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Mesta Občina Koper 
Krajevna skupnost Škofije 

 

 
Zapisnik 17. korespondenčne seje 

 
 
Dne 24.04.2017 je predsednik Sveta KS Škofije po elektronski pošti sklical 17. 
korespondenčno sejo s sledečim  predlogom  sklepa: 
 
V navezavi s sklepom št. 263 in 280 svet sprejme sklep o naročilu keramike za tlakovanje 
terase pred ZD Škofije v znesku EUR 1.185,37, vključno z DDV. 
 
Obrazložitev: 
Ponudba podjetja Scarbo (v prilogi ) se nanaša na keramiko potrebno za dokončanje terase 
pred ZD Škofije  v navezavi s teraso lokala« B zone«  po potrjenem in sprejetem projektu 
studia IBK. Keramika je iste proizvodnje in tipa kot že vgrajena keramike na delu novo 
urejene terase pred  »B Zone«. Cena je primerljiva s ceno, ki jo je investitor LBS-Vell   d.o.o. 
dosegel pri svojem nakupu sicer večje količine ter s cenami za  keramiko sorodnega tipa in 
kakovosti drugih proizvajalcev. Ker je del terase že zaključen s takšno keramiko je zaradi 
poenotenega videza terase potrebno dokončati manjkajoči del  s ploščicami istega tipa.   
Naročilo je potrebno izvesti takoj zaradi dobavnih dobavnega roka , da ne bo predstavljala 
ozkega grla pri dinamiki izvedbe gradbenih del. KS bo v tem primeru pridobila ponudbe 
izvedbenih del za teraso brez stroška nakupa keramike oz samo s stroškom del za polaganje.  
 

O predlogu sklepa predlagatelja, so naslednji člani Sveta KS Škofije oddali svoje glasove do 
srede, 26.04.2017 po mailu na mail naslove vseh članov ter tajništvo do 12. ure  in glasovali 
na sledeči način: 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž - - 

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino - - 

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  

 Št. glasov 7 1 

Sklep št. 291 je sprejet. 
 
Matjaž Čok in Rino Hrvatin svojih glasov nista oddala na naslov tajništva do dogovorjenega 
termina. 
 

Škofije, 03.05.2017 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                                       Predsednik Sveta KS Škofije 
Majda Bonaca                                                                                       Edmond Gašpar 


