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Zapisnik sestanka UJGSP -KS Škofije  dne 19.04.2017 ob 14.00 

Prisotni: 

MOK: predstojnica  UJGSP ga.  Nataša Likar, svetovalec župana za stike s strankami g. Dejan Škerlič, 

zaposlenec UJGSP Anže Novinec, zunanji izvajalec nadzora gradb. del Ivan Poklar 

KS Škofije : Predsednik sveta Edmond Gašpar in krajan Branko Matič 

1. Osnovni namen sestanka: Zahtevek MOK – UJGSP, da KS Škofije za vrednost namensko  dodeljenih 

letnih sredstev iz proračuna MOK za vzdrževanje lokalne komunalne  infrastrukture prevzame v 

celovito realizacijo en projekt. 

V aktualnem predlogu UJGSP naj bi to bila t.im. cesta Matič 

Predsednik KS je predhodno poslal UJGSP soglasno sprejeti sklep Sveta KS z dne 12.04.2017 o tem, da 

to cesto uredi MOK  ter da KS kot doslej z namenskimi sredstvi  intervenira na raznih  in številnih 

manjših vzdrževalnih posegih. 

V dokaj široki in več krat preusmerjeni diskusiji je g. Škerlič obljubil,  da bo dal nalog da »cesto 

Matič« uredi MOK.  

2.  Predsednik  KS ni zanikal možnosti participacije KS pri tem projektu do višine 12.066,33 EUR z 

vključenim DDV,  kolikor znaša ocena vrednosti te investicije. V zameno pa predlaga , da bi MOK 

realizirala že v l. 2016 dogovorjene in zastavljene projekte , ki so v seštevku približno enake vrednosti: 

1. zaris intervencijskih poti in con na 2. Škofijah 

2. zaris intervencijskih poti in con na Sp. Škofijah (oboje po že l. 2016 usklajenem projektu z 

UJGSP) 

3. Zaris parkirišča v vaškem jedru Sp. Škofije – »pri Špini« 

4. Zaris parkirišča pred zelenjavno trgovino  Sp. Škofije 

5. Ureditev parkirišča na območju bivšega benc. servisa OMV ; 

Ureditev točk 3., 4. , in 5. naj bi bila po že dostavljenih projektih studia IBK iz leta 2016, ki jih je 

financirala KS skupaj s predhodnimi geodetskimi posnetki. 

G. Škerlič  in ga. Likar sta zagotovila, da bodo zarisi do toč 4. v kratkem realizirani. 

Zagotovila sta  tudi, da bo MOK uredila odvodnjavanje in cesto na parc. št. 1680/2 in 1681 k.o. 

Škofije t.im.«cesta Norma«. 

G. Škerlič ni želel dati zagotovila, da bo v 2017 realizirana toč. 5 (ureditev parkirišča na bivšem 

benc. servisu Sp. Škofije), kljub pojasnilu predsednika KS, da je to osrednje parkirišče območja 

centralnih dejavnosti na Sp. Škofijah, da neurejenost  ovira razvoj teh dejavnosti in tudi da bo to 

nujno območje parkiranja za vozila, ki jih bo zaris intervencijskih con »pregnal » iz starega vaškega 

jedra Sp.Škofij. 

 

6. Ureditev uvoza na parkirišče ob »Stari pekarni« z uvaljanjem asfaltnega rezkanca za l. 2017, v  

l. 2018 pa zamejitev parkirišča z robniki in asfaltiranje. 

Tudi za toč. 6  (parkirišče ob Stari pekarni), ni bilo dano zagotovilo realizacije. 
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Letošnja strategija MOK-UJGSP  pri investicijah v izboljšave v KS Škofije je  po navedbah g. Škerliča 

predvsem ta, da se ugoditi vsem krajanom,  ki izkažejo, da imajo problem neurejenih dostopnih 

poti do svojih domov. 

Za plastičen prikaz reševanja je omenil pristop g. Belec, ki se je obrnila s problemom nanj osebno. Po 

ogledu ji je zagotovil asfaltiranje dostopne ceste (parc.št. 1473/3 k.o. Škofije).  

G. Škerlič  poziva naj se vsi krajani, ki imajo tovrstne probleme, povežejo neposredno z njim, da jim 

bo po ogledu zagotovil ureditev problema. 

3. Ob koncu je KS odprla še problem umirjanja prometa na državni cesti R 741, ki je v soupravljanju 

DRSI in MOK. Ponovno smo jih seznanili s predlogi KS, ki jih je  že 1.03.2016 poslala na MOK in DRSI. 

Predan jim je bil tudi  odgovor DRSI  iz 2016. KS  je pozvala MOK – UJGSP  k nujnemu pristopu 

reševanja problema. 

Sestanek zaključen ob 15.30 

 

Zapis sestavil: E.Gašpar 

 

Škofije 20.04.2016 

 

 

 

 


