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Mestna občina Koper                                           

Krajevna skupnost Škofije 

Svet KS Škofije                                                                                   

Z A P I S N I K 

28. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 24.01.2018,  

ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije 

 

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: 

 Prisotni člani: Edmond Gašpar, Nataša Zerbo, Samanta Mikulandi Perič, Rino Hrvatin,  
Valentina Petaros Jeromela, Matjaž Ivanjšič, Matjaž Čok, 

 Odsotni člani: Neva Tul, Milan Markočič, Damjan Pečarič,  

 Ostali prisotni: Barbara Verdnik, Alan Radin 

 Tajnica : Majda Bonaca. 
 

Na začetku seje je ugotovljeno, da je prisotnih 5  članov sveta KS Škofije in da je svet sklepčen.   

Ob 18.36 sta se seji pridružila še Matjaž Ivanjšič in Matjaž Čok. 

 

Predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašpar je sklical 28. redno sejo in predlagal naslednji dnevni red  

1. Potrditev zapisnikov 27. redne seje in 24. korespondenčne seje, pregled  realizacije  
    sklepov 
2. Poročila odborov 
3. Pisno poročilo Rina Hrvatina, imenovanega s strani  MOK za kontaktno osebo o investiciji, o poteku 
in terminskem planu izvedbe v letu 2018  
4. Poročilo predsednika 
5. Vprašanja, predlogi in pobude 
 

AD1) 

1.1. Potrditev zapisnika 27. redne seje  

Glasovanje (prisotnih 5 članov):  

ZA: 3 

PROTI:  2 (Rino Hrvatin, Valentina Petaros Jeromela) 

Sklep št. 332 je sprejet.  

Zapisnik 27. redne seje  je potrjen.  

 

1.2. Potrditev zapisnika 24. korespondenčne seje 

Glasovanje (prisotnih 5 članov):  

ZA: 5 

PROTI: / 

Sklep št. 333 je sprejet.  

Zapisnik 24. korespondenčne seje  je potrjen.  

 

 

1.3. Pregled realizacije sklepov. Člani niso imeli vprašanj ali pripomb. 
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1.4. Predlog sklepa: 

Imenuje se inventurna  komisija za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev po  stanju na dan 
31.12.2017 v naslednji sestavi:  

1. Majda Bonaca,  
2. Orjana Landup,  
3. Željko Stanić. 

Obrazložitev: 
Na podlagi Zakona o računovodstvu in Pravilnika o računovodstvu in organizaciji finančno 
računovodske službe MOK  je Krajevna skupnost  Škofije, kot pravna oseba ob koncu leta dolžna 
opraviti popis sredstev in obveznosti do virov sredstev po stanju 31.12.2017. Rok za izvedbo popisa je 
06.02.2018.  
 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž - - 

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino x  

4. Ivanjšič Matjaž  - - 

5. Markočič Milan - - 

6. Mikulandi Samanta x  

7. Pečarič Damjan - - 

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva - - 

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 334 je sprejet 
 

1.5. Predsednik je člane sveta obvestil o zamenjavi  člana Odbora za infrastrukturo in sicer člana 
komisije Mateja Gabrijela, ki se je odselil, bo zamenjal David Trošt.   

 

AD2) Poročila odborov 

2.1. Odbor za družbene dejavnosti 

Poročilo odbora za družbene dejavnosti je v prilogi tega zapisnika. 

 
AD3) Pisno poročilo Rina Hrvatina, imenovanega s strani  MOK za kontaktno osebo o investiciji, o 
poteku in terminskem planu izvedbe v letu 2018  
Rino Hrvatin ni podal zahtevanega poročila temveč je navajal le  zapisnik vaškega odbora, ki ni 
zahtevano poročilo. KS bo za poročilo zaprosila investitorja.  
 

Seji sta se pridružila Matjaž Ivanjšič in Matjaž Čok. 

 

AD4) Poročilo predsednika  

Poročila in tabele so v prilogi tega zapisnika. 

 

4.1. Komentar  proračuna MOK 2018 

1. Splošni del FN 2018 
Nerealno izkazano povečanje pričakovanih prihodkov za več kot 30% (iz letošnjih 53 mio na 71 v 
2018), odhodkov pa za skoraj 50% (iz 54 mio EUR na 81 mio EUR). 
Pri tem je izrazito nerealno povečanje skupnih odhodkov za investicije: iz 15 mio 2017 na 38 mio EUR 
oz za skoraj 250% več kot v letošnjem letu !!! 
       2.    Posebni del FN MOK izstopa s: 
- povečanjem odhodkov za plačo župana za skoraj 50%  
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- odhodki za pozicijo  0403 – druge administrativne službe za kar 250% oz. iz 2.0 mio na 5,0 mio EUR.  
V tej proračunski poziciji predstavlja največji odhodek obveščanje domače in tuje javnosti v znesku 
0,5 mio EUR (iz 300 na 510 tisoč EUR =skoraj 70%). V bolj splošnih pozicijah tega dela proračuna je 
možnost premeščanja denarja za propagandni aparat še vsaj 130.000 EUR Gre za e-koper, za glasilo 
MOK in drugo »obveščanje», ki bo v volilnem leto predvsem v funkciji obračunavanja s protikandidati 
in slavospeve županu. 
-  v različnih skupinah  odhodkov  je izkazan enormni znesek  za športno infrastrukturo: kar  8,0 mio 
EUR, ter nakup hotela Triglav za nekaj manj kot 3,0 mio EUR, pa čeprav je računsko sodišče dalo 
negativno mnenje za tovrstne naložbe občine. 
       3.     Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem  
Sestavljanje brez vsakega  usklajevanja s KS in niti usklajeno  z neko vizijo družbeno ekonomskega 
razvoja in občinskega prostorskega načrta, ki pač ne obstajajo. 
Sklep o izdelavi OPN je bil sprejet leta 2007, pa do danes nimamo znanih niti smernic. Se pa 
pospešeno prodajajo večji in manjši kosi občinskih zemljišč. V neki prihodnosti, ko naj bi le imeli OPN 
in morebiti za kašne predele tudi  OPPN-je , pa ne bo zemljišč za javne potrebe. Skladno s sprejetimi 
sklepi smo vložili predlog izvzetja nekaterih zemljišč iz NRSP, ki pa ni bil upoštevan. 
Ta načrt tudi sicer za KS ni pregleden, ker ni grafičnega prikaza v prostoru in niso navedene velikosti 
parcel v m2. 
V načrtu razvojnih programov bi izpostavil sledeče : 
V cestno infrastrukturo, kanalizacijo in vodo je predvidenih cca 4,0 mio EUR, v vse športno 
rekreacijske investicije 8,0 mio EUR. V širitev pokopališča Koper 180.000 EUR, v  vsa ostala 
pokopališča v zalednih KS 28.000 EUR oz 6,5 krat manj. 
 
Opozoril bi na pereč prometni problem naše KS (verjetno tudi Bertokov, Škocjana in še katere KS). 
Gre za tranzitni promet in potrebne aktivnosti  in denar za umirjanje prometa skozi naselja, ki so z 
njim obremenjena ter za koordinacijo aktivnosti j za odpravo vinjetnega sistema na HC 5 in HC 6. 
Izpostavil bi tudi problem javnega prevoza , ki je za ne mestne KS neživljenjski. Naselja v krogu 7-10 
km od mesta bi morala imeti mestne linije s primerno frekvenco in fleksibilnim prevoznim parkom. 
 
Če se zdaj omejim samo našo KS : 
Predlog k NRP smo na osnovi opravljene ankete podali z naborom potrebnih investicij do 40.000 EUR 
(brez JR) v seštevku  275.000 EUR .V NRP je predvidenih 55.000 EUR  ali zgolj 20% potrebnega zneska. 
Seštevek potrebnih investicij večjega ranga je za naslednja 3-4 leta več kot 20 mio EUR . V letu 2018 
je predviden zaključek dela kanalizacije Zg. Škofije v znesku cca 1,3 mio EUR iz lastnih sredstev 
občine. Preostanek  potrebnih kanalov , ki predstavlja še 2/3 in nedokončani del v Sp. Škofijah v 
znesku verjetno preko 5 mio  EUR se prestavlja v obdobje do l. 2022, s prekinjeno dinamiko del in s 
pogojem pridobitve morebitnih sredstev iz EU ali države.  
Šola: v l. 2010 (predvideno volilno leto) je bilo obljubljenih 9,0 mio za novo šolo. V l. 2018 je 
predvidena energetska sanacija 45 let starega objekta , kar ocenjuje stroka kot nesmisel, proizvajalec 
pa ne najbolj racionalno odločitev. Zaradi možnosti črpanja državnih sredstev v višini 200.000 EUR se 
bo vložilo za 750.000 lastnih občinskih sredstev. Ob tem nismo seznanjeni z nobenim načrtom  daljne 
širitve, ki bo potrebna še pred ekonomsko amortizacijo te investicije. 
Pozdravljam pa navedbo, da se bo za odkupljeno staro karavlo na Plavjah pristopilo k  pripravi 
načrtov za bivalno enoto za osebe z demenco. 
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4.2. Načrt razvojnih programov – primerjalne tabele 
 

Skupina Podskup. Izboljšava Področje  

Rangiranje 

prioritete 

Vrednost v 

1000 EUR 

 Skupaj 

vrednost NRP2018 

2286 2286 vzdrževanje ceste Plavje –Badiha -Urbanci   1 5     

  2286 

Položitev cevi in zasutje globokih met. 

Kanalov Plavje- Puberli    2 10     

  2286 Ureditev  postajališča šolskega prevoza   3 4     

  2286 

Umiritev prometa-grbine in prom. znaki 

Plavje   4 10     

  2263 

Redna košnja ob cesti, vsaj 2 do 4 krat v 

sezoni   5 2 31   

                

1302 2263 

Vzdrževanje ceste Škofije – Tinjan –bankine, 

odvodnjavanja Ceste  1 10   10 

1302 2286 

Saniranje  ceste 3. Škofije – krožna šolska 

pot Ceste 2 10     

1302 13029004 
Razsvetljava ob cesti Zg.Škof – Tinjan od 

j.razsvetljava 4 15     

Dejavnost Rang 

Ocena 
proj. 
vrdnosti Leto2018 NRP 2018 Leto2019  Leto2020   

Kanaliz. 1 200 200         

Kanaliz. 1 2800 1400 1.300 1.300  1.000   

Šolstvo 2 9000   
754 

(+200transf.  9.000 . Energetska sanacija Šole 

Ceste 3 90           

Zdravstvo 
in sociala 4 150  150 25     Priprava projekta karavla Plavje  

Ceste 5 150 150         

Vodovod 6 150 150 32     Dokončanje vodovoda Škrlače- Treš 

Ceste 7 100 100          

Ceste 7 200     100  100    

Ceste 8 50       50   

Ceste 9 80     80     

Kanaliz. 10 1500 10      1.500   

Kanaliz. 10  2.000 10   1.000  1.000    

Kanaliz. 10 3000  10   15 2.000    

   19.470 2.280 1.357 11.495 5.650 
Potreb še vsaj 18 mio do 2020.V 20120 
nič! 

        I= 59,52%       
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razcepa za 3.Škofije 

1302 2287 

Pokrito postajališče za šolski prevoz 2.in  3. 

Škofije in prestavitve postajališča na cesto 

za 3.Škofije Promet 3 5     

1302 2286 

Ureditev ulice parc.št 1473/3 in 1477/5 -

Kramb. Ceste-KP 5 30 70   

  2286 Ukrepi umirjanja prometa ba R3 741 Promet 1 60   30 

1302   

Umiritev prometa na S obvoznici-radar in 

povozna ploščad križišča ,osvetlitev in 

ogedalo pri odcepu Elerji, postavitev tabel 

naselja, krožišče vas-S obv. Promet 2 60     

1302   

Ureditev prostora za varen dovoz otrok v 

šolo - poseg v prostor spomeniškega parka 

pred OŠ Promet 3 50     

1302 2280 

Ureditev parkiršča stari BS Škofije ,vaški trg 

in pred zel.trg. Promet 6 10     

1302 2286 

Asfaltiranje in ureditev parkirišča pri Stari 

pekarni Promet 7 30     

1302 2286 

Označba trase Parenzane v območju vrstnih 

hiš in šole-vrtca Promet 8 0,5 150,5   

1302 2263 

Vzpostavitev prejšnjega stanja ceste na trasi 

vkopa el.kabla Cesta 2 Reklamacija     

  2263 Ukrepi umirjanja prometa Cesta 1       

  2263 

Saniranje pločnika v območju nad igralom 

Elerji Cesta 3 2 2   

1302 2286 vzdrževanje neutrjene ceste Tinjan Urbanci ceste 1 15   15 

  2286 Urbanci -ležeči policaji Promet 2 1     

    Igralo Tinjan      6 24   

    Skupaj vrednost        275,5 55 

        

  

Index FN/potrebe= 0,199 oz 20% 

predlaganega 

      

4.3. Predlog investicij iz lastnih namenskih sredstev KS LS v 2018 

4.3.1. Ureditev skladišča v predprostoru zaodrja - preureditev svetlobnega jaška v nakladalno 
razkladalno dvižno rampo in ¾ zamejitev podkletenega prostora. 
S tem bi se sprostilo stopnišče proti bivši kinooperaterski sobi. V dveh etažah se lahko uredita dva 
ločena poslovna prostora (pisarne) za oddajanje ali v druge namene  v skupni površini cca 60 m2. 
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Pogoj za to je predhodna ureditev skladišča. Prostor v kletni etaži zaradi nizkega stropa in vlage ni 
primeren za druge namene. 
4.3.2. Betoniranje  poti na pokopališču Plavje – obstoječe glavna pot do kapelice je v zelo slabem 
stanju. Verjetno potrebno urediti še stranski poti. 
4.3.3. Krovsko kleparska ureditev strehe, sanacija fasade in notranjih prostorov  mrliške vežice 
Pokopališča Škofije zaradi zamakanja - fasada kaže vidne znake propadanja zaradi zamakanja. Zaradi 
preprečitve dodatne škode je nujno potreben gradbeno krovski poseg. 
 
Predlog sklepa : 

Potrjuje se predlog investicijskih vlaganj namenskih lastnih sredstev v letu 2018 kot sledi: 

- ureditev kletnega prostora ob pododrju ( prihodki najemnin posl. prostorov ZD) 

- ureditev poti na pokopališču Plavje in 

- krovno fasaderska sanacija mrliške vežice Pokopališča Škofije (oboje iz prihodkov 

pokopališke dejavnosti) 

Komisija za infrastrukturo bo pridobila ponudbe za projekta idejne zasnove   in popise del ter 

oddala nalog najugodnejšemu ponudniku teh storitev. Po pridobitvi popisov del se poišče ponudbe 

izvajalcev  in jih da v obravnavo svetu. Rok za pridobitev ponudb izvajalcev : do 15. marca 2018. 

 
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 - - 

6. Mikulandi Samanta x  

7. Pečarič Damjan - - 

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva - - 

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 335 je sprejet. 

4.4. 2TDK: Pripombe CI na spremembo DLN  Drugi tir Divača-Koper in napoved monitoringa 

Seznanitev sveta z odgovorom ministrstva za infrastrukturo na postavljena vprašanja Civilne iniciative 
za spremljanje gradnje drugega tira na območju KS Škofije  v letu 2012. 
Glede na to, da se najavlja skorajšnji pričetek urejanja dostopnih poti (če bo zakon prestal ustavno 
presojo),predsednik predlaga, da se predstavnike družbe 2TDK povabi v KS na podrobnejšo 
predstavitev izvedbe  nameravanega projekta,saj bo v času gradnje precejšen vpliv na bivanjske 
pogoje v naši KS. 
 
Zavod za raziskavo materialov in konstrukcij (ZRMK) je tik pred sejo sporočil, da morajo po nalogu 
investitorja opraviti monitoring (pregled in popis stanja) objektov, ki so na vplivnem območju trase 
tunela.Za enkrat je evidentiral cca 40 stanovanjskih hiš na Plavjah in 12 na Zgornjih Škofijah  
(4.  Škofije). 
KS predlaga ZRMK dogovor o datumu koordinacijskega sestanka, na katerega bi  se povabilo lastnike 
vseh  evidentiranih objektov in morebitne druge zainteresirane krajane. Po dogovoru z ZRMK bo KS o 
datumu sestanka obvestila krajane. 
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4.5. Predlog dopolnitve poslovnika o snemanju sej 

Razprava: nekateri člani so proti snemanju sej v živo.  
Članom sveta je tajništvo razdelilo pismo ravnateljice osnovne šole Vlaste Baraga, v katerem je 
priporočilo Informacijske pooblaščenke na temo snemanja sej v živo. 
Predsednik sveta  je pojasnil , da je  predlagana dopolnitev skladna z vsemi  priporočili IP. Predlog 
Matjaža Čoka, da bi se o tem predlogu glasovalo, ko bodo prisotni vsi člani sveta , je večina članov 
podprla , tako da se o njem ni glasovalo.  
  

 4.6. Seznanitev s podano kazensko prijavo na Policiji  
Zaradi navedbe o morebitnem sumu storitve kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev je 
Policija zaprosila KS Škofije listinsko dokumentacijo za odvetniške storitve, ki jo je KS nudila  
odvetnica  Ireno Urbanc. KS bo pripravila zahtevano dokumentacijo. Velja pa spomniti, da je potreba 
po odvetniških storitvah nastala  zaradi delovanja dveh članov sveta, ki sta KS odtujila Vaško hiši in 
zemljišče bivšega balinišča ter zavrnitve MOK da se vpiše zemljiško knjižna lastnina Zadržnega doma 
na osnovi pogodbe občine s KS iz leta 1969.  
 

4.7. Cesta  Stari Grad 

4.7.1. Krajani zaselka Stari Grad so poslali na tajništvo prošnjo za ureditev ceste proti zaselku.  
Zaradi obilnega dežja je cesta spet v zelo slabem stanju. Pobuda KS  je bila poslana Marjetici  in MOK, 
ki sta lani uredila cesto. Lastniško cesta še vedno ni urejeno in nima statusa javnega dobra. 
 
V kolikor MOK ne bo izpolnila svoje zakonske obveze do konca januarja, se predlaga sledeči sklep : 
Za ureditev cestišča proti zaselku Stari  Grad bo KS izdala naročilnico za cca 50m3 tampona, v 
vrednosti 500 EUR -+ 10% (odvisno od kapacitete polnega tovornjaka) da si krajani sami začasno 
uredijo pot. 
Razprava: Rino Hrvatin je zagotovil, da bo Marjetica  cesto uredila s posipom rezkanca , ki ga je po 
naknadni navedbi  Milana Markočiča Društvu upokojencev  donirala Komunala Izola. 

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 - - 

6. Mikulandi Samanta x  

7. Pečarič Damjan - - 

8. Petaroš Valentina  x 

9. Tul Neva - - 

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 336 je sprejet. 

4.7.2. Popravilo vrat igrišča Plavje. 
Obstoječi način obešanja vrat povzroča stalne probleme, saj jih vrže s tečaja že najmanjša burja. 
Zapiralo je slabo, za večjo stabilnost je potrebno montirati gornjo prečko. Da vrata ne ostajajo 
odprta, pa se montira še avtomatsko zapiralo. 
 
Predlog sklepa : 
Izvede se popravilo vrat igrišča po ponudbi MAR FER v znesku 350 EUR. 
  

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž x  

2. Gašpar Edmond x  
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3. Hrvatin Rino x  

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan - - 

6. Mikulandi Samanta x  

7. Pečarič Damjan - - 

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva - - 

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 337 je sprejet. 

4.8. Vaški odbor/Vaška skupnost in član sveta Rino Hrvatin 

Za nami je zelo pestro zadnje četrtletje leta 2017, ko so društva v sodelovanju s KS pripravila vrsto 
odmevnih prireditev, s krajevno borčevsko organizacijo smo pripravili izjemna dogodka ob krajevnem 
prazniku, po dolgem času smo nagradili tri krajane za izstopajoče dosežke, po treh letih dela smo 
izbrali in sprejeli celostno grafično podobo krajevne skupnosti in logotip, ki so ga predhodno podrla 
vsa društva in predstavniki krajanov. Ustanovljeno je bilo novo društvo. Odzivali smo se na prijavljene 
težave krajanov  (problemi s Šturmanom), si prizadevali, da bi bili sklepi sveta KS glede prodaje parcel 
nad šolo in drugi uresničeni, zaključujejo se dela na igrišču Plavje. 
Vse te pozitivne stvari so opazili tudi mediji in za razliko od prvega polletja, ko se o Škofijah ni prav 
prijazno poročalo, so  prispevki prikazovali pestro dogajanje, kakovostne programe, druženja 
krajanov in vse številčnejših obiskovalcev iz drugih krajev, argumentirana prizadevanja za hitrejši 
razvoj kraja. Škofije so postale najbolj prepoznavna in aktivna krajevna skupnost v mestni občini 
Koper, kar potrjujejo novinarji in številni občani iz drugih KS. 
A kot kaže je opisano stanje za nekatere moteče. Tako Vaški odbor, kar je enako Vaška skupnost in 
enako svetniku Rinu Hrvatinu, ustvarja lažne novice, samo da bi  sejal razdor in seveda nadaljuje z 
neresničnim blatenjem predsednika sveta KS. 
Zadnja iz serije je pisanje o domnevnem oviranju predsednika sveta novoustanovljenega Društva 
škofijskih obrtnikov, kar je čista izmišljotina in dvomi v ustreznost celostne grafične podobe, za kar so 
bili izvedeni vsi potrebni postopki in sprejeti sklepi. 
Zato bi bilo prav, da nas svetnik Rino Hrvatin informira s kakšnim ciljem usmerja vso svojo energijo v 
negativno nastrojenost širšega  pozitivnega  dogajanja v KS. Ali ne razume statuta, poslovnika, 
sklepov sveta ali je razlog drugje? 
Naj osvežim spomin:  skupaj z ODD smo postavili temelje za zdravo sobivanje in sodelovanje vseh 
dobronamernih društev v KS. Izoblikovali smo dolgoročno vzdržen odnos s tem, da nam društva 
najavijo letne programe dela oziroma prireditev, prenehali smo s proračunsko  nedovoljenim 
financiranjem društev, zagotavljamo jim brezplačno uporabo prostorov ZD in opreme, sodelujemo pri 
tisku njihovih materialov ob dogodkih, distribuciji, promociji in nudimo ostalo materialno podporo. 
Pravila za izvajalce vsakokratnih dogodkov so enaka za vse: najava dogodka, prošnja za najem 
prostorov, opreme itd, stališče ODD in soglasje tajništva. Obveza društev je, da v vseh objavah zgolj 
navedejo, da je dogodek organiziran s podporo ali v sodelovanju s KS. V bodoče bo ta navedba  
opremljena z logotipom KS skladno s CGP. Vse poteka preko tajništva in z obravnavo na ODD. 
KS je v okviru začrtanih smernic podprla  z že imenovanimi vzvodi številne  dogodke v izvedbi Društva 
Istrski grmič, Dobra volja, Bronx, Kolombar, Društvo Kettlebell, osnovne šole, dobrodelne koncerte in 
z opisano politiko na Škofije pripeljala številne dogodke tudi drugih izvajalcev. KS je društvom že 
večkrat izrekla pohvale in jih od društev tudi dobila, saj sodelovanje vedno prinese boljše rezultate. 
Po dolgih letih smo ob lanskem krajevnem prazniku podelili priznanja posameznikom- zaslužnim 
krajanom, kar ni predlagal noben svetnik, ampak je predlog prišel iz ODD in smo ga vsi z veseljem 
podprli. Skratka, gradi se pozitivna atmosfera sodelovanja na enaki osnovi za vse. 
Na drugi strani peščica poskuša vsemu pozitivnemu in povezovalnemu dogajanju ter dosežkom tega 
mandata nenehno iskati in lepiti negativizem. Pozablja se, da je bilo v tem mandatu postorjenega 
marsikaj (aktivno spremljanje izgradnje kanalizacije Sp. Škofije, ureditev lokalov ZD, pokopališča 
Škofije, otroška igrala…) kar se vleče iz pobud in dela  predhodnega mandata. Ne nazadnje  brez tega 
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vodstva, ki je kot zgleda trn v peti občinskim oblastnikom zaradi neposredne argumentirane besede, 
tudi ne bi bilo vse investicijske  aktivnosti, ki smo ji priča v drugi polovici 2017 in letos.  
V volilnem letu bodo pritiski in lažne obtožbe kot kaže še številnejši. Prav je, da se tega zavedamo in 
lažnim novicam ne nasedamo, ampak nadaljujemo s strokovnim in pozitivnim delom za krajane 
celotne krajevne skupnosti.  
 

AD5) Pobude, predlogi, vprašanja 

 

5.1. Pobuda s strani Maksa Turščaka 
Prejeta pobuda s strani krajana Maksa Turščaka bodo člani sveta v skladu s poslovnikom obravnavali 
na prihodnji seji.  
 
5.2. Obravnava pisma krajana Alana Radina naslovljenega vsem članom sveta KS; 
Alan Radin je podal svoje stališče  o verbalnem nasilju člana sveta Milana Markočiča. Ta ga je obiskal 
na delovnem mestu v delovnem času in mu vsiljeval svoja stališča o delovanju sveta in vodstva sveta 
KS.  
Izpostavil je še  naslednjo problematiko: 
- V svojstvu predstavnika krajanov, ki so podali  pobudo za snemanje, je dodatno pojasnil razloge za  
pobudo. Iz sej se širijo  različne interpretacije in nezanesljive informacije o delu in dogajanju na sejah. 
Z oddajanjem v živo bi  zainteresirana javnost imela možnost neposredno spremljati potek sej in se  
morebiti v točki, vprašanja, predlogi in pobude  tudi neposredno vključiti v samo sejo. 
 - ureditev izliva meteornih vod po cestišču na lokaciji od pokopališča proti osnovni šoli. Pozimi voda 
zmrzuje in ogroža uporabnike ceste. 
- obsoja žaljivo in nestrpno  pisanje na FB strani  Vaška skupnost Zg. Škofije 
 
5.3. Samanta Mikulandi ponovno podaja pobudo, da se nabavi nova oglasna tabla za kraj Elerji. Za 
namestitev na avtobusni postaji bodo poskrbeli krajani sami.  
Igrala na Elerjih bi bilo potrebno prebarvati, zaščititi/pokriti streho in postaviti zaščitno ograjo med 
cesto in igralom.  
Napotena je bila tudi, da neposredno stopi v kontakt z UJGSP Vilijem Plahuto vezano na predlog 
umirjanja prometa, sanacije pločnika in varnostne ograje na delu pločnika od avtobusne postaje do 
zavoda Sonček, ki sta ga tajništvo in predsednik vsaj že 4 krat posredovala na uradu in g. Plahuti 
osebno. 
 
 
 
 
 

 

 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
Vse ostale priloge zapisnika so po predhodni najavi na vpogled v tajništvu KS. 
28. redna seja je bila zvočno  posneta, posnetek se hrani v tajništvu KS. 
 

 

 

Škofije, 25.01.2018                                                                                           Predsednik sveta KS  

Zapisala: Majda Bonaca                                                                                   Edmond Gašpar 


