
1 
 

 

Mestna občina Koper                                           

Krajevna skupnost Škofije 

Svet KS Škofije                                                                                   

Z A P I S N I K 

30. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 20.06.2018,  

ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije 

 

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: 

Prisotni člani: Edmond Gašpar, Nataša Zerbo, Samanta Mikulandi Perič, Matjaž Ivanjšič, Matjaž Čok, 

Neva Tul 

 Odsotni člani: Valentina Petaros Jeromela -najavila odsotnost pravočasno, Damjan Pečarič – 
najavil odsotnost 2 uri pred sejo, Milan Markočič in Rino Hrvatin - odsotna brez predhodne 
najave odsotnosti,  

 Ostali prisotni: Barbara Verdnik, Željko Stanić, Alan Radin, Borut Slapnik, Milena Furlanič, 
Gracjela Burič, Nuša Podbevšek, Mirjana Radin 

 Tajnica: Majda Bonaca. 
 

Na začetku seje je ugotovljeno, da je prisotnih 6  članov sveta KS Škofije in da je svet sklepčen.   

 

Predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašpar je sklical 30. redno sejo in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnikov 28. in 29. redne seje, zbora krajanov in 4. izredne seje, pregled 
realizacije sklepov 

2. Predlogi investicijskih izboljšav in nakupov opreme iz lastnih sredstev KS 
3. Poročilo predsednika in odborov 
4. Poročilo civilne iniciative ŠPET 
5. Predlogi, pobude in vprašanja 

 

AD1) 

1.1. Potrditev zapisnika 28. redne seje  

Glasovanje:  

ZA: 6 

PROTI:  / 

Sklep št. 347  je sprejet.  

Zapisnik 28. redne seje  je potrjen.  

 

1.2. Potrditev zapisnika 29. redne  seje 

Glasovanje:  

ZA: 6 

PROTI: / 

Sklep št. 348 je sprejet.  

Zapisnik 29. redne seje  je potrjen.  
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1.3. Potrditev sklepov  Zbora krajanov z dne 03.04.2018 

Glasovanje:  

ZA: 6 

PROTI: / 

Sklep št. 349  je sprejet.  

Sklepi Zbora krajanov z dne 03.04.2018 so potrjeni.  

 

1.4. Potrditev zapisnika 4. izredne seje 

Glasovanje: 

ZA: 6 

PROTI: / 

Sklep št. 350 je sprejet.  

Zapisnik 4. izredne seje  je potrjen.  

 

1.5. Pregled realizacije sklepov. Člani niso imeli vprašanj ali pripomb. 

Ažuriran pregled realizacije sklepov je potrebno naložiti na splet.  

 

AD2) Predlogi investicijskih izboljšav in nakupov opreme 

Predlog investicij - sprememba in dopolnitev sklepa št. 335 iz 28. redne seje sveta  

1. Ureditev dostopa do skladišča v kleti  

Pridobljene ponudbe dveh projektantov za izdelavo klančine 

IBK -projektna dokumentacija PZI v vrednosti                                                                            1.200 EUR 

RAP – popis del 500 EUR, nadzor in pregled obračuna 500 EUR,      1.000 EUR 

Predvidena projektna vrednost investicije cca 10.000 (Konkretna vrednost bo znana po pridobljenih 

ponudbah na osnovi popisa del).     Skupaj :  11.000 EUR 

 

2. Urejanje poti na pokopališču Plavje : 

V pogovorih s stroko je verjetno najbolj smiselna ureditev s tlakovci in postavitvijo robnikov. Cena z  

vbetoniranimi robniki  je cca 50 EUR/m2 :  

Skupna površina cca 190 m2       Skupaj :  14.840 EUR 

 

3. Nadgradnja dvorane HP (po dostavljenih ponudbah): 

Projektor,platno,delo: cca         8.970 EUR 

Servis luči nad odrom plus dodatna projektorja         760 EUR 

Blue ray predvajalnik            370 EUR 

Zavesa zadnje stene                                    2.850 EUR 

Skupaj :            12.950 EUR 

 

Postavitev gips plošč in dodatna izolacija stropa nad odrom za boljšo energetsko učinkovitost dvorane 

in akustiko        cca  2.500  EUR 

DVORANA SKUPAJ z izolacijo stropa odra      15.500 EUR 

4. Igrišče Tinjan, Plavje, Elerji  
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Prekritje streh igral s  tegolo strehe 3x + dodatna dela              500 EUR 

5. Novoletna osvetlitev – dodatni elementi 10 kosov     3.000 EUR 

6. Totem Dvorana HP          1.500 EUR 
________________________________________________________________________________ 
 

Predlog sklepa: 

Sprejme se navedeni program investicij iz lastnih sredstev KS. Odbor za infrastrukturo in 

predsednik sveta  pridobita  za vsako investicijo ustrezne ponudbe in jih razvrstita  na podlagi 

konkurenčnosti ter o možnem izboru  seznanita člane sveta.  

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž x  

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino - - 

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan - - 

6. Mikulandi Samanta x  

7. Pečarič Damjan - - 

8. Petaroš Valentina - - 

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 351 je sprejet 
 

AD3) Poročilo predsednika in odborov  

 

3.1. Poročilo predsednika  (poročila so priloga tega zapisnika) 

1. ŠD Burja 

Opravljeni preliminarni pogovori z Zavodom za šport MOK  o tem, da bi se dvorana in Upravljanje 

preneslo na javni zavod. Razlogi:  

- vpliv  šestmesečnega financiranja operativnih stroškov dvorane  na likvidnost KS 

- možnosti kvalitetnejšega investicijskega vzdrževanja, izboljšav  in urejanja okolice  

- redno plačevanje upravljanja 

Z upraviteljem Ž. Staničem se bo pripravil pisni predlog pobude, ki ga bo obravnaval ODD in predal 

Občinskemu UDD. Predviden rok za prenos: 1. januar 2019    

 

2.  2TDK 

- Opravljen javni sestanek z ZRMK o monitoringu objektov v vplivnem območju gradnje tunela 

- Sestanek z državnim sekretarjem MZI  Lebnom in DRI / Cerkovnik ob naknadni navzočnosti 

župana z namenom priprave javnega sestanka s krajani o poteku in vplivih gradnje 

- Dogovorjen javni sestanek z gornjimi akterji dne 26.06.2018 ob 17.00 uri 

 

3. Ambulanta  

Opravljeni trije sestanki z županom na temo ambulante, čaka se odgovor na stališče sveta KS, da je 

edina primerna umestitev v  prvo nadstropje ZD. Danes je M. Markočič objavil novico o  odločitvi  

župana/MOK, da odstopa od javno objavljenega zagotovila o odprtju ambulante Škofije. Na župana je 

bilo danes  naslovljeno  pisno zaprosilo, da sporoči svoje uradno stališče. 

Iz Sveta ZD Koper imamo informacijo, da njihov organ sploh ni obravnaval predloga ambulante 

Škofije . Od (zdaj že bivšega)  direktorja so  zahtevali strategijo širjenja ambulantne dejavnosti , ki 

svetu sploh ni bila predstavljena, kljub temu, da so večinsko naklonjeni širitvi mreže bližje 
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prebivalcem. Ta informacija meče milo rečeno čudno luč na vse dogajanje okoli ambulante. 

Financiranje zdravstvene zavarovalnice je steklo s 1.junijem. Še vedno je dovolj časa, da bi se uredili 

prostori kot predlagano na 4. izredni seji, zato razloga za morebiten odstop župana  od javne obljube 

o ambulanti Škofije ni na strani KS.  

 

4.  Investicijske izboljšave v KS iz sredstev MOK 

V dogovoru z županom opravljen z g. Škerličem  ogled in popis nujnih izboljšav pred koncem 

mandata. Seznam je priloga poročila. 

 

5.  Igralo Tinjan 

Stekla so pripravljalna dela skupaj z ureditvijo varnostnega nasipa na razglednem platoju. Predvidena 

postavitev igrala in zaključek del v 14-20 dnevih.  

 

6.  Sprememba statuta MOK  

Po novem statutu se uporabljajo v KS izključno določila občinskega statuta in poslovnika. V statutu je 

tudi določeno, da se število članov sveta KS Škofije poveča na 11 članov, dodatni član se bo volil na 

območju Zg. Škofije (trije člani sveta iz  Zg. Škofij) 

 

7. Dvorišče Šturman 

Po večletnem opozarjanju in pisanju na razne instance je občinska inšpekcija izpeljala akcijo čiščenja, 

deratizacije in razkužitve Šturmanovega dvorišča. Ostaja ureditev sosednje občinske parcele in 

priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo. Vse pristojne na MOK in Marjetici  je KS o tem 

tudi pisno obvestila  v ponedeljek 18.06.2018. 

 

8. Dvorana Hermana Pečariča 

Urejena kabelska povezava za dostavo internetnega signala v dvorano oder in pododrje. 

 

9. Kazenska prijava predsedniku sveta 

Bil sem zaslišan na Policiji v zvezi s kazensko prijavo o prekoračitvi pooblastil in oškodovanja javnih 

sredstev za plačane  storitve odv. Irene Urbanc. Kazensko prijavo je na tožilstvo vložila ga. Sabina 

Homjak. Verjetno so v tem času bili na zaslišanju tudi vsi ostali člani sveta. Ob tem se je potrebno 

spomniti, zakaj so nastale potrebne po  zunanji pravni pomoči :  

- odtujitev vaške hiše Druge Škofije 

- razdrtje pogodbe MOK-KS za bivše balinišče na osnovi skoordiniranih in izmišljenih razlogov 

med Milanom Markočičem  in MOK (dokumentirano!!) 

- zaradi groženj  Milana Markočiča ter Rinota Hrvatin, da »to še ni vse«, kar je bilo razumeti kot 

nadaljnje nagajanje 

- po tem, ko je MOK odklonila ZK izvedbo pogodbe o prenosu ZD Škofije v ZK last KS, je KS za  

zaščito svoje stvarne in zgodovinske dediščine   vložila proti MOK  lastninsko tožbo za ZD 

- pridobljeno  pravno stališče o zaposlitvi tajnic KS  

- pridobljeno pravno stališče o dokumentiranem  lastniškem statusu ŠD Burja 

 

10. Deponirani obrazci pogodb o kanalizacijskih priključkih 

Na osnovi dogovora Predsednik KS - župan o zarisu in ureditvi parkirišč na Sp. Škofijah, so bile vse s 

strani KS zadržane pogodbe  predane MOK - direktorici občinske uprave in umaknjena tožba MOK 

proti KS/predsedniku.  
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11. Zbrane donacije pravnih in fizičnih oseb za KS 

Skupni znesek zbranih donacij v l. 2017 in 2018 je več kot 5.700 EUR od tega 1.190 krajani Plavij 

namensko   za ureditev igrišča . 

 

3.1. Odbor za družbene dejavnosti (poročilo je priloga tega zapisnika) 

S strani deklet ekipe  Športnega društva Flipcapris, ki se odpravlja  na Evropsko prvenstvo na 
Nizozemsko v disciplini cheer plesu in v kateri tekmuje kar 5 deklet iz Škofij smo prejeli prošnjo za 
finančno pomoč.  
 
Predlog sklepa:  
Športnemu društvu Flipcapris se kot pomoč za  Evropsko tekmovanje na Nizozemskem odobrijo 
sredstva v višini do 250,00 eur. Za omenjeni znesek se izda naročilnica za nabavo potrebnega 
materiala. 
 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž x  

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino - - 

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan - - 

6. Mikulandi Samanta x  

7. Pečarič Damjan - - 

8. Petaroš Valentina - - 

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 352 je sprejet 
 
 
AD4) Poročilo civilne iniciative ŠPET (poročilo je priloga tega zapisnika) 
Alan Radin je v imenu Civilne iniciative ŠPET na kratko podal Poročilo o delu in ugotovitvah CI ŠPET – 

krajani za napredno KS Škofije v zadevi  »NOVA ŠOLA NA ŠKOFIJAH«.  

AD5) Predlogi, pobude in vprašanja 
Vprašanje Milanu Markočiču, predsedniku DU Škofije in članu sveta: 

Na bivšem balinišču so bili od petka 15.06. do vključno ponedeljka18.06.  trije dogodki z glasno 

glasbo. Sosedje, ki živijo nad baliniščem, so me klicali in se pritoževali nad neznosnostjo takega 

dogajanja pred njihovimi bivališči. Kolikor vem je o tem seznanjen tudi MOK /Dejan Škerlič. 

Prosim za pojasnilo, kaj se je omenjene dni dogajalo: kakšne vrste dogodki so bili, kdo je bil 

organizator in če DU ni bilo organizator dogodkov  pod kakšnimi pogoji je odstopilo prostor 

morebitnim tretjim osebam? 

 

Prosim za korespondenčni odgovor v 30 dnevih od datuma objave zapisnika ali najkasneje na 

naslednji redni seji sveta. 
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Seja je bila zaključena ob 21.27 uri. 
 
Vse ostale priloge zapisnika so po predhodni najavi na vpogled v tajništvu KS. 
30. redna seja je bila zvočno  posneta, posnetek se hrani v tajništvu KS. 
 

 

 

Škofije, 27.06.2018                                                                                           Predsednik sveta KS  

Zapisala: Majda Bonaca                                                                                   Edmond Gašpar 


