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Mestna občina Koper                                           
Krajevna skupnost Škofije 
Svet KS Škofije                                                                                   
 
 

Z A P I S N I K 
 

3. redna seja Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 16.3.2019, 
ob 18. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije 

 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI: 

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

• Odsotni člani sveta: Alan Radin  

• Ostali prisotni: Sergej Rolič, Gregor Žigon, g. Maturič 

• Tajnica: Majda Bonaca 
 
Na začetku seje je ugotovljeno, da je prisotnih 10  članov sveta KS Škofije in da je svet sklepčen.   
Na zahtevo nekaterih svetnikov se seja ni snemala.   
 
Predsednik sveta KS Škofije Matjaž Čok je sklical 3. redno sejo in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje, zapisnikov korespondenčnih sej, pregled realizacije sklepov 
2. Seznanitev s primopredajo poslov 
3. Proračun 2019 
4. Informacija o poteku optike 
5. Informacija s strani podjetja Mercator 
6. Poročilo odbora za finance 
7. Poročilo odbora za družbene dejavnosti 
8. Poročilo odbora za investicije in prostora 
9. Razno 

Predsednik predlaga, da se doda točka dnevnega reda: Poročilo predsednika, ki poleg poročila zajema tudi 
točko 3, 4 in 5.  
 
Glasovanje dnevnega reda: 
ZA: 10 
PROTI: / 
Potrdi se predlagan dnevni red. 
 
Ad1)  
1.1. Potrditev zapisnika 2. redne seje 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin - - 
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 x  
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
x  

 Prisotnih članov - 10 10 0 
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Sklep št. 21  je sprejet:  

Zapisnik 2. redne seje je potrjen.  
 

1.2. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje 
zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin - - 
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 x  
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
x  

 Prisotnih članov - 10 10 0 

Sklep št. 22  je sprejet:  

Zapisnik 1. korespondenčne seje je potrjen.  
 
1.3. Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin - - 
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 x  
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
x  

 Prisotnih članov - 10 10 0 

Sklep št. 23  je sprejet:  

Zapisnik 2. korespondenčne seje je potrjen.  
 
1.4. Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin - - 
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  x 
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
 x 

 Prisotnih članov - 10 5 5 

Zapisnik 3. korespondenčne seje ni potrjen.  
 
Milan Markočič, Rino Hrvatin, Nataša Rešek, Damian Eler in Valentina Petaroš-Jeromela, ki so bili proti 
imenovanemu kandidatu, so podali svoje stališče, da se ne strinja z imenovanim članom, ker ni član sveta KS 
Škofije, ne oporekajo pa njegovi strokovnosti.  
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Zaradi prisotnosti treh zainteresiranih krajanov glede ureditve parkirišča pri bivši zelenjavni trgovini, smo 
nadaljevali sejo z 8. točko dnevnega reda: 
 
AD8) 
- Ureditev parkirišča pri bivši zelenjavni trgovini: 
Lastnik poslovnega prostora Sergej Rolič prosi, da se zariše eno parkirno mesto rezervirano za uporabnike 
poslovnega prostora. Prinesel je uporabno dovoljenje iz leta 1968 iz katerega je razvidno, da se dovoljuje 
uporaba enega parkirnega mesta pred tem poslovnim prostorom. 
Latnik zgornjega stanovanja g. Maturič, bi tudi želel eno parkirno mesto, saj naj bi v naravi parcela kjer stoji 
objekt posegala tudi v javno cesto.  
Odbor za investicije in prostor bo prošnje in vloge obravnaval skupaj z lastniki tega objekta, preverili bomo 
na MOK in uredili najustreznejšo rešitev za vse vpletene uporabnike. 
 
Ad2) Seznanitev s primopredajo poslov 
Poročilo bodo prejeli vsi člani sveta po e-pošti, na naslednji redni seji ga bodo obravnavali in podali svoje 
pripombe.  
 
Ad3) Poročilo predsednika KS Matjaža Čoka 
(poročilo v celoti je v prilogi tega zapisnika) 

3.1. Informacija o izgradnji Optičnega omrežja 
T-2 nadaljuje z izgradnjo optike na Zg. Škofijah. Na predstavitvi v Vaški hiši, ki se je je udeležilo več kot 80 
krajanov, je g. Kobal povzel ključne informacije glede načina gradnje in terminskega plana. Prebivalci 2. in 3. 
Škofij naj bi na optiko bili priključeni do junija 2019. Vmes se bodo dela začela proti Sp. Škofijam, mimo šole 
do Bivja, kjer ima T-2 že zgrajeno omrežje. Investitor bo za ta del pridobil soglasje občine. Pred uvedbo v delo 
se bo odvila še ena predstavitev za krajane Sp. Škofij. 
Dne 22.02. je na temo optike potekal tudi sestanek KS-MOK-INVESTITOR. Sestali smo se v prostorih MOK 
(Likar, Plahuta, Šuc, Kobal, Slapnik, Čok). Potrjeno je bilo, da se optika gradi v skladu z projektom izgradnje in 
preureditve ceste Sp. Škofije-Tinjan. Ni bilo potrjeno, da se optika gradi v skladu z Načrtom razvoja 
širokopasovnega omrežja (NRŠO), sprejetim s strani MOK, dne 21. 6. 2017. MOK in T-2 se bosta morala 
dogovoriti na kakšen način se bo upoštevalo soglasje MOK, ki govori o preplastitvi ceste: Investitor se sicer 
sklicuje na služnostno pogodbo, ki tega ne predvideva, MOK je vztrajala na soglasju, kjer to nedvoumno piše. 
Naše stališče je bilo, da je v našem interesu, da se investicija nadaljuje, vsekakor pa je prav, da se pogodbe 
upoštevajo. Še posebej, če se naredi asfalt na prekop, bankine pa primerno utrdi. Smiselno je potrebno 
interpretirati tudi dejstvo, da se bo sicer zaradi večkratnih prekopavanj, zdelana cesta v prihodnjih nekaj letih 
popolnoma prenovila. Za optiko bo sicer postavljena samo 1 cev (ne dve, kot zapisano v NRŠO, str. 57). 
G. Kobal je na KS poslal povpraševanje, če imamo prostor za postavitev bazne postaje. KS nekaj nepremičnin 
ima, razmišljamo o nepremičninah, ki jih je potrebno urediti in v njih ni možna nobena druga dejavnost: kletni 
prostori. To je sicer stvar širše razprave, saj je potrebno usposobiti (zgraditi vhod in urediti odvodnjavanje), 
ki sicer v začetni fazi ni nujno potrebo saj bi lahko investitor uporabljal skupni vhod.  KS si mora prizadevati 
za oddajo lastnih nepremičnin v najem ter s tem maksimirati svoje prihodke, ki so potrebni za razvoj 
skupnosti. Usposobiti je potrebno nepremičnine, ki so v 3. gradbeni fazi in jih čimprej začeti oddajati. 
Poizvedovali smo tudi, ali je informacija, da Telekom Slovenije ravno tako razmišlja o gradnji optike na Zg. 
Škofijah, prava. Povedano je bilo, da bo v tem primeru investicija narejena po zraku. Poudaril smo, da se lahko 
naredi tudi po zemlji, le da se bo delalo usklajeno s prenovo ceste. Prenova le te bo sicer izvedena, ko bo 
MOK odkupila vsa zemljišča, potrebna za razširitev cestišča. Naše stališče je, da se lahko obnova, če je 
usklajena tudi z ostalimi deležniki, izvede fazno. Do 3. Škofij namreč razširitev ni predvidena, saj je cesta že 
sedaj dovolj široka. Na občini o tem niso vedeli še nič. Vsekakor pa bi bila  še ena gradnja in prekopavanje 
nepotrebno dejanje, sploh zaradi tega, ker uporabnik lahko sam odloči katerega operaterja bo izbral, ne glede 
na to, kdo bo postavil kable. To sicer velja v primeru, ko zasebni investitor položi kable. V tem primeru se 
lahko uporabnik odloči tudi za državni telekom. 

3.2. Javna dela 
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Izmed treh je bil izbran kandidat Zdenko Vujković. Predsednik Matjaž Čok in tajnica KS Majda bonaca sta 
delavca peljala po KS, po ustaljenem programu in opisu nalog. Svetnike predsednik poziva, da morebitna 
dodatna dela ali potrebe javijo tajništvu, ki jih bo predalo delavcu.  
V slabem mesecu dela je Zdenko Vujković pobarval ograjo na plavskem mostu, uredil ekološke otoke,  uredil 
in počistil več zapuščenih brežin (trikotnik na sp. Škofijah proti borovcem). Počiščeni so bili nekateri jaški in 
bankine. Večkrat so bila že očiščena pokopališča in mrliški vežici. Pripraviti se bo potrebno na spomladansko 
košnjo trave, pregledati bo potrebno mehanizacijo. 
 

3.3. OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, ravnateljica ga. Vlasta Baraga 
V krajšem pogovoru seje predsednik sestal z ravnateljico ga. Vlasto Baraga. Sogovornika sta skupaj poudarila 
potrebo po sodelovanju z OŠ, kot eno izmed temeljnih ustanov naše KS. Priložnost za to bodo prihajajoče 
prireditve v KS. 
 

3.4. Sestanki na MOK  
1. srečanje z županom, dne 10.01.2019:   

Spoznavno srečanje z županom in ostalimi predsedniki KS. Zaradi časovne stiske je bilo takoj poudarjeno, da 
morajo KS čimprej poslati na MOK predlog proračuna in seznam potreb. Na 2. seji je KS pripravila in potrdila 
seznam ter ga poslala na MOK. 

2. sestanek – proračun, dne  31.01.2019: 
Sestanek z županom se je pričel ob 15:00, v četrtek, 31.01.2019. Na sestanku so bili prisotni: Vilma Milunovič, 
Raf Klinar; Zdenko Ferletič in župan Aleš Bržan ter še predsednici KS Hrvatini Diana Avdič in KS Dekani Ingrid 
Kocjančič in predsednik KS Škofije Matjaž Čok. 
Predstavitev predsednika je povzela vse ključne investicije, ki se morajo v KS izpeljati v prihodnjem mandatu, 
sprejete na 2. seji. Poseben poudarek se tako dalo območju šole, kjer je potrebno poleg nove šole urediti tudi 
prometni režim in dograditi vrtec. Drugo celostno območje je ureditev centra Škofij od bivše bencinske 
črpalke do bivšega rokometnega igrišča. To ne prejudicira morebitne ureditve parkirišča pri bencinski črpalki. 
Poseben poudarek je bil tudi na ambulanti. Povzelo se je dosedanja prizadevanja in tudi razloge za ambulanto 
(upokojenci, šoloobvezni otroci, razbremenitev staršev in skrbnikov.... ). Predsednik je poudaril tudi potrebo 
po dograditvi kanalizacije na Sp. in Zg. Škofijah, kjer jo je potrebno dokončati. Izpostavila se je potreba po 
projektiranju kanalizacije na Elerjih in Plavjah, koordinirano tudi z ostalimi projekti (elektrika, voda, 
telekomunikacije…) 
Predsednik je predlagal, da se v paketu rešujejo talne označbe, postavitev prometnih znakov in začetek 
postopka pri umirjanju prometa. Naslednji paket so parkirišča, še posebej tista, ki ne prejudicirajo ostalih 
investicij: stara pekarna. 
Že na tem sestanku so dokončno potrdili, da se bo še letos zgodila gradnja krožišča Sp. Škofije- Tinjan, se pa 
še ne bo začela izgradnja 1. faze 3. etape kanalizacije proti mejnemu prehodu Škofije, gradnja se bo začela 
naslednje leto.  Zaobjel sem vse, kar imamo v dokumentih.  

3. sestanek MOK: v 2. fazi nas je MOK ponovno pozval na sestanek in nam predstavil sprejeti proračun: 
  
Proračun MOK za KS Škofije v letu 2019:  

1. OB050-19-0031-UREDITEV PARKIRIŠČA V CENTRU                                      40.000,00 
2. OB050-19-0009-UREDITEV KROŽIŠČA ŠKOFIJE                                            141.300,00 
3. OB050-19-0010-OŠ ŠKOFIJE-preveritev prostorskih pogojev                     15.000,00 
4. nadaljevanje izgradnje kanalizacije na Zg. Škofijah in začetek del  

na Sp. Škofijah proti MP                                             skupaj:                         196.300,00 
 
Prvi proračun, ki bo posledica politike novega občinskega vodstva, bo sicer prišel do izraza v šele naslednjih 
letih. Priprave za leto 2020 se bodo začele kmalu. Tukaj je potrebno poudariti, da ima ravno sedaj MOK 
možnost, da določene še ne narejene projekte načrtuje smiselno in sistematično. Poleg kanalizacije na Elerjih, 
kjer še ne obstaja projekt, a imajo že optiko, so Plavje tiste, ki so pravzaprav lakmusov papir za pravilno in 
učinkovito načrtovanje. Prav tukaj lahko MOK načrtuje izgradnjo in  postavitev optike, sanacijo vodovoda, 
elektrike in kanalizacije z enim posegom in nato preplastitvijo ceste. Brez dodatnih prekopavanj. Je pa res, da 
T-2 napoveduje postavitev optike v obdobju do 2 let, projekta kanalizacije pa občina niti še ni začela delat.  
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Dobra novica je, da sodijo Škofije zaradi št. prebivalcev v t.i. aglomeracijo, kar pomeni, da je potrebno do leta 
2022 urediti cel kup reči: kanalizacija, ceste itd., ker do takrat traja naslednja in verjetno tudi zadnja evropska 
perspektiva, ki sofinancira take infrastrukturne  projekte.  
 

3.5. ostala manjša vzdrževalna dela 
-  prebarvanje in ureditev vrat na pokopališčih Škofije in Tinjan, odstranitev drevesa na pokopališču Tinjan 
- nerealizirana: Tinjan, sanacija ceste; Zadružni dom: postavitev defibrilatorja, beljenje stene, postavitev 
poštnih nabiralnikov 
 

3.6. Poslane pobude na MOK 
- Inšpekcija Elerji – parcela št. 185/10 ter 1881/1 k.o. Hribi 
- Inšpekcija Tinjan –parcela št. 347 k.o. Tinjan 
- Obravnavali smo dve pobudi za izvedbo nujnih vzdrževalnih del in jih naslovili na MOK: 
  1.  popravilo rešetk na cesti Sp. Škofije-Čuk,  
  2. popravilo rešetk čez meteorni kanal na cesti proti staremu vaškemu  trgu na Sp. Škofijah ("Pri špini") – 

parcela št. 1673 ali *63/7  k.o. 2595  Škofije. 

 
Ad5)  Informacija s strani podjetja Mercator 
Predsednik Matjaž Čok se je sestal s predstavniki Mercatorja d.d.,  ki so predstavili stališče podjetja glede 
možnosti odkupa dela stavbe kjer imajo trenutno svojo poslovalnico. Trenutna lastnica zgornjih prostorov se 
je odločila, da bi prostore odprodala. Mercator je etažni solatnik spodnjih trgovskih prostorov.  Politika 
Mercatorja je, zaradi ekonomske situacije sedaj taka, da se načeloma ne spuščajo v nakup nepremičnin. 
Zainteresirani pa so, da bi ohranili trgovino na Škofijah in jo eventualno še razširili. Optimalno poslovanje bi 
jim gleda ena število prebivalcev narekovalo postavitev trgovine z 500m2 trgovskih in 250m2 skladiščnih 
površin. Ker je Mercator lastnik dela trgovine, ima s tem pravico veta v primeru, da bi se v prostor želela 
vključiti katera druga trgovska veriga. Po besedah Mercatorja bi bila najbolj smiselna opcija, da bi se dobil 
zasebni investitor, ki bi prevzel celotno zgradbo, jo porušil in na novih temeljih naredil nov objekt. Trenutni 
namreč tudi zaradi tlorisov ni najbolj optimalen, saj ima v trgovini preveč stebrov.  KS takšno stališče 
pozdravlja. Kratkoročno večje spremembe sicer niso predvidene. Z Mercatorjem je KS v kontaktih. 
Dogovorjeno je, da nas bo Mercator o svojih potezah sproti obveščal.  
 
Ad6)     Poročilo odbora za finance 
Erika Markežič Kapelj je podala razlago pregleda planiranih odhodkov za investicije, opremo  in vzdrževalnih 
stroškov: 
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Milan Markočič je podal informacijo glede tega, da na Ministrstvu za zdravje so še vedno namenjena sredstva 
glede umestitve Zdravstvene ambulante na Škofijah in zato je potrebno pohiteti s predlogi, kje naj bi jo 
umestili.  
 
Ad7) Poročilo odbora za družbene dejavnosti 
(poročilo v celoti je v prilogi tega zapisnika) 
Neja Bonbek Natek je podala poročilo s 1. sestanka odbora za družbene dejavnosti, na katerem se je 
obravnavalo naslednje točke: 

1. Predstavitev članov odbora 
2. Postavitev uredniških odborov 
3. Pustovanje (3.3.2019)  in obeležitev dneva žena 2019 (8.3.2019) 
4. KS Škofije na družbenih omrežjih; Facebook stran, YouTube kanal, Instagram, Twitter 
5. Razno: spletna stran KS, sodelovanje z En big band, kino na Škofijah, Škofije imajo talent, CGP Škofije, 

Primorska poje 2019, Koncert treh zborov  
 
7.1. Nataša Rešek je predlagala, da bi se kot članica sveta KS  Škofije vključila v Odbora za investicije, 
infrastrukturo, okolje, prostor in nepremičnine.  

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin - - 
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 x  
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
x  

 Prisotnih članov - 10 10 0 

Sklep št. 24  je sprejet:  

Nataša Rešek je članica Odbora za investicije, infrastrukturo, okolje, prostor in nepremičnine.  

 
 
 
 
Ad8) Poročilo odbora za investicije, infrastrukturo, okolje, prostor in nepremičnine (v nadaljevanju Odbor 
za infrastrukturo) 
(poročilo v celoti je v prilogi tega zapisnika) 
 
Borut Slapnik je prebral poročilo z 2. sestanka Odbora za infrastrukturo na katerem se je obravnavalo 
naslednje točke: 
8.1. Seznanitev članov odbora s potrditvijo Igorja Hvastje na korespondenčni seji sveta KS in v odboru za 

investicije, kot predstavnika KS v županovi posvetovalni komisiji za drugi tir Divača – Koper. 
8.2. Seznanitev članov odbora z vsebino pogovora z gospo Likar Natašo in gospodom Ferletič Zdenkom (v 

poročilu predsednika) 
8.3. Seznanitev članov odbora s proračunskimi sredstvi, namenjenimi naši KS, v okviru proračuna MOK za leto 

2019 (v poročilu predsednika) 

Odbor predlaga svetu KS Škofije sprejem naslednjih sklepov: 
 

1. Predlog sklepa: 
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Projekt ambulanta se nemudoma pelje dalje in prav tako, se v postavki proračuna, kjer se omenja osnovna 
šola na Škofijah, poleg preveritve prostorskih pogojev za umestitev šole, zahteva od MOK, da se določi 
zavezujoč terminski načrt in dinamika projektiranja in financiranja izgradnje osnovne šole. 
Obrazložitev: 
V proračunu ni omenjene ambulante, toda po predlogu podžupanje, gospe Olge Franca, se je na MOK že 
poslala pobuda za takojšnjo oživitev projekta »ambulanta«, saj so namenjena sredstva še vedno deponirana 
na zavodu za zdravstvo, namenjena prav za ambulanto na Škofijah.    
Za projekt osnovne šole so predvidena sredstva v znesku 15.000 eur, in sicer za preveritev prostorskih 
pogojev za umestitev šole, s čimer se pa ne moremo strinjati, saj si je poleg zgoraj navedenega v postavki 
proračuna potrebno prizadevati za zavezujoč terminski načrt in dinamiko projektiranja in financiranja 
izgradnje osnovne šole. 
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin - - 
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 x  
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
x  

 Prisotnih članov - 10 10 0 

Sklep št. 25  je sprejet. 

 
2. Predlog sklepa: 

Ob izvedbi projekta krožišče Škofije – Tinjan se upošteva možnost ureditve dodatnega parkirnega prostora 
na parceli 498/4 k.o. Škofije in popravek/dopolnitev projekta v delu, kjer je predviden dovoz avtobusa, 
avtomobilov pri vrtcu Škofije. V projektu ni predvidenega prehoda za pešce in pločnika na drugi strani 
cestišča. 
Načrt izgradnje krožišča pri vrtcu Škofije: 
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zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin - - 
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 x  
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
x  

 Prisotnih članov - 10 10 0 

Sklep št. 26  je sprejet. 
 

8.4. Določitev projektov, ki bi bili prioritetni za izvedbo v KS Škofije, na osnovi namenjenih proračunskih 
sredstev MOK in same KS. 
 
3. Predlog sklepa: 

Prostor na področju starega bencinskega servisa v centru Škofij, se ne nameni parkirišču, temveč pridobitvi 
vaškega trga, kateri bi služil namenu druženja krajanov. 
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin - - 
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  
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8. Matjaž Čok x  
9. Neva Tul x  
10. Damian Eler x  
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
x  

 Prisotnih članov - 10 10 0 

Sklep št. 27  je sprejet. 
 

4. Predlog sklepa:  
DRSC-ju in MOK-u se predlaga  spremembo državne ceste skozi naselje Škofije v občinsko cesto in ceste, 
obvoznice ob avtocesti v državno cesto.  
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin - - 
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 x  
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
x  

 Prisotnih članov - 10 10 0 

Sklep št. 28  je sprejet. 
 
 
 

5. Predlog sklepa: 
Uredi se parkirišče na mestu za pekarno, uredi zaris parkirnih mest in intervencijske poti na parkirišču "Pri  
špini" v starem centru vasi in če v tem trenutku ne bo možna celovita prenova parkirišča pri starem 
balinišču (vrnitev področja parkirišča v katastrske meje in celovita preplastitev parkirišča), vsaj trenutni 
zaris parkirnih mest na tem prostoru in na dalje vodenje projekta celovite ureditve parkirišča kot 
zamišljeno, ter da se bivše rokometno igrišče nameni parkirnemu prostoru v primeru, ko na Škofijah poteka 
kakšna večja prireditev – v ta namen je potrebno urediti dovoz.   
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin - - 
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 x  
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
x  

 Prisotnih članov - 10 10 0 

Sklep št. 29  je sprejet. 
8.5. Razno (umiritev prometa, vzdrževanje cest (jarki/bankine), DARS, ponujeni rezkanec, rezanje dreves...) 

 
 
6. Predlog sklepa:  

Svet KS Škofije sprejme sklep za takojšnje sprožitev postopka glede umiritve prometa na celotni obvoznici 
ob avtocesti nad vkopom tunela celotni cesti in izvedbe mini krožišča na trenutnem zelo nevarnem križišču 
Čuk-Center vasi.  
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zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin - - 
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 x  
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
x  

 Prisotnih članov - 10 10 0 

Sklep št. 30  je sprejet. 
 

7. Predlog sklepa: 
Svet KS Škofije sprejme sklep o brezplačni nabavi rezkanca, ki se ga začasno deponira na površino parcel 
542/1, 538/4, 514/1 k.o. Škofije in s tem seznani javnost. Deponija bo tudi primerno označena. Rezkanec 
se bo polagal v poletnih mesecih. 
Obrazložitev:  
Za ureditev nekaterih poljskih poti v naši KS ter neurejenih površin se bo nabavilo brezplačni rezkanec, ki se 
bo začasno deponiralo na navedeni površini.  
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin - - 
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 x  
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
x  

 Prisotnih članov - 10 10 0 

Sklep št. 31  je sprejet. 

 

8. Predlog sklepa: 
Svet KS Škofije sprejme sklep o nabavi in postavitvi označevalnih tabel za vsa otroška igrišča na področju 
KS Škofije. 
Obrazložitev:  
Vodja odbora je opozori člane odbora na problem označevalnih tabel otroških igrišč v naši KS. Table so 
zakonsko obvezne, zato jih je potrebno takoj pridobiti in postaviti na za to določena mesta.  
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin - - 
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 x  
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
x  

 Prisotnih članov - 10 10 0 

Sklep št. 32  je sprejet. 
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9. Predlog sklepa:  

Svet KS Škofije sprejme sklep o tem, da KS nadaljuje s pogajanji o odobritvi postavitve signalne antene 
ponudnika Telemach d.o.o., na področju centra KS Škofije.  
Obrazložitev: 
Na sedež KS Škofije, je prispela prošnja predstavnika Telemacha, za postavitev signalne antene v centru Škofij, 
in sicer na strehi dvorane Burja ali na strehi zadružnega doma KS Škofije. Za postavitev omenjene antene ni 
potrebno nobenega soglasja, saj deluje na zelo majhni moči. Ponudnik je pripravljen predstaviti zadevo 
prebivalcem, kateri živijo na ožjem področju postavljene antene. V zameno postavitve, bi v KS dobili letno 
nadomestilo v ponujenem znesku 2.400 EUR ali pa enkratno izplačilo za 20 letno obdobje. Odbor se strinja s 
ponujenim predlogom, istočasno pa tudi predlaga, da se poizkuša iztržiti čim več pri nadomestilu.  
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin - - 
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 x  
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
x  

 Prisotnih članov - 10 10 0 

Sklep št. 33  je sprejet. 

 
Ad9) Razno  
9.1. Predsednik je člane sveta KS Škofije seznanil s tem, da je tajnica od 1.3.2019 dalje zaposlena na MOK, 
obseg del in nalog se ne spreminja, svoje delo  še vedno opravlja na sedežu KS Škofije.   
9.2. Določi se datum sej: prva sreda v mesecu, ura se prilagaja glede na letni čas; gradivo za sejo se pošlje 
članom sveta pravočasno po mailu. 
9.3. Predsednik predlaga, da  zaradi lažjega poslovanja in poteka del v tajništvu se določi zgornja meja, ko ni 
potrebno obravnavati izplačanih stroškov na seji sveta (večja vzdrževalna dela, nabava opreme, investicije):  
 
Predlog sklepa: 
Predsednik lahko podpisuje naročilnice do višine 500,00 eur (za tekoče stroške) brez predhodnega soglasja 
sveta. O zneskih v višini od 500,00 do 1.000,00 odloča svet, od 1.000,00 eur naprej je potrebno zbirati 
ponudbe, na podlagi zbranih ponudb svet odloči o najugodnejšemu ponudniku. Sklep opredeljuje stroške, 
ki se nanašajo na nabavo opreme, večja vzdrževalna dela, investicije. 
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  
Član sveta za proti 

1. Alan Radin - - 
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 x  
11. Valentina Petaroš -

Jeromela 
x  

 Prisotnih članov - 10 10 0 

Sklep št. 34  je sprejet. 
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9.1. Predsednik je prebral Zapisnik 9. redne seje Vaškega odbora Zgornjih Škofij z dne 22.2.2019  
- poslati je potrebno pobudo za postavitev prometnega znaka intervencijska pot na 2. Škofijah 
- potrebno je urediti ekološki otok na 4. Škofijah  
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.35 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                       Predsednik sveta KS Škofije 
Majda Bonaca                                                                             Matjaž Čok                           


