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Mestna občina Koper                                           

Krajevna skupnost Škofije 

Svet KS Škofije                                                                                   

 

Z A P I S N I K 

14. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 21.01.2016,  

ob 18.30 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije 

 

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

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: 

 Prisotni člani: Edmond Gašpar, Rino Hrvatin, Matjaž Ivanjšič, Neva Tul, Milan Markočič, 
Damjan Pečarič, Matjaž Čok 

 Odsotni člani: Valentina Petaros Jeromela, Nataša Zerbo, Samanta Mikulandi Perič  

 Ostali prisotni : Barbara Verdnik, Žigon Stojan, Žigon Gregor 

 Tajnica : Majda Bonaca 
 

Na začetku seje je ugotovljeno, da je prisotnih  7 članov sveta KS Škofije in da je svet sklepčen.  

 

Predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašpar je sklical 14. redno sejo in predlagal naslednji dnevni 

red: 

1. Potrditev zapisnikov  13. redne seje  

2. Informacija o sprejetem finančnem načrtu MOK in KS za leto 2016 

3. Imenovanje inventurne komisije 

4. Poročila odborov 

5. Vprašanja, predlogi in pobude  

 

Glasovanje za predlagani dnevni red:  

ZA: 7 

PROTI: / 

VZDRŽAN:   / 

Sklep št. 148 je sprejet 

Predlagani dnevni red je sprejet. 

 

AD1) Potrditev zapisnika 13. redne seje  

Glasovanje:   

Za:  7 

Proti:  /  

Vzdržani:  / 

Sklep št. 149 je sprejet.  
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Zapisnik  13. redne seje je potrjen.  

Pregled realizacije sklepov 13. redne seje: 

- Sklep št. 145 – rok izvedbe do konca februarja 2016 

- Sklep št. 146 -  tajništvo pripravi vabila in opravi komunikacijo za vsemi do  28.01.2016 

- Sklep št. 147 – obrazce se objavi na spletni strani KS Škofije 

 

AD2) Informacija o sprejetem finančnem načrtu MOK in KS za leto 2016 

Predlog sklepa:  

Svet sprejme sklep,  da člani  sveta do naslednje seje pripravijo svoja pisna stališča do sprejetega 

FN MOK, predvsem pa do : 

- višine in dinamike predvidenih sredstev za investicije v KS Škofije,  

- vlaganj v objekte in v namene ,za katere s KS ni bilo nobenega dialoga, ki za KS niso prioritetni ,     

   niti  prostorsko in družbeno opredeljeni  

- višine sredstev namenjenih za vzdrževanje in nujno sanacijo cest in ostale komunalne opreme  

- zneska  nameravanih investicijskih vlaganj  v mestno področje in primestne in zaledne KS 

 

 
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 - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič X   

 Prisotnih članov    

Sklep št. 150 je sprejet. 

 

AD3) Imenovanje inventurne komisije 

Na podlagi Zakona o računovodstvu in Pravilnika o računovodstvu in organizaciji finančno 

računovodske službe Mestne občine Koper, kot pravna oseba smo dolžni opraviti popis  sredstev in 

obveznosti do virov sredstev po stanju 31.12.2015.  

Za inventurno komisijo se predlaga: Majda Bonaca, Orjana Landup in Željko Stanić. 

 

Obrazložitev: Majda Bonaca pripravo vso dokumentacijo, Orjana Landup že dolgo let dela v 

računovodstvu v Librisu  in je že nekaj let v inventurni komisiji KS Škofije, Željko Stanić pa najboljše 

obvlada stanje sredstev in osnovnih sredstev v obeh športnih dvoranah.    

Predlog sklepa: 

Imenuje se inventurne komisije za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev po stanju na dan 

31.12.2015 v naslednji sestavi: 

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

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov    

Sklep št. 151 je sprejet. 

 

AD4) Poročila odborov  

Poročila so v prilogi originala tega zapisnika. 

 

4.1. Odbor za infrastrukturo 

Predlogi sklepov: 

a) Svet KS sprejme sklep o podpori  predloga ukrepov umirjanja prometa skozi  naselje Elerji 

predlagateljice Samante Mikulandi in naproša UJGP MO Koper, da ga v najkrajšem,  

možnem roku realizira. Tajništvo naj takoj sklep in gradivo dostavi v MOK. 

 
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 - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov    

Sklep št. 152. je sprejet.  

b) Svet KS predlaga MOK – UJGSP da v dogovoru z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI): 

- namesti na državni cesti R3/741 prometne znake omejitve hitrosti 50 km/h obojestransko 

od  krožišča izvoza iz H 5 do table naselja Škofije  

- v območju naselja Sp. Škofije pa še dve radarski tabli z izpisom hitrosti : eno v smeri proti 

TS, pred odcepom na cesto Škofije-Tinjan ,drugo pa iz smeri TS,  pred prehodom prečkanja 

kolesarske poti Parenzana  

 
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 - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov    

Sklep št. 153. je sprejet.  
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c) Svet KS predlaga,  da UGJSP  da nalog koncesijskemu vzdrževalcu cest,  da premesti  radar 

na cesti Sp. Škofije- Tinjan iz zdajšnje lokacije na lokacijo stebra javne razsvetljave pred 

hišno št. 2a (družina Mislej) oz pred pokopališče Škofije v smeri Tinjan-Škofije. 

 
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 - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov    

        Sklep št. 154 je sprejet. 

4.2. Odbor za družbene dejavnosti 

a)  V skladu s stališčem in predlogom odbora za družbene dejavnosti svet KS Škofije  poziva svetnico  

Valentino Petaros Jeromela, ki jo je svet imenoval v Odbor za družbene dejavnosti, naj se odloči ali 

želi še naprej delovati v odboru za družbene dejavnosti  v skladu s sprejetim programom dela Odbora 

in  KS, njenimi akti in ob spoštovanju načel demokratičnega sprejemanja in uveljavljanja odločitev 

odbora.  Na naslednji seji bomo svetnico ponovno pozvali, da poda svoje stališče.  

Predlog sklepa: 

b) Odbor predlaga, da se Urošu Makorju, ki je zaprosil za znižanje najemnine za najem 

pododrja, najemnina zniža na 100 EUR / mesec, ob tem, da se najemnik zaveže, da bo 

brezplačno nastopal na dveh prireditvah v KS. Odbor predlaga, da se v pododrju uredi 

internetna povezava. 

c) Odbor predlaga, da se Simonu Bučarju odda v najem primeren prostor za poučevanje 

harmonike v skladu s cenikom.  

 
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 - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov    

        Sklep št. 155 je sprejet.  

 

d) Po lanskih izkušnjah z organizacijo dogodkov in različnih oblik vabljenja na njih (plakati, 

letaki...) predlagamo tisk večjega števila plakatov, ki naj bodo razobešenih v vseh krajih KS. 

Letaki niso potrebni, ker se v pošti izgubijo. Tajništvo naj pripravi adremo (seznam 

naslovov) približno 100 krajanov, ki se jim pošlje osebna vabila. Na seznamu naj bodo: 

člani  aktualnega in bivšega sveta KS, bivši predsedniki svetov, predsedniki krajevnih 
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društev, organizacij in člani njihovih odborov, če jih imajo, ravnateljica in bivše ravnateljice, 

člani sveta šole, podjetniki in obrtniki, krajani, ki so ali imajo kakšne funkcije v podjetjih, na 

sodišču, v politiki.  Adremo se po potrebi dopolnjuje. 

 
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 - - - 

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov    

         Sklep št. 156 je sprejet.  

 

Seja zaključena ob:  21.15 

Škofije, 26.01.2016                                                                                                  Predsednik sveta KS  

Zapisala: Majda Bonaca                                                                                           Edmond Gašpar 

 

 

Vse priloge zapisnika so po predhodni najavi na vpogled v tajništvu KS. 

 


