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Mestna občina Koper                                           

Krajevna skupnost Škofije 

Svet KS Škofije                                                                                   

 

Z A P I S N I K 

12. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 12.11.2015, 

ob 18.30 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije 

 

12. redna seja je posneta, posnetek se hrani v tajništvu KS. 

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: 

 Prisotni člani: Edmond Gašpar, Rino Hrvatin, Matjaž Ivanjšič, Valentina Petaros Jeromela, Neva 
Tul, Matjaž Čok, Nataša Zerbo, Milan Markočič, Damjan Pečarič, 

 Odsotni člani: Samanta Mikulandi Perič 

 Ostali prisotni : Barbara Verdnik, dva italijansko govoreča gosta  

 Tajnica : Majda Bonaca 
 

Na začetku seje je ugotovljeno, da je prisotnih  9 članov sveta KS Škofije in da je svet sklepčen.  

 

Predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašpar je sklical 12. redno sejo in predlagal naslednji dnevni 

red: 

1. Potrditev zapisnikov  11. redne seje in 8. korespondenčne seje 

2. Potrditev sklepov zbora krajanov 

3. Pregled realizacije sklepov, realizacija finančnega načrta  2015 in 

obravnava predloga finančnega načrta 2016 

4. Predlog povečanja števila članov sveta 

5. Poročila odborov 

6. Vaška skupnost Zgornje Škofije –  vodstvo vaške skupnosti predstavi probleme s svojega 

območja in predloge njihovega reševanja v 2016   

 

Milan Markočič je podal pripombo na predlagani dnevni red in predlaga naslednji sklep: točko razno 

se uvrsti na vsak dnevni red.   

Glasovanje:  

ZA: 6 

PROTI: 1 

VZDRŽAN:   2 

Sklep št. 126 je sprejet 

Dnevni red z dopolnjeno točko razno je sprejet.  
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AD1) Potrditev zapisnika 11. redne seje in 8. korespondenčne seje 

Glasovanje:   

Za:  8 

Proti:  1  

Vzdržani:  / 

Sklep št. 127 je sprejet.  

 

AD2) Potrditev sklepov zbora krajanov 

1. sklep: 

Stališče zbora krajanov KS je, da morajo tajnice v večjih KS ostati v delovnem razmerju in zaposlene 

za polni delovni čas v krajevnih skupnostih.  

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo x   

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin  x  

10. Milan Markočič   x 

 Prisotnih članov    

Sklep št. 128 je sprejet.   

- Zaradi problematike  nezgrajenega kanalizacijskega omrežja za čiščenje komunalnih odpadnih voda 

je sprejel:  

 2. sklep:  

Zbor krajanov KS Škofije daje pobudo upravi Mestne občine Koper in mestnemu svetu, da pripravita 

odlok o subvencioniranju dela stroškov gradnje MKČN v višini razlike med enotno ceno 

kanalizacijskega priključka in ceno MKČN. Sredstva naj se predvidijo v proračunih MOK za l. 2016 in 

2017.  

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo x   

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin   x 

10. Milan Markočič   x 

 Prisotnih članov    

Sklep št. 129 je sprejet.  
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- O prioritetah investicij govori:   

3. sklep: 

Zbor sprejema sklep o sledečem vrstnem redu prioritete investicijskih vlaganj MOK v KS Škofije: 

1. Izgradnja 2. faze kanalizacije – Zg. Škofije in izgradnja 3. etape 1. faze Sp. Škofije s črpališčem 

2. Rekonstrukcija ceste Sp. Škofije - Tinjan v odseku od DC do 4. Škofij po že izdelanem projektu 

in s krožiščnim priključkom na DC 

3. Izgradnja nove OŠ 

4. Izdelava manjkajočih projektov kanalizacije za celotno območje KS 

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo x   

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin   x 

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov    

Sklep št. 130 je sprejet.  

 

- O prometni problematiki, ki je nastala z uvedbo vinjet, se je oblikoval  

4. Sklep: 

Zbor krajanov KS Škofije zahteva, da se HC 5 in HC 6 vrneta v režim prostega prometa, to je v uporabo 

brez vinjet. 

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo x   

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi - -  

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin   x 

10. Milan Markočič   x 

 Prisotnih članov    

Sklep št. 131 je sprejet.  

 

 

 

- Okrog upravljanja z nepremičninami so krajani po razpravi sprejeli  

5. sklep: 

Zbor predlaga županu in vodstvu občinske uprave : 

 da nepremičnini, ki sta bili odvzeti iz upravljanja (Vaška hiša Druge Škofije in parc. 492/10 

k.o. Škofije ) KS povrne v njeno upravljanje in  

  ugodi zaprosilom sveta za predajo v upravljanje drugih utemeljeno predlaganih površin 

z namenom najkvalitetnejšega skupnega upravljanja javnega premoženja.  

zap.  GLASOVANJE 
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Št. Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič   x 

5. Nataša Zerbo x   

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul   x 

9. Rino Hrvatin  x  

10. Milan Markočič  x  

 Prisotnih članov    

Sklep št. 132 je sprejet.  

 

AD3)  

3.1. Predlog sklepa o FN 2016 

A) Svet KS Škofije sprejme ugotovitveni sklep, da kaže projekcija  realizacije FN za l. 2015 kljub 

neenakomerni kvartalni razporeditvi dvanajstinskih  kvot (večji del kvote v 4. kvartalu),  da je 

vodstvo sveta uspešno realiziralo  letni proračun 2015. 

B) Svet sprejema FN za leto 2016 v znesku 132.304 EUR na prihodkovni strani in 143.526 na 

odhodkovni strani. To je v bistvu na nivoju proračuna leta 2014, ki je bilo izhodišče za določitev 

dvanajstinskega poslovanja proračuna MOK in KS v letu 2015. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo x   

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov    

Sklep št. 133 je sprejet.  

 

3.2. Tajništvo KS  

Zbor 2015 je sprejel sklep o zahtevi po tem da so tajniki/tajnici zaposleni v KS, vsaj dokler so te še 

samostojni pravni subjekti. 

Zbor 2013 je sprejel sklep o definiranju kompetenc in delokroga tajništva: 

Zbor predlaga, da svet KS do naslednjega zbora pripravi predloge sprememb statuta, s katerimi se 

bodo določili kriteriji kompetenc za strokovnejše delo tajništva, sistemizacija delovnega mesta in 

opredelitev plačilnega razreda ugotovljene stopnje zahtevnosti del. 

Svet prejšnjega sestava ta sklep sicer ni sprejel, ker ni razumel,  da kompetentno in strokovno vodeno 

tajništvo pomeni tudi kvaliteto dela sveta in posledično  tudi kvaliteto  delovanja KS. 

Trenutno je po sistemizaciji in katalogu delovnih mest javne uprave naše tajništvo definirano kot 

administrator V. Izobrazba, zahtevane kompetence in delokrog bistveno presegajo osnovno 

administriranje. To se je pokazalo v prejšnjem mandatu z nekompetentnim tajnikom. 

Najbližja opredelitev delovnega mesta tajnika KS je poslovni sekretar VII za katerega se zahteva visoka 

izobrazba. 
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Predlog sklepa: 

A)  Delo tajnika KS se po sistemizaciji oz katalogu del delavcev javne uprave opredeli kot 

poslovni sekretar VII.  

Obrazložitev:  

Glede na sklep  Zbora 2015  o stališču, da tajniki KS ostajajo zaposlenci KS  dokler so  te pravni subjekti, 

moramo kot zaposlovalci urediti status oz razporeditev delavca,   ki zdaj to delo opravlja.  

Sedanja tajnica ima izobrazbo, izkušnje in večji del kompetenc,  ki ustrezajo delovnemu mestu poslovni 

sekretar VII, zato je smiselno, da ji s sklepom vsaj delno omogočimo napredovanje v ustrezen razred . 

Zaradi dvanajstinskega poslovanja ni mogoče  povečati kvoto, ki  jo MOK zagotavlja za delovanje KS, 

zato bi morala KS delno participirati pri zagotavljanju sredstev za plačo, dokler MOK ne preide na redno 

proračunsko poslovanje. Čas ni znan. 

Izračuni oz primerjava – Tabela (v prilogi originala tega zapisnika.   

B) Zaradi dvanajstinskega delovanja proračuna občine in posledično KS Škofije, se s tajnico 

sklene pogodba za delovno mesto poslovni sekretar VI do časa, ko bo sprejet redni proračun 

MOK. V letu, ko se bo sprejemal redni občinski proračun, se tajnico prerazporedi na delovno 

mesto poslovni sekretar VII. 

C) V času do sprejema rednega letnega proračuna KS in povečanja sredstev, ki jih MOK  

dodeljuje za delovanje KS,  bo KS iz lastnih virov zagotavljala  sredstva za pokrivanje razlike 

do bruto zneska plače poslovni sekretar VI, v  skupnem  bruto znesku 1601,40 EUR letno oz 

133,45 EUR/ mesec. 

D) OSFG pripravi predlog sistemizacije (podroben opis del in nalog) delovnega mesta poslovni 

sekretar VII, za katerega se zahteva VII stopnja izobrazbe in  opis del in nalog za začasno 

delovno mesto poslovnega sekretarja VI.  

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo x   

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov    

Sklep št. 134 je je v celoti sprejet.  

 

 

 

 

3.3. Novoletna okrasitev  

Predlog sklepa : 
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Svet KS Škofije apelira na vodstvo Mestne občine Koper, da enakovredno obravnava vse krajevne 

skupnosti in v občinski režiji (strošku) poskrbi, da bo tudi v vseh mestnih, primestnih in zalednih KS 

praznična decembrska razsvetljava razveseljevala  otroke in občane. V KS Škofije na bi se okrasila 

državna cesta od odcepa za Tinjan pa do osrednjega trga na Sp. Škofijah (cerkve).   

Sklep poslati v vednost  vsem KS. 

 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo    

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov    

Sklep št. 135  je sprejet.  

 

AD4) Povečanje števila članov sveta KS Škofije  

Svet je v prejšnjem mandatu sprejel: 

283. SKLEP - 26. seja  04. junij 2014 

Svet KS Škofije predlaga povečanje števila članov sveta iz 10 članov na 11 članov, zaradi uskladitve z 

zakonom in statutom MOK čl.148. Za enega člana naj se poveča število članov v II. volilni enoti – 

Zgornje Škofije. 

Ker je bil predlog podan in sprejet na svetu  KS v času, ko so praktično volilna opravila že stekla, ga svet 

MOK sploh ni obravnaval. 

Zato predlagam, da se v tem mandatu  o tem pravočasno izrečemo in pošljemo sklep z obrazložitvijo 

predsedniku sveta MOK –županu in vsem vodjem ostalih svetniških skupin.  

 

Citat iz statuta MOK:  

148. člen 
   
Število članov sveta krajevne skupnosti določi občinski svet s sklepom glede na število prebivalcev v 
krajevni skupnosti, tako da svet krajevne skupnosti šteje naslednje število članov: 
   
najmanj 5  članov v krajevni skupnosti z do 500 prebivalcev, 
najmanj 7  članov v krajevni skupnosti z do 1000 prebivalcev, 
najmanj 9  članov v krajevni skupnosti z do 3000 prebivalcev, 
najmanj 11 članov v krajevni skupnosti s preko 3000 prebivalcev. 
   
V narodnostno mešanih krajevnih skupnostih ima italijanska narodna skupnost v svetih krajevnih 
skupnosti desetino skupnega števila članov sveta krajevne skupnosti oziroma najmanj enega. Člani 
sveta krajevne skupnosti se volijo po večinskem načelu. 
 
Predlog sklepa: 
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Svet  predlaga svetu Mestne občine Koper, da skladno s 148. členom statuta poveča število članov 

sveta   v KS Škofije z zdajšnjega števila 10 na minimalno 11 članov. Za enega člana sveta se poveča 

število članov v II. volilni enoti –Zgornje Škofije 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo x   

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul   x 

9. Rino Hrvatin  x  

10. Milan Markočič  x  

 Prisotnih članov    

Sklep št. 136 je sprejet.  

Obrazložitev: 

Skupno število prebivalcev v KS škofije je preko 3200 prebivalcev. Največji porast števila prebivalcev je 

na Zg. Škofijah, ki štejejo zdaj že preko 1000 prebivalcev. Ker sodo število članov sveta predstavlja tudi 

možnost pat pozicije pri odločanju, KS Škofije  predlaga svetu MOK , da se ravna po minimalnem 

določilu 148. člena Statuta ter določi 11 članov sveta KS Škofije. Enajsti član se voli na območju II. volilne 

enote. 

 

AD5) Poročila odborov 

 

5.1. Odbor za družbene dejavnosti 

Poročilo je v prilogi originala tega zapisnika.  

Na seji so obravnavali vloge in sprejeli sklepe kot sledi v poročilu. Svetu KS predlaga, da sprejme 

naslednje sklepe:  

- Društvo Dobra volja v novembru 2015 organizira dva dogodka: folklorni večer (14. 11. 2015) in praznik 

mladega vina in kostanja oz. golažijado (28. 11. 2015). Za organizacijo obeh dogodkov društvo prosi KS 

za prostor, ozvočenje in elektriko, za objavo dogodka na spletni strani, razpošiljanje vabil in morebitno 

finančno pomoč. Na oba dogodka bo vstop prost. 

Predlog sklepa:  

Društvu Dobra volja se pomaga z brezplačnim najemom prostora, ozvočenjem, elektriko, tiskanjem 

in pošiljanjem vabil ter finančno podporo v višini 200  EUR.  

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo x   

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin   x 

10. Milan Markočič   x 

 Prisotnih članov    

Sklep št. 137 je sprejet.  
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Predlog sklepa: Za potrebe KS se kupi fotoaparat  v vrednosti okrog 200,00 EUR, brez DDV. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo x   

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov    

Sklep št. 138 je sprejet.  

- Decembra bo izšla druga številka glasila Na burji.  

Predlog sklepa: za tiskanje glasila se namenijo  finančna sredstva v višini 1.200,00 EUR.  

 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo x   

6. Valentina Petaroš  x  

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov    

Sklep št. 139 je sprejet.  

- Župnija Škofije je poslala vlogo za finančno podporo pri organizaciji tradicionalnega Miklavževanja, ki 

bo potekalo v dvorani ZD Škofije v nedeljo  6.12.2015.  

Predlog sklepa: za obdaritev ob Miklavževanju se v letu 2015 o nameni 300,00 EUR 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo x   

6. Valentina Petaroš   x 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov    

Sklep št. 140 je sprejet.  

 

5.2. Odbor za infrastrukturo 

Predsednik je podal poročilo o ogledu obstoječih ekoloških otokov ter morebitne predlagane nove 

lokacije postavitve e.o. s predstavniki Komunala Koper.  

(poročilo je v prilogi originala tega zapisnika) 

 



9 
 

Rino Hrvatin zahteva, da ekološki otok na Drugi Škofiji – pri kapelici ostane tam in se ga ne premika na 

drugo lokacijo.  

 

AD6) Vaška skupnost Zgornje Škofije –  vodstvo vaške skupnosti predstavi probleme s svojega 

območja in predloge njihovega reševanja v 2016   

Na pobudo vodstva KS je bilo poslano vabilo  na mail naslov Darinke/Rina Hrvatina povabilo, da se 

seje sveta udeleži celotno vodstvo vaške skupnosti ali vaškega odbora. Razen Rina Hrvatina, ki je član 

sveta KS, se seje ni udeležil noben član vaškega odbora. Magnetogram te točke je priloga tega 

zapisnika. 

AD7) Razno  

- Valentina Petaros Jeromela je podala pripombo glede izpusta odpadnih vod  v plavski potok, ki naj bi 

bile posledica povečanega delovanja v tem obdobju  »torkle« na Plavjah.  

 

 

Seja zaključena ob:  21.20 

 

 

Škofije, 16.11.2015                                                                                                   Predsednik sveta KS  

Zapisala :Majda Bonaca                                                                                           Edmond Gašpar 

 

 

Priloga zapisnika : magnetogram razprave 6. Točke dnevnega reda,tri strani 


