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Mesta Občina Koper 
Krajevna skupnost Škofije 

 
 

Zapisnik 6. korespondenčne seje 
 
Dne 10.07.2019 je predsednik Sveta KS Škofije po elektronski pošti sklical 6. korespondenčno sejo s i 
predlogi sklepov.  
 
O predlogu sklepov predlagatelja, so člani Sveta KS Škofije do dne 12.7.2019 glasovali po elektronski 
pošti na sledeči način: 
 

1. Predlog sklepa: 
Na MOK se pošlje pobuda za izvedbo projekta »Gradnja objekta – nasipavanje stavbnega zemljišča 
z zemeljskim izkopom«.  
 
Obrazložitev:  
Na območju ob Škofijski obvoznici, kjer je imelo parkirane avtobuse podjetje Batana d.o.o. in kjer je 
naš krajan Šavle Edi, s soglasjem prejšnjega vodstva KS, deponiral izkopni material, ki ga je pridobil pri 
urejanju domače hiše, se je pri pozivu g. Edi Šavle, da počisti navedeno območje zaradi dovoza in 
deponiranja rezkanca na tisto območje, pojavila ideja, da bi tisto območje uredili v taki meri, da bi s 
tem pridobili ogromen dodatni prostor, ki bi ga v prihodnosti KS lahko namenila za razne projekte 
(športne aktivnosti, razne prireditve, pikniki…). Gre namreč za območje parcel v lasti MOK, kjer je 
trenutno povsem neuporabna povsem zaraščena površina, luknja globoka nekaj metrov. G. Edi Šavle, 
ki je pobudnik te ideje, je sklical srečanje odgovornih za ta projekt, predstavnike MOK, investitorja in 
izvajalca gradnje g. Krt Viljem s.p. in predstavnike KS. Projektant projekta in izvajalec sta predstavila 
zadevo in predstavniki MOK so potrdili, da bodo izdali vsa soglasja za izvedbo projekta. Naloga KS je, 
da pošlje na MOK pobudo za izvedbo projekta.  Po dani pobudi se lahko prične z izdelavo 
dokumentacije in izvedbo projekta.  
 

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. 50 je sprejet.  

 
2. Predlog sklepa:  

Za sanacijo bivšega rokometnega igrišča na Sp. Škofijah se za različna dela nameni znesek v višini 
1.800,00 eur. 
 
Obrazložitev:  
Za ureditev dotrajanega območja bivšega rokometnega igrišča na Sp. Škofijah predlagamo naslednja 
vzdrževalna dela:  
- z betonom zaliti otoke, zaraščene s plevelom in zapolniti luknje, kje so bile prej luči cca 23 m2  
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- zaris črt za košarko  
- sanacij razpok na igralni površini 
- barvanje ograje (delavec JD) 
- urediti in prenoviti sedeže in urediti nadstrešek ob igrišču 
- preurediti ograjo, ki loči igrišče do parkirišča na način, da se omogoči osebnim vozilom brezplačno 
parkiranje. Ta ukrep bomo izvajali samo v času večjih prireditev.  
 

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. 51 je sprejet.  

 
3. Predlog sklepa: 

Društvom bo KS krila stroške  tiskanja plakatov in sicer do 15 kosov 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 morajo sama poskrbeti za izdelavo in tisk.  
Poleg tega bo KS omogočila materialno pomoč v obliki naročilnic (nabava živil za pogostitev gostov, 
izdaja brošur itd…) in sicer za prireditve večjega obsega (prireditve na dvorišču ZD, posebni jubileji 
itd.) v višini 250,00 EUR, za prireditve manjšega obsega (npr. manjši koncert in predstavitve v dvorani 
ali avli ZD) pa 100,00 EUR.  Pomoč z naročilnicami lahko društvo koristi največ 2 krat v letu.   
Društva, ki koristijo materialno pomoč KS, morajo na vseh tiskovinah in v elektronskih medijih 
objaviti logotip KS Škofije ter napisati poročilo z dogodka, ki ga bo KS objavila v svojih medijih.  
 
Obrazložitev:  
Zaradi vse večjega števila prireditev v organizaciji naših številnih društev  v krajevni skupnosti Škofije 
smo upoštevali smo mnenja svetnikov ( z seje 15.5.2019), da je materialno pomoč društvom smiselno 
omejiti, zato predlagamo, da se sprejme zgoraj naveden sklep. 

 
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. 52 je sprejet. 
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Škofije, 12.7.2019 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                                       Predsednik Sveta KS Škofije 
Majda Bonaca                                                                                       Matjaž Čok 


