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Mestna občina Koper                                           
Krajevna skupnost Škofije 
Svet KS Škofije                                                                                   
 

Z A P I S N I K 
 

4. redna seja Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 15.5.2019, 
ob 19. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije 

 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI: 

• Prisotni člani sveta: Alan Radin , Borut Slapnik, Milan Markočič, Rino Hrvatin, Erika Markežič Kapelj, 
Neja Bonbek Natek, Matjaž Čok, Neva Tul, Valentina Petaroš – Jeromela,  

• Odsotni člani sveta: Damian Eler, Nataša Rešek,   

• Tajnica: Majda Bonaca 
 
Na začetku seje je ugotovljeno, da je prisotnih 9  članov sveta KS Škofije in da je svet sklepčen.   
 
Predsednik sveta KS Škofije Matjaž Čok je sklical 4. redno sejo in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje, pregled realizacije sklepov 
2. Seznanitev s primopredajo poslov 
3. Predstavitev izgradnje Zobne klinike na Sp. Škofijah 
4. Poročilo predsednika 
5. Poročilo odbora za finance 
6. Poročilo odbora za družbene dejavnosti 
7. Poročilo odbora za investicije in prostor 
8. Razno 

 
Zaradi prisotnosti krajanov in gosta bo vrstni red dnevnega reda nekoliko spremenjen.  
 
AD1)  
1.1. Potrditev zapisnika 3. redne seje 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  
2. Borut Slapnik x  
3. Milan Markočič x  
4. Rino Hrvatin x  
5. Erika Markežič Kapelj x  
6. Nataša Rešek - - 
7. Neja Bonbek Natek x  
8. Matjaž Čok x  
9. Neva Tul x  
10. Damian Eler - - 
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
x  

 Prisotnih članov - 9 9 0 

Sklep št. 35  je sprejet:  

Zapisnik 3. redne seje je potrjen.  
 
1.2.  Pregled realizacije sklepov. Člani niso imeli vprašanj ali pripomb. 

 

 

Zaradi osebnih razlogov predsednika Odbora za investicije in prostor Boruta Slapnika, se je seja nadaljevala s 
7. točko dnevnega reda: 
AD7) Poročilo odbora za investicije in prostor 
(poročilo v celoti je v prilogi tega zapisnika) 
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Borut Slapnik je prebral poročilo s seje odbora z dne 28.3.2019 in predlaga svetu sprejem naslednjih sklepov: 
 
7.1. Problematika umirjanja prometa v centru Spodnjih Škofij 
Predlog sklepa: 
Za potrebe urnega popisa zasedenosti parkirnega prostora najame študenta/ko, ki bo dosledno opravil 
popis za potrebe projekta umiritev prometa na Spodnjih Škofijah. 
Obrazložitev:  
Član odbora, g. David Trošt je pripravil trenutno analizo in izhodišča za pripravo projekta umirjanja prometa 
v centru Škofij. Vse skupaj pa je zajeto v celoto projekta vaški trg in ureditev parkirne politike na Škofijah. 
Popis zasedenosti parkirnega prostora v centru Škofij bi pripomoglo k boljšemu pregledu trenutne situacije.  
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  
2. Borut Slapnik x  
3. Milan Markočič x  
4. Rino Hrvatin x  
5. Erika Markežič Kapelj x  
6. Nataša Rešek - - 
7. Neja Bonbek Natek x  
8. Matjaž Čok x  
9. Neva Tul x  
10. Damian Eler - - 
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
x  

 Prisotnih članov - 9 9 0 

Sklep št. 36  je sprejet.  

 
7.2. Problematika vaške hiše na Elerjih 
Predlog sklepa: 
MOK se pozove na sestanek za izgradnjo vaške hiše na Elerjih v naslednjem proračunskem obdobju. Projekt 
bosta vodila člana odbora g. Sead Muharemović in član odbora g. Damian Eler. 
Obrazložitev: 
Član odbora g. Sead Muharemović je podal strokovno mnenje glede vseh postopkov, od pridobitve 
gradbenega dovoljenja do najracionalnejšega načina same realizacije, brez finančnih posledic za proračun 
naše KS. Opozoril je, da je samo izhodišče turističnega društva Elerji napačno. Namreč, po Uredbi o 
razvrščanju objektov, noben vaški dom ali vaška hiša ni razvrščen med enostavne ali nezahtevne objekte, 
temveč je po namenu rabe razvrščen med manj zahtevne objekte, ne glede na velikost bruto tlorisne površine 
objekta, za kar je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje skladno z Gradbenim zakonom. Kot primer je 
navedel rešitev podobnih primerov vaških domov v Pregari, Poletičih…, ki so danes zgrajeni in zelo dobro 
funkcionirajo.  
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  
2. Borut Slapnik x  
3. Milan Markočič x  
4. Rino Hrvatin x  
5. Erika Markežič Kapelj x  
6. Nataša Rešek - - 
7. Neja Bonbek Natek x  
8. Matjaž Čok x  
9. Neva Tul x  
10. Damian Eler - - 
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
x  

 Prisotnih članov - 9 9 0 

Sklep št. 37. Je sprejet.  

 

 

7.3. Ambulanta 
Predlog sklepa: 
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Svetnika g. Milana Markočiča se pooblasti  za vodjo projekta ambulanta. 
Obrazložitev: 
Svetnik g. Milan Markočič je predlagal, da bi se za projekt ambulanta določilo enega svetnika, ki bi bil 
odgovoren za izpeljavo projekta. Svetnik g. Rino Hrvatin je predlagal, da bi to bil svetnik g. Milan Markočič. 
Preden bo svet KS sprejemal sklep, je potrebno ugotoviti funkcijo sveta KS pri tem projektu. Sprejeti je 
potrebno tudi skupno stališče glede lokacije, oblike delovanja ambulante, da bo lahko vodja projekta 
zagovarjal in izvrševal naloge, ki mu jih bo naložil svet KS.  
 
- ob 19.20 se je Nataša Rešek pridružila seji.  
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  
2. Borut Slapnik x  
3. Milan Markočič x  
4. Rino Hrvatin x  
5. Erika Markežič Kapelj x  
6. Nataša Rešek x  
7. Neja Bonbek Natek x  
8. Matjaž Čok x  
9. Neva Tul x  
10. Damian Eler - - 
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
x  

 Prisotnih članov – 10 10 0 

Sklep št. 38. Je sprejet.  

 

7.4. Rino Hrvatin je predlagal, da bi članico sveta Valentino Petaroš-Jeromela  vključili  v Odbor  za investicije, 
infrastrukturo, okolje, prostor in nepremičnine.  
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  
2. Borut Slapnik x  
3. Milan Markočič x  
4. Rino Hrvatin x  
5. Erika Markežič Kapelj x  
6. Nataša Rešek x  
7. Neja Bonbek Natek x  
8. Matjaž Čok x  
9. Neva Tul x  
10. Damian Eler - - 
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
x  

 Prisotnih članov - 10 10 0 

Sklep št. 39  je sprejet:  

Valentino Petaroš – Jeromela  se imenuje za članico Odbora za investicije, infrastrukturo, okolje, prostor 
in nepremičnine.  
 
- Ob 19.50 je Borut Slapnik zapustil sejo 

 

AD3) Predstavitev izgradnje Zobne klinike na Sp. Škofijah 
Investitior g. Uroš Krmac je prisotnim predstavil potek izgradnje nove Zobne klinike na Sp. Škofijah ter pomen 
za širše okolje. V okviru zunanje ureditve okolice objekta, je izrazil potrebo po skupni prometni ureditvi – 
prikazane so bile idejne zasnove izgradnje krožišča, parkirišča ter ureditve dela pokritega vkopa v neposredni 
bližini. Na koncu je g. Krmac predstavil idejo možnosti  umestitve ambulante v novo kliniko. 
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AD8) Razno  
 
8.1. Krajan Zvone Poropat je podal svetu svoje pritožbe glede neurejenosti in problematike, predvsem v zvezi 
z neurejenostjo parkirišča pred pokopališčem Škofije ter potrebo po dokončanju izgradnje kanalizacijskega 
omrežja na 2. Škofiji. 
8.2. Predsednik ŠD Vitas, Igor Kučinič je na kratko predstavil delovanje športnega društva ter njegov pomen 
delovanja v javnem interesu. Na lokaciji bivše bencinske črpalke na Sp. Škofijah imajo v najemu objekt, ki je 
v lasti MOK. Na objektu so postavljeni dve reklamni tabli, za kateri potrebuje soglasje s strani MOK ter sveta 
KS Škofije, zato se na svet KS obrača s prošnjo za izdajo soglasja za postavitev reklamnih tabel na objekt.  
Svet KS Škofije načeloma ne nasprotuje postavitvi reklamnih tabel, vendar bomo podali soglasje  v skladu z 
odgovorom pristojnih strokovnih služb MOK.  
 
Igor Kučinič predlaga, da se panetoni, ki stojijo okrog objekta vrnejo na pločnik, da se onemogoči parkiranje.  
 
- ob 21.06. sta Nataša Rešek in Valentina Petaroš Jeromela zapustili sejo 

 
8.3. Nena Cah, najemnica poslovnega prostora, bi želela dobiti odgovor na vlogo, ki jo je podala nekaj časa 
nazaj v zvezi s preselitvijo svoje dejavnosti v večnamensko športno dvorano. Če bo vloga odobrena, bi svojo 
dejavnost želela preseliti v poletnih mesecih. 
 
AD2) Seznanitev s primopredajo poslov 
Člani sveta so gradivo prejeli po e-pošti. Rino Hrvatin se ne strinja s primopredajnim zapisnikom 
 
AD4) Poročilo predsednika  
(poročilo v celoti je v prilogi tega zapisnika) 
Matjaž Čok je prebral poročilo in predlaga svetu sprejem naslednjih sklepov: 
 
4.1. Predlog sklepa: 
Na MOK in izvajalcem gradbenih del se pošlje zahteva, da po končanih gradbenih delih čimprej izpraznijo 
in povrnejo parkirišče pred pokopališčem Škofije v prvotno stanje. Potrebno je namestiti tablo z oznako 
prepovedano odlaganje odpadkov in gradbenih materialov.   

 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  
2. Borut Slapnik - - 
3. Milan Markočič x  
4. Rino Hrvatin x  
5. Erika Markežič Kapelj x  
6. Nataša Rešek - - 
7. Neja Bonbek Natek x  
8. Matjaž Čok x  
9. Neva Tul x  
10. Damian Eler - - 
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
- - 

 Prisotnih članov – 7 7 0 

Sklep št. 40 je sprejet. 

 
 
4.2. Predlog sklepa: 
Od MOK zahtevamo, da nam pošlje v vednost vse načrte in projekte, ki so že sprejeti in se bodo izvajali v 
KS Škofije (projekti kanalizacije, rekonstrukcija ceste SP. Škofije - Tinjan, projekti obnove ZD. Hkrati 
zahtevamo, da nas MOK tekoče seznanja z aktivnostmi glede novih projektov, ki se predvidevajo v naši KS.  
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zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  
2. Borut Slapnik - - 
3. Milan Markočič x  
4. Rino Hrvatin x  
5. Erika Markežič Kapelj x  
6. Nataša Rešek - - 
7. Neja Bonbek Natek x  
8. Matjaž Čok x  
9. Neva Tul x  
10. Damian Eler - - 
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
- - 

 Prisotnih članov – 7 7 0 

Sklep št. 41 je sprejet.  

 
4.3. Predlog sklepa: 
MOK Pozivamo, da se v skladu z dobro poslovno prakso in v imenu javnega interesa upošteva Načrt razvoja 
odprtega širokopasovnega  omrežja elektronskih  v prihodnje upošteva smernice za izgradnjo 
širokopasovnega omrežja, ki ga je potrdila MOK. 
  

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  
2. Borut Slapnik - - 
3. Milan Markočič x  
4. Rino Hrvatin x  
5. Erika Markežič Kapelj x  
6. Nataša Rešek - - 
7. Neja Bonbek Natek x  
8. Matjaž Čok x  
9. Neva Tul x  
10. Damian Eler - - 
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
- - 

 Prisotnih članov – 7 7 0 

Sklep št. 42 je sprejet.  

 
4.4. Mejni prehod  
Predlog sklepa: 
Zahtevamo, da DARS, Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za javno upravo,  začnejo s postopki 
celostne ureditve mejnega prehoda Škofije. Sedanje stanje ni prometno varno in z neurejenostjo kvari 
ugled celotnega območja. Nujni so čimprejšnji in usklajeni ukrepi, da se izboljša prometna varnost in  da 
še naprej poteka nemoteno poslovanje ekonomskih subjektov  v urejenem okolju. 

 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  
2. Borut Slapnik - - 
3. Milan Markočič x  
4. Rino Hrvatin x  
5. Erika Markežič Kapelj x  
6. Nataša Rešek - - 
7. Neja Bonbek Natek x  
8. Matjaž Čok x  
9. Neva Tul x  
10. Damian Eler - - 
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
- - 

 Prisotnih članov – 7 7 0 

Sklep št. 43 je sprejet.  
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4.5. Predlog sklepa: 
Odbor za investicije, infrastrukturo, okolje, prostor in nepremičnine se pozove, da v roku 20 dni pripravi, 
vse potrebno, da se začne s projektom umestitve rezkanca na izbrane lokacije. Odbor imenuje odgovorno 
osebo, ki bo projekt nadzirala in koordinirala. Posebej je potrebno poudariti, da je za KS primeren le pravi 
rezkanec (asfaltni), in ne odpadni gradbeni material.  
Naloge odbora: 

1. Pripraviti natančen seznam lokacij, kjer so bo postavil rezkanec 
2. Oceniti količino v m3 za vsako lokacijo posebej 
3. Organizirati prevoz materiala na deponijo, deponijo označiti (table, trak) 
4. Organizirat odvoz materiala na izbrane lokacije 
5. Material ustrezno namestiti na teren izbranih lokacij in ga učvrstiti, da bo služil na daljši rok 
6. Ves čas je potrebno biti v stiku s Komunalo Izola, da se rezkanec zbira in zagotovi potrebne 

logistične resurse za prevoz rezkanca na lokacijo 
7. S pomočjo Urada za nepremičnine, UJGSP organizirati prevoz rezkanca na izbrane lokacije. 

Rezkanec mora biti pravilno nameščen, povaljan in polit z bitumnom.  
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  
2. Borut Slapnik - - 
3. Milan Markočič x  
4. Rino Hrvatin x  
5. Erika Markežič Kapelj x  
6. Nataša Rešek - - 
7. Neja Bonbek Natek x  
8. Matjaž Čok x  
9. Neva Tul x  
10. Damian Eler - - 
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
- - 

 Prisotnih članov – 7 7 0 

Sklep št. 44 je sprejet. 

 
4.6. Predlog sklepa:  
KS Škofije pričakuje od MOK zagotovilo, da delo tajnice KS Škofije poteka nemoteno. KS Škofije kot največja 
zaledna krajevna skupnost  potrebuje tajnico, ki bo delo opravljala s polnim delovnim časom.  
Obrazložitev: 
MOK želi, da se delo tajnice razporedi še na druge dele občine. Zaradi premajhnega števila tajnic in 
nezmožnosti takojšnje zaposlitve novih tajnic, bo potrebno opravljati delo za druge KS. 
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  
2. Borut Slapnik - - 
3. Milan Markočič x  
4. Rino Hrvatin x  
5. Erika Markežič Kapelj x  
6. Nataša Rešek - - 
7. Neja Bonbek Natek x  
8. Matjaž Čok x  
9. Neva Tul x  
10. Damian Eler - - 
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
- - 

 Prisotnih članov – 7 7 0 

Sklep št. 45 je sprejet. 

 
4.7. Predlog sklepa: 
Izbran ponudnik za zamenjavo 2 klimatskih naprav je OCV d.o.o. Plavje, višina po ponudbi je 1.924,60 eur.  
Obrazložitev:  
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Za zamenjavo 2 klimatskih naprav v mali sejni sobi in pisarni so bile zbrane 3 ponudbe: OCV d.o.o. PLAVJE , 
znesek: 1.924,60 eur; PRAVA KLIMA, Ekolis d.o.o., znesek: 1.942,03 eur; VITATERM d.o.o., znesek: 1.957,08 
eur 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  
2. Borut Slapnik - - 
3. Milan Markočič x  
4. Rino Hrvatin x  
5. Erika Markežič Kapelj x  
6. Nataša Rešek - - 
7. Neja Bonbek Natek x  
8. Matjaž Čok x  
9. Neva Tul x  
10. Damian Eler - - 
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
- - 

 Prisotnih članov – 7 7 0 

Sklep št. 46 je sprejet. 

 
- Edmond Gašpar je predal dva izvoda v knjigo vezanih glasil KS Škofije Na Burji iz obdobja 2014 do 2018. 
 
AD5) Poročilo odbora za finance 
Erika Markežič Kapelj je podala poročilo o finančnem poslovanju v obdobju od 1.1.2019 do 31.3.2019. Večjo 
kontrolo je bilo deležno poslovanje ŠD Burja.  

 
AD6) Poročilo odbora za družbene dejavnosti 
(poročilo v celoti je v prilogi tega zapisnika) 
Alan Radin je prebral poročilo s sestanka odbora za družbene dejavnosti dne 15.4.2019. Podan je bil tudi 
predlog glede materialne podpore društvom: 
Društvom bo KS tako kot do sedaj pomagala pri tiskanju plakatov in sicer bo krila stroške tiska do 15 komadov 
A3 plakatov in do 1.200 kosov A5 letakov (za gospodinjstva). Krila bo tudi stroške raznosa  na pošto 
pravočasno oddanih A5 letakov (raznos po nižji tarifi).  Društva sama poskrbijo za izdelavo in tiskanje 
plakatov. 
 
 
AD8) Razno 
- Milan Markočič predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
Na območju Hriba se postavijo table na začetku ulic s hišnimi številkami. 
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  
2. Borut Slapnik - - 
3. Milan Markočič x  
4. Rino Hrvatin x  
5. Erika Markežič Kapelj x  
6. Nataša Rešek - - 
7. Neja Bonbek Natek x  
8. Matjaž Čok x  
9. Neva Tul x  
10. Damian Eler - - 
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
- - 

 Prisotnih članov – 7 7 0 

Sklep št. 47 je sprejet. 

 
 - Rino Hrvatin je prinesel fotografije s problematiko po celotni krajevni skupnosti. Pregleda se omenjene 
lokacije. Veliko problemov je že v postopku reševanja, za ostale pa se reševanje prične takoj. Svet bo o stanju 
obveščen na naslednji seji.  
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Seja je bila zaključena ob 22.50 uri. 
 
Vse ostale priloge zapisnika so po predhodni najavi na vpogled v tajništvu KS. 
4. redna seja je bila zvočno  posneta, posnetek se hrani v tajništvu KS. 
 
 
Zapisala:                                                                                       Predsednik sveta KS Škofije 
Majda Bonaca                                                                             Matjaž Čok                           


