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Mestna občina Koper                                           
Krajevna skupnost Škofije 
Svet KS Škofije                                                                                   
 

Z A P I S N I K 
 

7. redna seja Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 12.12.2019, 
ob 18. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije 

 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI: 

 Prisotni člani sveta: Alan Radin, Borut Slapnik, Erika Markežič Kapelj, Neja Bonbek Natek, Matjaž Čok, 
Neva Tul, 

 Odsotni člani: Nataša Rešek, Milan Markočič, Rino Hrvatin, Valentina Petaroš – Jeromela, Damian 
Eler, 

 Ostali prisotni: G. Aleš Bržan - župan, Nina Trampuš, Vlasta Vežnaver, Edmond Gašpar, Barbara 
Verdnik, Željko Stanič, Sandi Cupač 

 Tajnica: Majda Bonaca 
 
Na začetku seje je ugotovljeno, da je prisotnih 6 članov sveta KS Škofije in da je svet sklepčen.   
 
Predsednik sveta KS Škofije Matjaž Čok je sklical 7. redno sejo in predlagal naslednji red:   
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje in 8. korespondenčne seje 
2. Imenovanje inventurne komisije 
3. Poročilo predsednika: 

- proračun 2020 
- vzdrževalna dela v KS  
- ambulanta 
- pobuda Elerji 
- pubuda krajanov Zg. Škofije  

4. Poročila odborov 
5. *Pobude in predlogi krajanov 
6. Razno 
 
Glasovanje:  
ZA: 6 
PROTI:  / 
Sklep št. 69 je sprejet.  
Dnevni red je potrjen. 
 
AD1) Potrditev zapisnika 6. redne seje in 8. korespondenčne seje 
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  

Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  

2. Borut Slapnik x  

3. Milan Markočič - - 

4. Rino Hrvatin - - 

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 - 6 6  
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Sklep št. 70  je sprejet: 
Zapisnik 6. redne seje je potrjen.  
 
AD2) Imenovanje inventurne komisije 
Na podlagi Zakona o računovodstvu in Pravilnika o računovodstvu in organizaciji finančno računovodske 
službe MOK  je Krajevna skupnost  Škofije, kot pravna oseba ob koncu leta dolžna opraviti popis sredstev in 
obveznosti do virov sredstev po stanju 31.12.2019.  Svetu KS Škofije se predlaga naslednji sklep: 
Imenuje se inventurna  komisija za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev po stanju na dan 
31.12.2019 v naslednji sestavi:  

1. Majda Bonaca,  
2. Orjana Landup,  
3. Željko Stanić. 

 
zap. 
Št. 

Glasovanje  

Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  

2. Borut Slapnik x  

3. Milan Markočič - - 

4. Rino Hrvatin - - 

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 - 6 6  

Sklep št. 71  je sprejet: 
 
AD3) Poročilo predsednika 
(poročilo v celoti je priloga tega zapisnika) 
Predsednik je podal poročilo o delu z naslednjimi točkami: 
 
3.1. Izgradnja optike 
Dela potekajo po planu.  
3.2. Problematika dela tajnic 
Prizadevamo si, da bo tajnica KS delala za našo KS v polnem obsegu. Kot kaže sedaj, bo tajnica v KS Škofije 
lahko delala vsaj štiri dneve v tednu. Z MOK je dogovorjeno, da se bodo stvari v tej smeri uredile v kratkem. 
3.3. Vzdrževalna dela  
- Elerji: CPK je uredili odvodnjavanje zamašenega kanala. Krajani so pospravili padli zid, uredilo se je še rešetke 
(Eler, Turščak). Tovrstno samoiniciativno delo je pohvalno. 
- Na podlagi pripravljenih predlogov za postavitev prometnih znakov je MOK začela s postavljanjem cestne 
signalizacije. Ponekod je šlo za zamenjavo tabel, drugod za nadgradnjo. Na novo postavili ali zamenjali so oz. 
še bodo čez 20 prometnih znakov, dodali bodo  tudi precej ogledal in ponekod na novo zarisali črte v manjšem 
obsegu. 
- Prepleskani so bili nekateri prostori v Zadružnem domu, nabavili smo orto foto posnetke celotne KS in 
dodatne table za lažje in bolj pregledno dela sveta. 
- Obnovili smo  rampo na pokopališču Škofije 
3.4. Potek izgradnje II. tira 
- Cesta Tinjan – Podgorci; dostopi do dveh hiš (Angelo Rojc) in do njiv se bodo uredili v roku nekaj mesecev. 
KS bo bedela nad izvajanjem. Akcijo koordiniramo skupaj z MOK. 
- Cesta Urbanci- Tinjan; v interesu KS je tudi asfaltiranje ceste Urbanci – Tinjan, v dolžini 1500 m 
- Priključek Plavje-   Kljub precejšnji previdnosti glede gradnje priključka, je sedaj zaznati malce več optimizma, 
da bi vendarle priključek lahko zgradili. MOK pospešeno nadaljuje postopke z gradbenim dovoljenje,  
naročena je študija o upravičenosti investicij. 
- Cesta  Rožar –Tinjan- Osp; v kratkem se bo pričelo asfaltiranje ceste  
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3.5. Investicije v teku 
- Podporni zid na cesti Koper-Trst (investitor DDC) 
Državna cesta Koper – Trst; obnova podpornega zidu je končana, v planu je asfaltiranje ceste do zida, 
semaforji so odstranjeni. Do konca leta bo postavljena še odbojna ograja. Počistili bodo še jarek do bivšega 
vulkanizerja.  
- Parkirišča (investitor MOK) 
Ureja se parkirišče za staro pekarno. Odstranilo se je vse na črno zgrajene objekte. Pridobili bomo do 20 novih 
parkirnih mest. Območje se bo uredilo z meteorno kanalizacijo. Do sosedov (Glavina) se bo napeljala cev za 
fekalno kanalizacijo. T-2 bo pred asfaltom položil optične kable. Predvidena je tudi izgradnja temeljev za javno 
razsvetljavo. Na prostoru bivšega bencinskega servisa so odstranili moteče betonske elemente.  
- Zadružni dom (investitor KS) 
Izvedena je bila izgradnja rampe. Potrebno je bilo naročiti še novo pretočno črpalko, ki skrbi, da je voda v 
vodnjaku oz. rezervoarju pod kletjo prazna. Na ta način smo se izognili zamakanju. V vodnjak se namreč steka 
podtalnica. V kratkem bomo pričeli tudi z urejanjem prostora z namenom, da tja preselimo skladišče orodja. 
- Zadružni dom – zadnji del:  asfaltiranje terena (investitor KS+MOK) 
Predlog sklepa:  
KS predlaga izvedbo asfaltiranja  terena za Zadružnim domom v vrednosti 3.000 eur v domeni podjejta 
ISBE, d.o.o. 
Obrazložitev: 
Optična kanalizacija je že nameščena, prav tako fekalna in meteorna. S tem se izkoristi prisotnost strojev na 
terenu (gradnja parkirišča) in zaokroži talna ureditev ZD na zadnji strani. Dela se izvedejo, ko bo postavljen 
drugi dl optike. 
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  

Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  

2. Borut Slapnik x  

3. Milan Markočič - - 

4. Rino Hrvatin - - 

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 - 6 6  

Sklep št. 72 je sprejet.  
 
- Izvedba izolacije v dvorani ZD Herman Pečariča ZD (investitor KS) 
Predlog sklepa: 
KS Škofije soglaša, da se za izvajalca del za ureditev izolacije nad odrom v ZD (Dvorana Hermana Pečariča), 
izbere podjejte Matrih d.o.o.  
Obrazložitev:  
Za ureditev izolacije nad odrom v dvorani ZD smo na podlagi popisa del zbrali 3 ponudbe. Izbrani ponudnik 
je najugodnejši.  
Na ta način bo KS pomembno energetsko sanirala objekt in preprečevala vdore toplega in mrzlega zraka. 
Zmanjšala se bo potreba po ogrevanju, stroški bodo nižji. Dvorana bo bolj prijazna do uporabnikov.   
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  

Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  

2. Borut Slapnik x  

3. Milan Markočič - - 

4. Rino Hrvatin - - 

5. Erika Markežič Kapelj x  

6. Nataša Rešek - - 

7. Neja Bonbek Natek x  
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8. Matjaž Čok x  

9. Neva Tul x  

10. Damian Eler - - 

11. Valentina Petaroš -
Jeromela 

- - 

 Prisotnih članov - 6 6  

Sklep št. 73 je sprejet. 
 

- Sanacija  kanalizacije in vodovoda Kolomban – Slatine (del proračuna MOK) 
V naseljih Kolomban - Slatine se izvaja urejanje vodovoda, kar je bilo tudi predlagano s strani KS za proračun 
2020. Dela se že izvajajo in se bodo končala v prihodnjem letu.  
Dobili smo dopis krajanov (v njihovem imenu ga. Karmen Mekota), kjer nas prosijo za pomoč pri izvedbi 
sanacije kanalizacijskih cevi. Naš pogoje je, da se ob sanaciji hkrati vgradijo še cevi za optično omrežje, po 
potrebi pa še katero drugo.  
Vrednost del je 5.000 eur. Predlagamo, da KS pristopi z enkratno pomočjo v vrednosti 3.500 eur.  
Predlog sklepa: 
KS Škofije soglaša, da se za pomoč pri sanaciji kanalizacijskega omrežja v zaselku Slatine iz proračuna KS, 
nameni 3.500 eur za pomoč krajanom.  
Obrazložitev: 
Na ta način bo KS, pomagala krajanom, ki so bili skozi leta precej zapostavljeni pri izgradnji osnovne 
infrastrukture. Bivanjski pogoji se bodo z ureditvijo hidro tlačnih razmer  normalizirali. Izboljšali se bodo tudi 
z zamenjavo poškodovanih kanalizacijah cevi.  Obenem pa velja izkoristiti trenutna gradbena dela, da se 
izvajalca T-2 pozove k položitvi kabla za optično omrežje in celostno uredit še preostalo kanalizacijo ter 
celovito asfaltira cestni odsek. 
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  

Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  

2. Borut Slapnik x  

3. Milan Markočič - - 

4. Rino Hrvatin - - 

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 - 6 6  

Sklep št. 74 je sprejet. 
 
- Ambulanta 
V letu 2020 je za ambulanto predvidenih 90.000 eur. KS je na podlagi večletnih prizadevanj v mesecu spomladi 
izvedla poizvedovalno anketo o ambulanti, kjer se je po pričakovanjih velika večina prebivalcev odločila za 
vzpostavitvi ambulante na Škofijah. Po večmesečnem preverjanju možnih lokacij, je bila izbrana lokacija pri 
'Stari pekarni'.  
MOK nas v dopisu poziva, da se kot svet KS opredelimo do izbrane lokacije.  
Predlog sklepa: 
Svet KS Škofije soglaša, da je najprimernejša lokacija za umestitev ambulante družinske medicine (v kateri 
bo delovala tudi referenčna ambulanta) na Škofijah na območju ''stare pekarne''; v prostorih 
nepremičninskega agenta, ki so v lasti MOK.  
Svet KS poziva MOK, da v najkrajšem možnem času prične z vsemi aktivnostmi za uredite prostorov in da 
predloži terminski plan aktivnosti ter zadolžitve odgovornih oseb s strani. MOK in roke izvedbe do odprtja 
ambulante. 
Obrazložitev: 
Omenjena lokacija je bila s strani MOK potrjena kot najbolj primerna za umestitev ambulante. 
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zap. 
Št. 

Glasovanje  

Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  

2. Borut Slapnik x  

3. Milan Markočič - - 

4. Rino Hrvatin - - 

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 - 6 6  

Sklep št. 75 je sprejet. 
 
- Proračun MOK  
Sprejete so bile investicije, ki smo jih predlagali v proračun. Osnovno stališče sveta je, da se skuša v vsaki vasi  
KS Škofije realizirati najmanj eno  večjo investicijo iz tabele Investicije. Zaradi lažjega pregleda smo investicije 
razdelili na strateške, večje in manjše. (več v poročilu odbora za finance) 
 
AD4) Poročila odborov 
 
4.1. Poročilo odbora za finance  
(poročilo v celoti je priloga tega zapisnika) 
Erika Markežič Kapelj je pripravila naslednje točke poročila:  
 
4.1.1. Upravljanje Športne dvorane Burja 
Predlog sklepa:  
Športno dvorano Burja se s 01.01.2020 preda v upravljanje Mestni občini Koper – javnemu zavodu za šport, 
pri čemer se pri uporabi oz. najemu dvorane da prednost domicilnim športnim klubom in Osnovni Šoli 
Oskarja Kovačiča Škofije. Mestna občina Koper – zavod za šport prevzame pogodbene obveznosti, ki  
ostanejo v skladu z veljavno zakonodajo.  
Krajevna skupnost Škofije je zelo zadovoljna s kakovostnim delom in predanostjo trenutnega upravljalca, 
ter meni, da je primeren za nadaljnjo sodelovanje. 
Obrazložitev: 
Sklep je bil predlagan po opravljeni podrobnejši finančni analizi ter na podlagi dogovora z vsemi akterji; 
predstavniki KS, predstavniki MOK, sedanjim upravljalcem dvorane ter največjim uporabnikom dvorane – FC 
Bronx Škofije.  
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  

Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  

2. Borut Slapnik x  

3. Milan Markočič - - 

4. Rino Hrvatin - - 

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 - 6 6  

Sklep št. 76 je sprejet. 

 
4.1.2. Proračun MOK za leto 2020 
Povzetek ter kratka seznanitev predloga za proračun MOK za KS Škofije: 
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Opis 
Začetek-
konec NRP 2020 2021 2022 2023 Skupaj 

KS Škofije - Sanacija zidu na Mandriji 
01.01.2021 - 
31.12.2021 

0 30.000 0 0 30.000 

KS Škofije - Sanacija cest Plavje-Urbanci, zaselek Puberli 
01.01.2021 - 
31.12.2021 

0 15.000 0 0 15.000 

KS Škofije - Sanacija pločnika v Elerjih 
01.01.2020 - 
31.12.2020 

10.000 0 0 0 10.000 

PP Ureditev priključka in asfaltiranje javne poti Škofije 
01.01.2020 - 
31.12.2020 

17.000 0 0 0 17.000 

PP Ureditev pločnika do Vrtca Škofije 
01.01.2020 - 
31.12.2020 

20.000 0 0 0 20.000 

KS Škofije- ureditev križišča Spodnje Škofije-na Čuk 
01.01.2020 - 
31.12.2021 

20.000 0 0 0 20.000 

Ureditev krožišč - krožišče Škofije 
01.01.2019 - 
01.01.2020 

93.903 0 0 0 93.903 

PP Ureditev sprehajalne poti Parenzana na relaciji Škofije - Bertoki 
01.01.2020 - 
31.12.2020 

20.000 0 0 0 20.000 

KS Škofije - obnova vodovoda v Slatinah 
01.01.2020 - 
31.12.2020 

25.000 0 0 0 25.000 

Komunalno opremljanje Škofije 
01.01.2020 - 
31.12.2021 

30.000 20.000 0 0 50.000 

Ureditev ambulante v Škofijah 
01.01.2020 - 
31.12.2020 

90.000 0 0 0 90.000 

OŠ Škofije 
01.01.2020 - 
31.12.2022 

248.880 3.129.086 7.162.263 0 10.540.229 

 Skupaj 
 

574.783  
 

3.194.086  
 

7.162.263  
             

-    
 

10.931.132  

V zgornjo tabelo ni zajet projekt Kanalizacije za KS Škofije, ki je opredeljen v posebnem dokumentu Čisto za 
Koper in Ankaran. Za omenjeni projekt je poleg proračuna namenjen še posebej sredstva, ki se črpajo tudi iz 
sredstev EU in državnega proračuna. 
 
4.2. Poročilo odbora za družbene dejavnosti  
(poročilo v celoti je priloga tega zapisnika) 
Alan Radin je izpostavil naslednje točke poročila:  
 
4.2.1. Organizacija krajevnega praznika in pohod: 
Ocenjujemo, da je v veliki meri organizacija krajevnega praznika uspela, kljub vsemu, se bomo zadevo 
analizirali in skušali najti rešitve za odpravo pomanjkljivosti. Kot častni govornik je nastopil dr. Jože Pirjevec, 
nastopili so otroški pevski zborček iz OŠ Škofije, plesalke N1 DANCE TEAM-a, Mešani pevski zbor Obala in De 
Peachkiss. Prireditev je povezovala Ivica Vergan, za ozvočenje pa je skrbel g. Stoisavljevič.  Letos sta posebni 
priznanji KS Škofije dobili Jahalni klub Obala in Društvo plezalcev Koper, oboji za jubilejno delovanje.  Poleg 
tega smo letos prvič podelili priznanja za dosežke v športu in sicer osnovnošolcem ter tekmovalcem, ki 
zastopajo naša športna društva.   
4.2.2. Glasilo NA BURJI 
Članke imamo zbrane, a kot kaže se izdaja odmika v januar saj bodo sredstva namenjena za odpravljanje 
posledic obilnega dežja.  Kljub temu velja razmisliti o čestitki v imenu sveta KS Škofije v kateri bi podali ključne 
informacije o opravljenih delih in največjih načrtih za 2020. Letake bi poslali po pošti.  
4.2.3. Fotografsko pokrivanje prireditev 
S fotografijo in nekatere tudi z videom smo obeležili naslednje dogodke: 

- 12.10.2019 – Praznik vina in oljk (prireditev je obiskal tudi župan MOK) 
- 19.10.2019 – Nastop Obalnega komornega orkestra na Škofijah 
- 24.10.2019 – Druženje z jubilanti v organizaciji DU Škofije 
- 29.10.2019 – Prireditev ob prazniku KS Škofije 
- 30.10.2019 – Tradicionalni pohod ob spominu na Ustanovitev 1. odbora OF v slovenski Istri. 

Fotografiranje pred spomenikom na Škofijah in fotografiranje dogajanja na Plavjah.  
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4.3. Poročilo odbora za infrastrukturo 
(poročilo v celoti je priloga tega zapisnika) 
Borut Slapnik je izpostavil naslednje:  
 
- Zaris parkirnih mest na Sp. Škofije; potekajo sporazumna dogovarjanja s krajani 
- Postavitev luči Stari grad; ob cesti sta se postavili dve svetilki. Krajani, ki živijo na tem delu, zahtevajo 
celovito ureditev ceste. Po informacijah s strani MOK se zadeva ureja zemljiškoknjižno. Organiziral se bo 
sestanek z vaščani in zasilno uredila pot iz intervencijskih sredstva KS  
- Urejanje prostora nad vkopom; Na spodnjem delu »batana parking« se je postavilo večje kamne in tako 
omejilo dostop do prostora, kljub temu nekateri še vedno odlagajo gradbene in druge odpadke.  
Na zgornjem delu nad vkopom se ureja manjše makadamsko parkirišče in medgeneracijski park. (zaris skice 
parkirišča skupaj s prostorom za ekološki otok). Sledi urejanje prostora namenjenega parku.  
- Ekološki otoki; Pred kratkim je prišlo do nesporazuma na Marjetici, ko se je v dobri veri na parkirišče pod 
pokopališčem postavil EO. S strani KS se je pred tem na Marjetico poslalo pobudo, da bi se pri pokopališču 
dodalo še kakšen zabojnik ali kanta za smeti. Po nastalem problemu je KS takoj pristopila k urejanju 
nesporazuma in po zagotovilih Marjetice, se bo ta otok v mesecu januarju prenesel na mesto, kjer bi zabojniki 
morali stati.  
- Čiščenje zrušenega zidu na cesti za Elerje; Lahko pohvalimo posamezne krajane, ki so sami pristopili k 
urejanju zrušenega zidu in tu je potrebno izpostavit svetnika Damjana Elerja, da je  organiziral to akcijo.  
Problem pa tu še z daleč ni rešen, saj je takih zidov v naši KS še veliko in na žalost je veliko tudi takih lastnikov 
ali najemnikov parcel, ki jih stanje takih zidov bodisi ne zanima bodisi nimajo  možnosti nad njimi gospodariti 
(obnova takega zidu kot je na Elerjih ni mali finančni zalogaj). KS Škofije mora doseči, da MOK uredi vse 
podobne probleme, ko zidovi mejijo na občinske ceste v naši KS. 
- Umiritev prometa na Elerjih; Zgodil se je konstruktiven sestanek s krajani Elerji, kjer so krajani sami 
predlagali umiritev prometa v vasi in sedaj mora KS poslati pobudo na MOK, da se projekt spelje v smeri, ki 
bo najbolj ustrezen in učinkovit. Krajani so zbrali okoli 80% podpisov za postavitev nadvoznih hitrostnih ovir. 
Kot je povedal predsednik KS, se na MOK ustanavlja komisija za promet, katera bo proučevala take primere. 
Zato pričakujemo, da bodo kmalu pristopili k izvedbi zahteve krajanov Elerji.  
 
Predlog sklepa:  
Pobuda krajanov Elerjev za umiritev prometa se potrdi in pošlje v obravnavo na MOK. 
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  

Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  

2. Borut Slapnik x  

3. Milan Markočič - - 

4. Rino Hrvatin - - 

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 - 6 6  

Sklep št. 77 je sprejet.  

 

- Vaška hiša Elerji; dne 05.12.2019 se je na to temo zgodil dogovorjeni sestanek, kjer je g. Sead Muharemovič, 
krajanom Elerjev predstavil situacijo za pridobitev močno željene vaške hiše na Elerjih. Po zelo konstruktivni 
debati prisotnih, je prišlo do zaključka, da svet KS pripravi in sprejme sklep, s katerim se bo na MOK poslalo 
predlog za pričetek urejanja postopka projekta “vaška hiša Elerji”. G. Sead Muharemovič je pripravil 
obrazložitev; 
V predlogu proračuna KS Škofije, MOK je med ostalim predvidena gradnja »Vaške hiše Elerji«. 
Glede na dejstvo, da na območju vasi Elerji, t.j. na območju, ki je po sedaj veljavnih prostorskih aktih MOK, 
po namenski rabi opredeljeno kot ureditveno območje za poselitev (stavbno zemljišče), ni primerne parcele, 
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ki bi bila v lasti MOK in bi po velikosti ustrezala pogojem za gradnjo vaške hiše, predlagamo, da se v postopku 
priprave  Občinskega prostorskega načrta (OPN) poda pobuda Mestni občini Koper, Uradu za okolje in 
prostor, da se kot stavbno zemljišče za potrebe gradnje vaške hiše opredelita parceli št. 197/4 in 197/7, k.o. 
Hribi. Po osnovni namenski rabi sta parceli po sedaj veljavnih prostorskih aktih MOK opredeljeni v II. območje 
kmetijskih zemljišč. Površina parcel je 802 m2 in sta v lasti Republike Slovenije, t.j. Sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov. Parceli se neposredno navezujeta na obstoječe ureditveno območje za poselitev, z možnostjo 
priključitve gradnje na gospodarsko javno infrastrukturo.   
Glede na navedena dejstva in realizacijo proračunske investicije, t.j. izgradnje vaške hiše Elerji, predlagamo 
sprejem naslednjega sklepa: 
Na Mestno občino Koper, Urad za okolje in prostor, se v postopku priprave Občinskega prostorskega načrta 
(OPN) poda pobuda, da se kot stavbno zemljišče za potrebe gradnje vaške hiše Elerji, opredelita parceli št. 
197/4 in 197/7 k. o. Hribi. 
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  

Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  

2. Borut Slapnik x  

3. Milan Markočič - - 

4. Rino Hrvatin - - 

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 - 6 6  

Sklep št. 78 je sprejet.  

 

- Nujne intervencije na območju KS Škofije: 
KS Škofije namenja 7.500 EUR za nujne intervencije po KS, kot sledi: 
- Škrlače - ureditev odvodnjavanja (1.400 EUR) 
- Cesta na 4. Škofijah: Makor- Zadel - dokler ne bo kanalizacije, betonirati je potrebno vsaj krajši pas 
(predvideno ocenjen strošek okoli 500 EUR) 
- Okolica Vile Lea- ureditev ceste s tamponom in drenažno cevjo (predvideno ocenjeni strošek okoli 3.100 
EUR) 
- Stari grad - ureditev ceste s tamponom (predvideno ocenjeni strošek okoli 2.000 EUR) 
- Pri pokopališču Škofije- ureditev kanala, ker teče meteorna kanalizacija čez cesto in je velika možnost 
poledice, je vodo potrebno preusmerit ob cesto. Vkopati kanal in narediti muldo. Delo naj bi opravil CPK po 
nalogu MOK. 
Predlog sklepa:  
Za navedene nujne intervencije na območju KS Škofije se namenijo sredstva do 7.500 eur. 
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  

Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  

2. Borut Slapnik x  

3. Milan Markočič - - 

4. Rino Hrvatin - - 

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 - 6 6  

Sklep št. 79 je sprejet.  
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- Ambulanta (poročilo predsednika)  
- Nova osnovna šola Škofije:  
Projekt nove osnovne šole poteka po zastavljeni časovnici. Sprejet je dokument identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP), ki zajema vse potrebno za vodenje projekta, oziroma je temelj za projekt novogradnje takega 
obsega, oziroma vrednosti. Na temo gradnje nove osnovne šole se pričakuje zbor krajanov na pobudo župana 
MOK. 
- Šolska pot – Pešbus: 
Na KS Škofije je prišla pobuda krajana g. Mateja Kapelj, ki opozarja na slabo stanje poti, kjer poteka Pešbus 
otrok iz Zgornji Škofij do osnovne šole Škofij. Reševanje tega problema bo vključeno v sanacijo ceste od Vile 
Lee dalje, kjer ta pot tudi poteka. 
 
AD5) Pobude in predlogi krajanov 
5.1. S strani Edmonda Gašparja so bila na svet KS poslana vprašanja za razpravo.  
Pisne odgovore na zastavljena vprašanja bomo poslali v roku 10 dni od seje. 
 
- Predlog sklepa:  
Ponovno je potrebno preveriti možnost razvinjetenja odseka HC5 med mejnim prehodom Škofije in 
priključka A1 (Bivje) ter poslati pobudo na pristojno službo DRSI. 
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  

Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  

2. Borut Slapnik x  

3. Milan Markočič - - 

4. Rino Hrvatin - - 

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 - 6 6  

Sklep št. 80 je sprejet.  

 
5.2. S strani Milene Furlanič so bila na svet KS poslana vprašanja, vezana predvsem na upravljanje Vaške 
hiše na Zg. Škofijah.  
Del pisnih odgovorov je podal predsednik Kulturnega športnega društva Zg. Škofije Rino Hrvatin, kot 
upravljalec Vaške hiše.  
Ostale pisne odgovore bo tajništvo KS pripravilo v mesecu januarju 2020.  

 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
Vse priloge zapisnika so po predhodni najavi na vpogled v tajništvu KS. 
 
 
Zapisala:                                                                                       Predsednik sveta KS Škofije 
Majda Bonaca                                                                             Matjaž Čok                           


