuje ugotovitev o enostranskem nastopu zgolj dveh 

svetnikov. 

 

Predlagamo, da se Vaška hiša obravnava enako kot vse ostale nepremičnine, ki jih ima KS Škofije in 

ostale KS v upravljanju in skladno s predhodno pridobljeno informacijo Službe za krajevne 

skupnosti MOK. To pomeni, da svet predlaga županu, da s sklepom vrne vaško hišo v ponovno 

upravljanje KS Škofije, saj je edini pravni subjekt, ki je vodil investicijo v letih 2006 do 2011 in je ves 

čas za objekt skrbel kot dober gospodar. Sedanji način poslovanja Vaške hiše je moten zaradi 

netransparentnosti  poslovanja in neobstoja »pravil igre« ter tudi pravno nevzdržen, saj v praksi z 

objektom razpolaga in ga dejansko  uporablja  fizična oseba, brez urejenega razmerja z lastnikom 

ali upravljavcem.  

V pismo župana naj se zapiše tudi ugotovitve Odbora za družbene dejavnosti in Odbora za 

infrastrukturo. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul - - - 

9. Rino Hrvatin  x  

10. Milan Markočič  x  

 Prisotnih članov 3 2  

Sklep št. 115 je sprejet.  
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AD5) 

a) Pismo v vednost KS Škofije poslano s strani krajana Boštjana Jožeta Kosi glede problematike 

omejevanja dostopa do stanovanjskih hiš, sanitarnega, ekološkega, zdravstveno-higienskega 

ogrožanja okolice ter ostalih nevarnostih vezanih na odlaganje in zbiranje kosovnih, nevarnih in 

ostalih odpadkov na parceli *248 k.o. Škofije ter parceli 492/5 k.o. Škofije.  

 

Predlog sklepa  

116. SKLEP: Svet KS pritrjuje navedbam pisma krajana Kosi Boštjana Jožeta. V svojstvu lokalne 

skupnosti bo pisno zaprosila  vse v pismu naslovljene subjekte, da skladno s pooblastili in znotraj 

pravnih norm uredijo ta za kraj izredno moteč problem in ji sprotno poročajo o ugotovitvah in 

ukrepih. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul - - - 

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 5   

Sklep št. 115 je sprejet. 

 

b) Sklenitev najemne pogodbe za oddajo poslovnega prostora z dr. Benom Arnejčič.  

 

Predlog sklepa 

116. SKLEP: Sklene se notarsko overjena najemna pogodba z dr. Benom Arnejčič za manjšo pisarno 

v 1. nadstropju KS površine 8,1 m2, mesečna najemnina znaša 50 eur.  

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul - - - 

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 5   

Sklep št. 116 je sprejet.  

 

c) Armando Šturman je podal vlogo za brezplačno uporabo dvorane ZD za obeležitev 50 letnice 

krajana Fabia Rizzija. Prireditev bo odprtega tipa za krajane naše KS. Skladno s pravilnikom se najem 

odobri brez sklepa sveta. 

č) Pismo predsednika Društva upokojencev  o pogojih za koriščenje pisarne namenjene društvom KS. 

Pismo DU in stališče Odbora za družbene dejavnosti sta prilogi originala tega zapisnika.  

Društvo je bilo pozvano da poda tajništvu  predlog svojega urnika,  da ga  uskladi z ostalima 

društvoma koristnikoma te pisarne KS. 
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Seja zaključena ob:  22.20 

 

Vse priloge zapisnika so po predhodni najavi na vpogled v tajništvu KS. 

 

 

 

Zapisala:                                                                                                     Predsednik sveta KS Škofije 

Majda Bonaca                                                                                           Edmond Gašpar 

 

 

 

 

 


