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Mestna občina Koper                                           

Krajevna skupnost Škofije 

Svet KS Škofije                                                                                   

 

Z A P I S N I K 

19. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 08.09.2016,  

ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije 

 

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

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: 

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

 Odsotni člani: Matjaž Čok, 

 Ostali prisotni : Barbara Verdnik, Mara Peskar, Vlasta Jerman, Vera Vezovnik, Hermina 
Valenčič, Adem Skulić, 

 Tajnica : Majda Bonaca. 
 

Na začetku seje je ugotovljeno, da je prisotnih  9  članov sveta KS Škofije in da je svet sklepčen.  

 

Predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašpar je sklical 19. redno sejo in predlagal naslednji dnevni 

red: 

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje in 12. korespondenčne seje 

2. Pregled realizacije sklepov 17. in 18. redne seje 

3. Poročila odborov 

4. Pobude, predlogi , vprašanja 

Predsednik je predlagal dopolnitev dnevnega reda z obravnavo predlogov treh  dodatnih sklepov s 

področja administracije KS. 

Glasovanje:  

ZA: 9 

PROTI:  / 

Sklep št. 221 je sprejet.  

Dopolnitev dnevnega reda je potrjen. 

 

AD1) 

1.1. Potrditev zapisnika 18. redne seje  

Glasovanje:  

ZA: 9 

PROTI:  / 

Sklep št. 222 je sprejet.  
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Zapisnik 18. redne seje je potrjen.  

 

1.2. Potrditev zapisnika 12. korespondenčne seje  

Glasovanje:  

ZA: 9 

PROTI:  / 

Sklep št. 223 je sprejet.  

Zapisnik 12. korespondenčne seje je potrjen.  

 

AD2) 

Pregled realizacije sklepov. (v priloženi tabeli) 

 

AD3) Poročila odborov  

Vsa poročila odborov so  v prilogi originala tega zapisnika. 

 

3.1. Odbor za gospodarstvo in finance 

 

Predlog sklepa:  

Krajanom se v vsa gospodinjstva  pošlje vprašalnik – Obrazec zbiranja predlogov za načrt razvojnih 

programov (NRP), s prošnjo, da  ga izpolnjenega vrnejo v tajništvo KS do 26.09.2016. 

Iz članstva odborov in vodstva sveta  naj se formira 5 članska komisija, ki bo opravila kategorizacijo 

prispelih pobud in pripravila osnutek prioritet NRP, ki bo predstavljen na zboru krajanov v oktobru 

2016.   

Vodstvo sveta KS naj od MOK pridobi znesek, ki ga namerava dodeliti KS za izvedbo NRP v letu 

2017. 

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž - - 

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino x  

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan x  

6. Mikulandi Samanta x  

7. Pečarič Damjan x  

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 224 je sprejet.  

 

3.2. Odbor za okolje in prostor 

 

Predlog sklepa: 

Odbor za Okolje in prostor se bo angažiral v vseh dejavnostih, ki se tičejo OPN in ostalih 

prostorskih aktov. Po potrebi bo najel tudi zunanje strokovnjake, pro bono ali proti plačilu s 

predhodnim soglasjem sveta KS. 
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zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž - - 

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino x  

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan x  

6. Mikulandi Samanta x  

7. Pečarič Damjan x  

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 225 je sprejet.  

 

Predlog sklepa: 

Odbor bo pridobil iz MOK – Urad za nepremičnine  informacijo  o namenu nakupa oz predvideni 

namenski rabi objekta in zemljišča bivše Karavle Plavje ter predvsem s predstavniki iz Plavij  

pripravil predlog KS o možnih namenih rabe tega objekta. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž - - 

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino  x 

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan x  

6. Mikulandi Samanta x  

7. Pečarič Damjan x  

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 226 je sprejet.  

 

3.3. Odbor za infrastrukturo 

 

Predlog sklepa o predaji naročila ocene vlaganj v povečanje vrednosti poslovnega prostora:  

Skladno s pogodbo o najemu in vlaganjih v poslovni prostor pritličja ZD Škofije z najemnikom  

Renata Dobrinja se izvede cenitev vložka po ponudbi družbe Portal-K d.o. o. v znesku  280,60 EUR z 

DDV. Skladno z dogovorom z najemnikom si strošek v 50% deležu  delita najemnik in delodajalec .  

Obrazložitev: 

Najemniku je bila dovoljena gradnja skladno z odobrenimi projekti izvedbenih del in določili najemne 

pogodbe. Ker je najemnik večino dela opravil v samogradnji, ni bilo možno dokumentirano  

ovrednotiti  vlaganj, ki pomenijo trajni vložek v objekt, ki je v lasti najemodajalca. Zato se predlaga 

cenitev v izvedbi  sodnega cenilca Nevija  Kavrečiča po ponudbi imenovane družbe. G. Kavrečič  ima 

številne in  večletne reference pri nadzoru in cenitvah gradbenih objektov investitorja Mestne občine 

Koper. 
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zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž - - 

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino x  

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan x  

6. Mikulandi Samanta x  

7. Pečarič Damjan x  

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 227 je sprejet.  

 

3.4.  
Predlog sklepa – odprte postavke:  
-Pri odprtih postavkah kupci BELOJICA MAGDALENA, preplačilo v znesku 19,86 eur, je bil na 17. redni 
seji sprejet 196. sklep, da se znesek vrne na TRR kupca. Stranka je nedosegljiva, naveden TRR je 
neobstoječ.  
Svet KS Škofije predlaga, da se znesek v višini 19,86 eur knjiži na izredne prihodke. 

-Pri odprtih postavkah kupci VALENČIČ BLAŽ, je ugotovljen dolg v znesku 2,16 eur. 

Svet KS Škofije predlaga, da se znesek v višini 2,16 eur odpiše.  

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž - - 

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino x  

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan x  

6. Mikulandi Samanta x  

7. Pečarič Damjan x  

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 228 je sprejet.  

 
Predlog sklepa - nabava novega pisarniškega stola 
Zaradi dotrajanosti se za potrebe tajništva nabavi nov pisarniški stol. 
 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž - - 

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino x  

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan x  

6. Mikulandi Samanta x  

7. Pečarič Damjan x  

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 229 je sprejet.  

 
Predlog sklepa - Kataster pokopališča Škofije-namestitev ploščic 
Na podlagi izdelanega geodetskega načrta katastra za pokopališča Škofije, se prične z novim 
oštevilčevanjem grobov, na grobove se namesti ploščice z novimi številkami ter pošlje anekse k 
pogodbam najemnikom grobnih mest.  
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zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž - - 

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino x  

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan x  

6. Mikulandi Samanta x  

7. Pečarič Damjan x  

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 230 je sprejet.  

 

3.5. Odbor za družbene dejavnosti 

 

Predlog sklepa:  

-Odbor predlaga svetu KS, da sprejme sklep o finančni podpori Društvu dobra volja Škofije v višini 

500 evrov, uporabo dvorane in prostora pred zadružnim domom, morebitno manjšo tehnično 

pomoč in po potrebi pošiljanje vabil za izvedbo prireditve Golažjada, ki bo potekala v septembru 

mesecu. 

Obrazložitev: 

Odbor za družbene dejavnosti je na korespondenčni seji obravnaval vlogo društva Dobra volja o 

prošnji za finančno pomoč pri izvedbi Golažjade. Odbor je presodil, da gre za zelo aktivno društvo, ki 

je na začetku svojega delovanja in ima v kraju pomembno vlogo na področju družbenega življenja. K 

organizaciji Golažjade je društvo pristopilo profesionalno, pripravilo je razpis za sodelujoče.  

 

Predlog sklepa  

-Za prireditev Praznik vina in oljk se  oziroma društvu Istrski grmič se nameni 1.000 evrov. Kot 

običajno  bo KS omogočila uporabo razpoložljive potrebne opreme in v primeru slabega vremena 

tudi dvorano Zadržnega doma, kar vsekakor predstavlja dodatno materialno podporo za izvedbo 

dogodka. 

Obrazložitev:  

Odbor je junija obravnaval obrazec najave dogodkov in prireditev in prijave za podporo KS, ki ga je 

oddalo društvo Istrski grmič. Predsednici društva je bilo 1. julija poslano pismo s predlogom o širšem 

sodelovanju pri organizaciji in izvedbi prireditve »Praznik vina in oljk« z namenom pritegniti čim več 

razstavljalcev, sponzorjev in donatorjev ter zagotoviti dovolj  in predvsem mlajše človeške vire za 

logistiko prireditve. V ta namen je bilo predlagano formiranje koordinacijskega odbora, ki naj bi 

pomagal izvesti aktivnosti,  ki predstavljajo potencial za razvoj dogodka. To je bilo predstavljeno in 

prediskutirano na skupnem sestanku  29. avgusta. Izvršni odbor Istrskega grmiča je na svoji seji 30.08. 

predlog ODD pisno zavrnil, rekoč, da gre za društveni dogodek za katerega  ne potrebujejo dodatne 

pomoči ali podpore  soorganizatorjev. Oba dokumenta predhodne korespondence sta priloga 

zapisnika. 

Po 45 minutni razpravi je predsednica ODD odstopila od prvotnega predloga odbora, da se za izvedbo 

dogodka nameni 500 eur,  kar je bil predmet dokaj burne razprave. Za  pomiritev strasti  

razpravljalcev je podala  novi  predlog in sicer,  da se društvu Istrski grmič dodeli 1000 eur podpore za 

izvedbo dogodka. Dogodek je društvene narave in KS ni soorganizator. 
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zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž - - 

2. Gašpar Edmond - x 

3. Hrvatin Rino x  

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan x  

6. Mikulandi Samanta x  

7. Pečarič Damjan x  

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 231 je sprejet.  

 

AD4) Pobude, predlogi, vprašanja 

Tabela je priloga originala tega zapisnika.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.35 uri. 

 

 

Škofije, 09.09.2016                                                                                                  Predsednik sveta KS  

Zapisala: Majda Bonaca                                                                                           Edmond Gašpar 

 

 

 

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


