Mestna občina Koper
Krajevna skupnost Škofije
Svet KS Škofije

ZAPISNIK
5. redna seja Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 4.9.2019,
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, Damian Eler, Nataša Rešek,
 Ostali prisotni: ravnateljica OŠ Vlasta Baraga, krajani Elerjev
 Tajnica: Majda Bonaca
Na začetku seje je ugotovljeno, da so prisotni vsi člani sveta KS Škofije in da je svet sklepčen.
Predsednik sveta KS Škofije Matjaž Čok je sklical 5. redno sejo in predlagal naslednji red:
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje, potrditev zapisnikov korespondenčnih sej
2. Pregled realizacije sklepov
3. Poročilo predsednika
4. Poročilo odbora za finance
5. Poročila odbora za investicije in prostor
6. Poročilo odbora za družbene dejavnosti
7. Predlogi krajanov
8. Razno
Predsednik je predlagal dopolnitev dnevnega reda s sprejemom dodatne točke dnevnega reda.
Glasovanje:
ZA: 11
PROTI: /
Sklep št. 55 je sprejet.
Dopolnitev dnevnega reda je potrjen.
Zaradi prisotnosti krajanov in gosta bo vrstni red dnevnega reda spremenjen.
AD8) Razno
Ravnateljica OŠ Škofije Vlasta Baraga je prisotne pozdravila in izpostavila problematiko vezano na pričetek
šolskega leta ter sodelovanje med šolskim letom:
- Varnost udeležencev v prometu pri prihodu in odhodu v šolo
- Redarska služba je pogosto prisotna pred šolo
- Problematika parkiranja avtomobilov pred šolo
- Predlaga, da bi krajane in starše opozorili, da lahko parkirajo svoje avtomobile pred pokopališčem
in spremljajo peš svoje otroke,
- Organiziran je peš bus – spodbuditi možnost uporabe in sodelovanja pri tovrstni obliki prihoda in
odhoda v šolo
- Uporaba dvorane ZD za potrebe šole
- Uporaba dvorane ŠD Burja
- Problematika vandalizma okrog šole
- Neupoštevanje pravil uporabe zgornjega športnega igrišča
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AD7) Predlogi krajanov
7.1. Predstavniki vasi Elerji so izpostavili problematiko vezano predvsem na omejitev hitrosti skozi vas:
- Prehitra vožnja avtomobilov in motoristov, nevarnost hoje po vasi - ni pločnika,
- Predlagajo, da se postavi stacionarni radar, hitrostne ovire ali trapezna ploščad…
- Problem tranzitnega prometa
7.2. Alenka Šturman je predstavila naslednjo problematiko:
- voda na izlivki ob zadružnem domu – teče preveč, potrebno bi bilo zmanjšati pretok
- problem javne razsvetljave v bližini Gostilne Maje, delavci so bili že večkrat in popravljali…
- zanima jo kako potekajo dogovori vezani na vzpostavitev ambulante na Škofijah
- podala je pripombo, da se krajane ne bi smelo verbalno in fizično napadati.
AD3) Poročilo predsednika
(poročilo v celoti je priloga tega zapisnika)
Predlog sklepa
KS Škofije predlaga, da se k izvedbi izgradnje zunanje klančine in dostop v klet, izbere podjejte Targrad. Z
izvedbo del se prične v mesecu septembru.
Z Izkopom bi hkrati uredili izolacijo stene in uredili dostop do kletnih prostorov iz zunanje strani, kamor bi
lahko dovažali orodje (kosilnice, gasilske komplete) v lasti KS. V kletnih prostorih bi uredili delavnico, ki je
sedaj nameščena v levem krilu ZD. Ta prostor bi tako sprostili in ga uredili (točka 3.)

zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Glasovanje
Član sveta
Alan Radin
Borut Slapnik
Milan Markočič
Rino Hrvatin
Erika Markežič Kapelj
Nataša Rešek
Neja Bonbek Natek
Matjaž Čok
Neva Tul
Damian Eler
Valentina
Petaroš
Jeromela
Prisotnih članov - 11

-

za
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

proti

11

Sklep št. 56 je sprejet:
AD4) Poročilo odbora za finance
(poročilo v celoti je priloga tega zapisnika)
Erika Markežič Kapelj je izpostavila naslednje glavne točke poročila:
- v preteklem obdobju se je izvajalo kontrolo nad tekočim poslovanjem
- seznanitev s participatornim proračunom MOK 2020 - PREDLAGAM-ODLOČAM:
Za leto 2020 se uvaja delni paricipatorni proračun MOK. Proračun je razdeljen na 6 okrajev, kjer vsak okraj
dobi 80.000€. Škofije spadajo v 3. okraj skupaj s Hrvatini in Dekani. Krajani lahko sami predlagajo projekt v
višini od 5.000 eur do 20.000 eur. Nato sledi glasovanje, ki bo namenjeno občanom starejšim od 15 let in bo
potekalo samo v elektronski obliki. Občani bodo lahko glasovali na Sedežih KS in na MOK.
27. oktobra bo konec glasovanja.
Valentina Petaroš Jeromela je ob 21.30 zapustila sejo.
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AD5) Poročilo odbora za investicije in prostor
(poročilo v celoti je priloga tega zapisnika)
Borut Slapnik je izpostavil naslednje točke:
- sestanek, ki je potekal vezan na vaško hišo Elerji
- potek dogovarjanj v zvezi s parkiriščem ob stari pekarni
AD6) Poročilo odbora za družbene dejavnosti
(poročilo v celoti je priloga tega zapisnika)
Predlog sklepa:
Za izvedbo krajevnega praznika 2019 se nameni sredstva v višini do 1.500,00 eur.
zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Glasovanje
Član sveta
Alan Radin
Borut Slapnik
Milan Markočič
Rino Hrvatin
Erika Markežič Kapelj
Nataša Rešek
Neja Bonbek Natek
Matjaž Čok
Neva Tul
Damian Eler
Valentina
Petaroš
Jeromela
Prisotnih članov – 10

-

za
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

proti

-

10

Sklep št. 57 je sprejet:
AD1) Potrditev zapisnika 4. redne seje, potrditev zapisnikov korespondenčnih sej
zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Glasovanje
Član sveta
Alan Radin
Borut Slapnik
Milan Markočič
Rino Hrvatin
Erika Markežič Kapelj
Nataša Rešek
Neja Bonbek Natek
Matjaž Čok
Neva Tul
Damian Eler
Valentina
Petaroš
Jeromela
Prisotnih članov – 10

-

za
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

proti

-

10

Sklep št. 58 je sprejet:
Zapisnik 4. redne seje in korespondenčnih sej so potrjeni.

Seja je bila zaključena ob 22.300 uri.
Vse ostale priloge zapisnika so po predhodni najavi na vpogled v tajništvu KS.
5. redna seja je bila zvočno posneta, posnetek se hrani v tajništvu KS.

Zapisala:
Majda Bonaca

Predsednik sveta KS Škofije
Matjaž Čok
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