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Mestna občina Koper                                           

Krajevna skupnost Škofije 

Svet KS Škofije                                                                                   

 

Z A P I S N I K 

13. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 10.12.2015, 

ob 18.30 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije 

 

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

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: 

 Prisotni člani: Edmond Gašpar, Rino Hrvatin, Matjaž Ivanjšič, Valentina Petaros Jeromela, 
Neva Tul, Nataša Zerbo, Milan Markočič, Samanta Mikulandi Perič 

 Odsotni člani: Damjan Pečarič, Matjaž Čok 

 Ostali prisotni : Barbara Verdnik 

 Tajnica : Majda Bonaca 
 

Na začetku seje je ugotovljeno, da je prisotnih  8 članov sveta KS Škofije in da je svet sklepčen.  

 

Predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašpar je sklical 13. redno sejo in predlagal naslednji dnevni 

red: 

1. Potrditev zapisnikov  12. redne seje in 9. korespondenčne seje 

2. Realizacija sklepov predhodnih sej, poročilo o realizaciji FN 2015, dejavnost KS pred pripravo 

OPN 

3. Pobuda poslanke DZ o obisku KS 

4. Vaški odbori in delni zbori krajanov 

5. Zdravljica in voščilo predsednika sveta v novo leto in ob zaključku 1. leta mandata sveta   

Predsednik je predlagal dopolnitev dnevnega reda: 

- točka 5. Predlog ODD o postopku in pogojih pri dodeljevanju sredstev za prireditve 

- točka 6. Razno 

- točka 5. se premakne na točko 7. 

 

Glasovanje:  

ZA: 8 

PROTI: / 

VZDRŽAN:   / 

Sklep št. 142 je sprejet 

Dopolnjen dnevni red je sprejet.  
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AD1) Potrditev zapisnika 12. redne seje in 9. korespondenčne seje 

Glasovanje:   

Za:  8 

Proti:  /  

Vzdržani:  / 

Sklep št. 143 je sprejet.  

 

AD2) Realizacija sklepov predhodnih sej, poročilo o realizaciji FN 2015, dejavnost KS pred pripravo 

           OPN 

Poročilo predsednika je priloga originala tega zapisnika .  

 

a)Predlog sklepa: 

Svet  KS obsoja zlorabo prireditve Miklavževanje 2015«, otrok , staršev , prostora in zaupanja sveta 

KS v namen referendumske kampanije proti Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

zakonski zvezi in družinskih razmerjih – ZZZDR. Svet KS  je v dobri veri in na temeljih večletnega 

vzornega sodelovanja oddala dvorano ZD Župniji Škofije za izvedbo dogodka in prispeval  300 EUR  

za obdaritev VSEH  otrok. V ekscesu , ki je zakonsko opredeljen kot prekršek volilne in 

referendumske kampanije, ravnanje tako posameznikov,  ki so delili letake v avli ZD , kot politično 

propagandni nagovor »Miklavža«  in organizatorja, ki tega ni preprečil, ni bilo primerno.  

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič - - - 

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo x   

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin   x 

10. Milan Markočič   x 

 Prisotnih članov    

Sklep št. 144 je sprejet. 

 

b)Predlog sklepa:  

Svet sprejme sklep o namestitvi opozorilne table pred otroškim igralom na Elerjih in navedbo 

kontaktne številke tajništva KS. Tabla v velikosti 40x 50 cm se naroči pri dobavitelju igrala v 

vrednosti  53,00 EUR brez DDV. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič - - - 

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo x   

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov    

Sklep št. 145 je sprejet. 
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c)Informacija v zvezi z OPN:  

Pred pripravo OPN bi bilo smiselno, da vsi člani sveta razmislimo ali imamo v naši KS neke skupne 

dejavnosti , ki jih lahko imenujemo kot značilnosti naše KS okoli katere bi lahko tudi gradili neko 

zgodbo identitete in poudarka prepoznavnosti kraja. Takšne dejavnosti imajo možnost kasnejšega 

pridobivanja evropskih sredstev za realizacijo projekta. 

Sicer pa je nujen razmislek o tem, kako javne površine  (v lasti države in občine) prostorsko opredeliti,  

da ne bo v naslednjih letih vse pozidano brez površin,  okoli katerih se lahko gradi družabno življenje 

(parki, rekreacijski prostori, otroška igrišča, vaški domovi,…) 

Iz povedanega sledi aktivno sodelovanje pri določanju tipa pozidave v prostoru, meje pozidljivih 

področij (že urbanizirane, ob prometnicah/cestah, plombe v naseljih, strnjena gradnja s predhodno 

urbanistično umestitvijo v prostor in urbanistično ureditvijo…. ) 

Predlagam, da Odbor za okolje in prostor pripravi samostojno informativno sejo  z zunanjo strokovno 

podporo .  

 

AD3) Pobuda poslanke DZ o obisku KS 

Predlog sklepa: 

Pozove se vse poslance DZ iz naše občine, da obiščejo skupno ali ločeno KS Škofije, da jih bomo 

seznanili s problemi našega kraja, za katere menimo, da lahko v svojih funkcijah prispevajo k 

izboljšanju življenjskih pogojev v našem kraju. Poslancem lahko namenimo 30-45 minut časa na 

naših rednih sejah. Tajništvo bo z njimi koordiniralo dogovor o obisku na datume naših sej, vodstvo 

pa to upoštevalo pri sestavi dnevnega reda takšne seje.  

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič - - - 

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo x   

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov    

Sklep št. 146 je sprejet. 

AD4) Vaški odbori in delni zbori krajanov 

Predsednik je ponovil določila statuta MOK in KS o formiranju Odborov ter sklicevanju zborov 

krajanov . Gradivo je priloga zapisnika. 

AD5) Predlog ODD o postopku in pogojih pri dodeljevanju sredstev za prireditve 

Predlog sklepa:  

Svet KS Škofije lahko podpre materialno in finančno izvedbo prireditev društev in ostalih 

organizatorjev ,ki so namenjeni celotni skupnosti .Pogoji in postopek presoje posamičnih prošenj in 

predlogov so: 

1. vloga tajništvu KS za izdajo obrazca za prijavo prireditve (obr. 1-OP)  

2. predaja izpolnjenega obr. 1 tajništvu, ki ga takoj dostavi ODD 
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3. pisno stališče ODD , obravnava na svet KS na svoji prvi naslednji  seji (v izjemnih primerih 

korespondenčno) 

4. ob pozitivnem sklepu sveta sledi podpis pogodbe  

5. po opravljeni prireditvi mora organizator najkasneje v 7 dneh  dostaviti poročilo o opravljeni 

prireditvi ( obr. 2VP in obr. 3-FP) v tajništvo, ki ga nemudoma posreduje ODD 

6. ODD obravnava poročilo najkasneje  v 14 dneh od prejema poročilo o opravljeni prireditvi, 

potrdi skladnost s pogodbo in odobri plačilo pogodbenega zneska (ko gre za finančna sredstva)  

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič - - - 

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok - - - 

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo x   

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul   x 

9. Rino Hrvatin   x 

10. Milan Markočič   x 

 Prisotnih članov    

Sklep št. 147 je sprejet. 

AD6) Razno 

- Valentina Petaros Jeromela je ostalim članom predstavila osnutek pripravljene klasifikacije za 

urejanje arhiva KS.  

- Samanta Mikulandi je postavila vprašanje glede predloga umirjanja prometa na Elerjih, ki so ga 

predali v tajništvo KS. Predsednik je podal obrazložitev, da bo ta predlog obravnaval Odbor za 

infrastrukturo in pripravil skupni predlog za celotno KS. 

- Rino Hrvatin je podal pripombo glede ekološkega otoka pri cerkvi na Zg. Škofijah – potrebno bi 

bilo namestiti verigo, da se kontejnerji  ne bi prevračali ob slabem vremenu. 

AD7) Zdravljica in voščilo predsednika sveta v novo leto in ob zaključku 1. leta mandata sveta   

Leto se je zavrtelo naokoli. Realizirali smo prvi proračun in upamo, da bo proračun MOK za 2016 čim 

prej sprejet,  da bi lahko nadaljevali  s svojim delom. Zahvaljujem se vsem, ki ste aktivno sodelovali 

pri pripravi predlogov za naše odločanje in seveda realizacijo odločitev. Mislim, da se lahko malo tudi 

pohvalimo, saj je nekaj izboljšav, dogodkov in izpeljanih aktivnosti vidnih ali so bili realiziranih. Člane 

odborov nagovarjam k bolj intenzivnemu delu, saj bodo le tako možni rezultati tudi v nadaljevanju. 

Posebne pohvale članom odbora za družbene dejavnosti, ki je bil najbolj  aktiven. 

Pred nami so še zelo pomembne naloge, ki jih bomo izpeljali le, če bomo znali svoja stališča 

argumentirati, biti vztrajni in dosledni ter delovali kot skupnost. To pomeni tudi, da bi morali sklepe, 

ki so na svetu sprejeti večinsko skladno z volilnimi obljubami in po načelih zrele demokracije 

spoštovati in delati v smeri njihove realizacije.  

Z upanjem da bo v našem kraju z novim letom vzniknilo več pozitivne kot negativne energije vam 

vsem želim prijetno praznovanje božiča in veselo silvestrovanje ter srečno novo leto. 

 

Seja zaključena ob:  19.55 

Škofije, 15.12.2015                                                                                                   Predsednik sveta KS  

Zapisala: Majda Bonaca                                                                                           Edmond Gašpar 

Priloga zapisnika : magnetogram razprave (v pripravi) 


