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Mesta Občina Koper 
Krajevna skupnost Škofije 

 
 

Zapisnik 3. korespondenčne seje 
 
Dne 13.2.2019 je predsednik Sveta KS Škofije po elektronski pošti sklical 3. korespondenčno 
sejo s sledečim predlogom sklepa:  
Za  člana  komisije za spremljanje izvajanja projekta gradnje drugega železniškega tira 
Divača-Koper predlagamo Igorja Hvastjo. 
 

Obrazložitev: 
Župan MOK bo imenoval komisijo, kot županovo posvetovalno telo pri spremljanju izvajanja 
projekta gradnje drugega železniškega tira Divača-Koper. Zaradi pomembnosti tega 
državnega investicijskega projekta, ki je izjemnega pomena tudi za celotno Mestno občino 
Koper, še toliko bolj pa za območje krajevnih skupnosti, kjer bodo tudi fizični posegi v 
prostor, zato nas pozivajo,  da čimprej posredujemo predlog za člana komisije – predstavnika 
Krajevne skupnosti Škofije. 
Odbor za infrastrukturo je predlagal, da se za člana komisije za spremljanje izvajanja projekta 
gradnje drugega železniškega tira Divača-Koper imenuje  Igorja Hvastjo (v priponki je njegov 
življenjepis).  
Odbor za infrastrukturo in seveda Svet KS Škofije si bosta prizadevala, do bo član omenjene 
komisije predvsem strmel k reševanju za naš kraj pomembnih problemov. Tu bo v prvi vrsti 
pravilno obveščanje odbora za infrastrukturo, Sveta KS in krajanov KS. Pomemben bo 
monitoring terena pred, med in po gradnji pa odškodninska odgovornost 
investitorja/izvajalca. Na našem prostoru bodo zelo velik zalogaj številni vodnjaki, ki se ne 
smejo presušiti, organizacija odvoza izkopnega materiala, ki bi se moral izogniti centru 
Škofij in seveda vse ostale zadeve, ki bodo vplivale na življenje v našem kraju." 

 
O predlogu sklepa predlagatelja, so člani Sveta KS Škofije do dne 15.2.2019 glasovali po 
elektronski pošti na sledeči način: 

 
za
p. 
Št. 

   

Član sveta za proti vzdržan 

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  x  

11. Valentina Petaroš -Jeromela  x  

 Prisotnih članov    

       Sklep št. 20 je sprejet. 
 

Škofije, 18.2.2019 
Zapisnik sestavila:                                                                       Predsednik Sveta KS Škofije 
Majda Bonaca                                                                                       Matjaž Čok 


