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Mesta Občina Koper 
Krajevna skupnost Škofije 

 

 
Zapisnik 23. korespondenčne seje 

 
 
Dne 15.11.2017 je predsednik Sveta KS Škofije po elektronski pošti sklical 23. 
korespondenčno sejo s sledečima  predlogoma  sklepov: 
 

1. Ureditev elektro instalacije v kurilnici Zadružnega doma za potrebe poslovnih 
prostorov v prvem nadstropju 

2. Novoletna okrasna osvetlitev 

O predlogu sklepov predlagatelja, so člani Sveta KS Škofije oddali svoje glasove do petka, 
17.11.2017 do 12.00 ure po mailu na mail naslove vseh članov ter tajništvo in glasovali na 
sledeči način: 
 
1. Predlog sklepa: 
Za ureditev elektro instalacije v kurilnici in termostatske regulacije gretja poslovnih 
prostorov v prvem nadstropju Zadružnega doma se nameni  1.080 EUR po ponudbi 
serviserja. 
 
Obrazložitev: 
Kurilnica v prizidku vzhodne strani Zadružnega doma je bila v preteklosti bila provizorično 
krmiljena s termostatom v bivšem Korner Baru. To že tedaj ni omogočalo samostojnega 
uravnavanja temperature v poslovnih prostorih v prvem nadstropju. S postavitvijo lastnega 
gretja s TČ in zapečatenjem toplotnega voda v tem lokalu, peč kurilnice nima več 
termostatske regulacije. Začasno se je v pretekli kurilni sezoni  kurilnico fizično vklapljalo in 
izklapljalo, kar je potratno in nepraktično. V tem trenutku KS razpolaga s finančnimi viri iz 
katerih lahko krije to investicijsko vzdrževanje, ki je z nenadnim padcem temperature postalo 
nuja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklep št. 321  je sprejet. 
 

 

 

 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž x  

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   
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2. Predlog sklepa : 
Za potrebe novoletne okrasne osvetlitve se v letu 2017 popravi 10 starih svetlobnih 
elementov in priključkov na stebrih javne razsvetljave ter nabavi vsaj 7 novih svetlobnih 
elementov. 
Vrednost  popravila starih svetil , izobešanja in spravila je 1.280 EUR . Nabavna vednost 
sedmih  novih svetil je 2.788 EUR. Odhodek popravila in izobešanja predstavlja strošek 
tekočega vzdrževanja, nakup novih okraskov pa je knjigovodsko nabava opreme. Za 
nabavo nove opreme so v teku tudi dogovarjanja z donatorji – gospodarskimi subjekti, ki bi 
z donacijami pokrili približno polovično vrednost nakupa.  
 
Obrazložitev: 
MOK že nekaj let ne zagotavlja finančnih sredstev za izvedbo novoletne okrasitve po ne 
mestnih KS, zato moramo za praznično vzdušje sami poskrbeti.  
KS ima na zalogi 10 novoletnih svetlobnih okraskov, ki jih je v letu 2016 odpisala Marjetica. 
Nosilne konstrukcije, ki so že več let v obtoku, so še uporabne, vendar je potrebno v celoti 
zamenjati svetlobne cevi in električne  priključne elemente. Z namenom, da se 
kakšno  okrasno svetilo  še letos  izobesi tudi v drugih zaselkih (Elerji,Plavje, Zg. 
Škofije,Tinjan)  je potrebno in smiselno nabaviti vsaj sedem novih svetil. V naslednjih letih bi 
se za bogatejšo okrasitev širšega področje KS lahko  dokupilo še dodatna nova svetila in 
postopoma zamenjalo stare  z novimi. Za nove okraske dobavitelj daje dvoletno garancijo. 
Pripravljenost donatorjev, da pomagajo pri letošnjem nakupu te opreme pa velja izkoristiti. 
 
 

 

Sklep št. 322  je sprejet. 
 
 
 

Škofije, 17.11.2017 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                                       Predsednik Sveta KS Škofije 
Majda Bonaca                                                                              Edmond Gašpar 
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