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Mesta Občina Koper 
Krajevna skupnost Škofije 

 

 
Zapisnik 12. korespondenčne seje 

 
 
 
Dne 11.08.2016 je predsednik Sveta KS Škofije po elektronski pošti sklical 12. korespondenčno sejo s 

sledečimi  predlogi  sklepov: 

 

1. Javna dražba parcel 762 in 763/1 k.o. 2595 Škofije dne 28.08.2016 

2. Naročilo gradbenih del potrebnih za postavitev otroškega igrala Plavje  

3. Dodelitev 1.000 evrov društvu Bronx za pomoč pri izvedbi tri dnevne škofijske šagre v skladu 

s predlogom Odbora za družbene dejavnosti  

 

O predlogu sklepov predlagatelja, so člani Sveta KS Škofije oddali svoje glasove do sobote, 13.08.2016 

po mailu na mail naslove vseh članov ter tajništvo in glasovali na sledeči način: 

 

 

 

1. Predlog sklepa : 

Svet KS Škofije nasprotuje nameravani dražbeni prodaji parcel 762 in 763/1 k.o. 2595 Škofije dne 

25.08.2016, ker je stališča, da mora biti v nastajajočem občinskem prostorskem načrtu (sklep 

župana MOK- UL 74/2007 z dne 17.08.2007) prostorska raba področja, v katerem se nahajata ti dve 

parceli, opredeljena kot območje za rekreacijo in urbano zelenje (po zdajšnji uradni klasifikaciji). 

MOK je  v preteklosti vložila precejšnja finančna sredstva za izgradnjo obstoječe  namenske športne 

infrastrukture. Z odtujitvijo javne lastnine v tem območju se nameravane dejavnosti ne bodo 

mogle razvijati. V primeru prodaje kupec ne  bo imel podpore ožje  lokalne skupnosti za morebitne 

gradbene posege na parcelah in vplive posegov na tem območju. 

Pred dražbo bomo z objavo v medijih seznanili zainteresirano javnost o stališču sveta.  

 

Obrazložitev: 

Mestna občina Koper je na svoji spletni strani najavila dražbo več parcel z območja KS Škofije v skupni 

vrednosti izklicnih cen skoraj 1 mio EUR za dan 25.08.2016. O nameri ni bilo nobenega predhodnega 

dialoga ali usklajevanja s KS. Občina še vedno nima pripravljenega  občinskega prostorskega načrta, ki 

bi opredeljeval s KS usklajeno bodočo namensko rabo prostora. S prodajo večjih površin v javni lasti 

se krčijo možnosti umeščanja v prostorsko rabo zelenih, rekreativnih in površin za centralne 

dejavnosti, šolstvo, šport itd. O tem smo se že izrekli na 17. seji sveta s sklepom št. 200. 

Parceli, ki sta uvrščeni na dražbo, predstavljata v skupni izmeri cca 6.600 m2 površine tik nad že 

zgrajenim in opuščenim novim baliniščem na tem območju. Balinišče je že postavljeno in z 

minimalnimi vložki  bi  lahko vsaj ta aktivnost zaživela, še posebej zato, ker je bilo  za zgrajeno 

balinišče in električni priključek v letih do 2008 porabljenih skoraj 100.000 EUR. Meja parcele št. 

763/1, ki je uvrščena na dražbo, poteka cca 2 m od JV betonskega roba balinišča.  
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zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž x  

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino  x 

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan  x 

6. Mikulandi Samanta  x 

7. Pečarič Damjan x  

8. Petaroš Valentina  x 

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 218 je sprejet. 
 
2. Predlog  sklepa: 

Izvajalcu  Pranjić  Ivu s.p. se odda naročilo za izvedbo del postavitve zidanega okvirja varnostne 

površine igrala na Plavjah skladno z njegovo ponudbo z dne 08.08.2016 in po idejni zasnovi člana 

odbora za infrastrukturo Mateja Gabrijela. Rok izvedbe : takoj po dospetju zidakov. 

Krajevna skupnost nabavi barvne zidake (oranžno-sivo črni) in kape proizvajalca cementni izdelki 

Zobec  pri pogodbenem dobavitelju Merkur v vrednosti 1.080,00 eur. 

 

Obrazložitev: 

Primerjava ponudb za izvedbo gradbenih del otroškega igrala na Plavjah  

Dobavitelj Vrednost dela in 

materiala EUR 

Vrednost dela 

EUR 

Vrednost 

materiala 

(zidaki,kape) EUR 

Skupaj EUR 

Esmas d.o.o. 2.697,80   2.697,00 

Ivo Pranjić s.p.  1.278,00 1.080,00 2.358,00 

 

KS je kontaktirala  še dva potencialna izvajalca (Gradbeništvo Fazan in D.Šutić s.p.), ki pa se nista 

odzvala na poziv . 

Izvajalec Ivo Pranjić ima dosedanje pozitivne reference pri izvajanju manjših gradbenih in zemeljskih 

del, tako s kvaliteto kot z roki izvedbe. 

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž x  

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino  x 

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan  x 

6. Mikulandi Samanta x  

7. Pečarič Damjan x  

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št.219  je sprejet. 
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3. Predlog sklepa: 

Društvu Bronx se dodeli 1.000 evrov za pomoč pri izvedbi tri dnevne škofijske šagre. 

 

Obrazložitev: 

Odbor za družbene dejavnosti je 27. junija na 16. seji obravnaval vlogo društva Bronx o prošnji za 

finančno pomoč pri izvedbi tradicionalne tridnevne škofijske šagre. Odbor je presodil, da gre za 

zahtevno in tradicionalno prireditev, v katero Bronx združi veliko škofijskih predstavnikov glasbenega, 

kulturnega in družbenega življenja. Škofijska prireditev je mnogo več kot šagra, saj ponuja vsebine za 

vse generacije in okuse, kar kaže tudi številčna udeležba. 

Odbor predlaga svetu KS, da sprejme sklep o finančni podpori v višini 1.000 evrov, kar je enako kot 

lani. 

 

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž x  

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino x  

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan x  

6. Mikulandi Samanta x  

7. Pečarič Damjan x  

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 220 je sprejet. 

 
Škofije, 22.08.2016 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                                       Predsednik Sveta KS Škofije 
Majda Bonaca                                                                                       Edmond Gašpar 


