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Mestna občina Koper
Krajevna skupnost Škofije
Svet KS Škofije

ZAPISNIK
15. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 18.02.2016,
ob 18.30 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije

15. redna seja je posneta, posnetek se hrani v tajništvu KS.
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI:





Prisotni člani: Edmond Gašpar, Rino Hrvatin, Matjaž Ivanjšič, Neva Tul, Milan Markočič,
Matjaž Čok, Nataša Zerbo, Samanta Mikulandi Perič,
Odsotni člani: Valentina Petaros Jeromela, Damjan Pečarič,
Ostali prisotni : Barbara Verdnik,
Tajnica : Majda Bonaca.

Na začetku seje je ugotovljeno, da je prisotnih 8 članov sveta KS Škofije in da je svet sklepčen.
Predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašpar je sklical 15. redno sejo in predlagal naslednji dnevni
red:
1. Potrditev zapisnikov 14. redne seje, 10. korespondenčne seje in poročilo o realizaciji sklepov
2. Obravnava pisnih stališč članov sveta do finančnega načrta MOK in
predvidenih sredstvih za večje investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter izboljšave
komunalne infrastrukture v KS Škofije ; formiranje stališča in sklepa sveta
3. Poročila odborov in predsednika
4. Vprašanja, predlogi in pobude
Glasovanje za predlagani dnevni red:
ZA: 7
PROTI: /
VZDRŽAN: /
Sklep št. 164 je sprejet
Predlagani dnevni red je sprejet.
AD1)
a) Potrditev zapisnika 14. redne seje
Glasovanje:
Za: 7
Proti: /
Vzdržani: /
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Sklep št. 165 je sprejet.
Zapisnik 14. redne seje je potrjen.
b) Potrditev zapisnika 10. korespondenčne seje
Glasovanje:
Za: 5
Proti: 1
Vzdržani: 1
Sklep št. 166 je sprejet.
Zapisnik 10. Korespondenčne seje je potrjen.
c) Pregled realizacije sklepov 14. redne seje
Tabela v prilogi originala tega zapisnika
Predlog sklepa:
Sprejete sklepe na posamični seji sveta mora tajništvo posredovati ustreznim naslovnikom (morajo
biti procesirani) v roku 5 dni od poteka roka za sprejem osnutka zapisnika seje. Tajništvo mora tudi
ažurno voditi evidenco statusa sklepov. Nespoštovanje roka za procesiranje sklepov in neažurno
vodenje knjige sklepov se obravnava kot neizpolnjevanje delovne obveze. Morebitna odstopanja
od rokov so možna le na podlagi dokumentiranega in opravičljivega razloga.
zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Član sveta
Damjan Pečarič
Edmond Gašpar
Matjaž Čok
Matjaž Ivanjšič
Nataša Zerbo
Valentina Petaroš
Samanta Mikulandi
Neva Tul
Rino Hrvatin
Milan Markočič
Prisotnih članov

GLASOVANJE
za
proti
x
x
x
x
x
x
x
x

vzdržan
-

-

Sklep št. 167 je sprejet.

AD2) Obravnava pisnih stališč članov sveta do finančnega načrta MOK in predvidenih sredstvih za
večje investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter izboljšave komunalne infrastrukture v KS
Škofije ; formiranje stališča in sklepa sveta
Predlog sklepa- izjave za javnost :
Svet KS Škofije izraža veliko zaskrbljenost nad sprejetim proračunom MOK za leto 2016. V njem se
namreč nadaljuje 14 letni trend siromašenja celotnega zaledja, ki postaja iz leta v leto bolj
nerazvito, zanemarjeno, s slabimi cestami in povsem nerazvito infrastrukturo. Občutek
tretjerazrednosti občanov v vsaj 17 krajevnih skupnosti pa se povečuje. To je daleč od
policentričnega razvoja občine. Obratno – MOK postaja vse bolj invalidna, kar pomeni, da se s
premoženjem občine ne gospodari kot dober gospodar, kar zahteva zakon in statut. Naše
ugotovitve konkretiziramo z naslednjimi podatki in zahtevami:
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1. Svet KS Škofije se ne strinja in ne odobrava v finančnem načrtu MOK (FN) enostransko
dodeljene višine in določene dinamike predvidenih sredstev za izgradnjo kanalizacije 2.
Škofije, ker je to za našo skupnost že vrsto let nujna investicija zaradi vse večjega
sanitarnega in ekološkega ogrožanja. Po sprejetem finančnem načrtu naj bi se izgradnja
razvlekla v 3 letno obdobje, brez zagotovil, da se bo to tudi realiziralo. Zato zahtevamo, da
se v letu 2016 prične z izgradnjo in dokonča v letu 2017.
2. Svet se ne strinja, da so v FN MOK za 2016 predvidena sredstva v višini 360.000 EUR za
odkup in obnovo bivše karavle na Plavjah. Ta nakup in investicija iz javnih sredstev v KS
Škofije nikoli ni bila opredeljena kot prioritetna. Še več, o nameri in cilju KS ni bila niti
seznanjena, niti ni bila pozvana, da poda svoje stališče, kar je v nasprotju s prvim odstavkom
145. čl. Statuta MOK. Predlagamo, da se sredstva prerazporedijo za namen izgradnje že
projektiranega krožiščnega priključka ceste Tinjan – Škofije – državna cesta R3-741/0235,
kar bi pripomoglo k umirjanju prometa in večji varnosti udeležencev prometa.
3. Sredstva FN MOK za 2016 namenjena za nujno investicijsko in tekoče vzdrževanje cest in
ostale komunalne opreme ne zadoščajo niti za krpanje cestnih poškodb po zimskem
obdobju. Za te namene bi morala MOK opraviti prerazporeditev sredstev in zagotoviti za
potrebe KS Škofije vsaj 100.000 EUR za l. 2016 in podobno v naslednjih letih.
4. V segmentu investicijskih vlaganj sprejetega FN MOK za leto 2016, kjer je namenjenih kar
92% načrtovanih investicijskih sredstev za mestno področje in le 8% za preostalih 17 KS, v
katerih živi 54 % prebivalstva Mestne občine Koper, postavlja FN MOK te občane v
neenakopraven ali celo deprivilegiran položaj tretjerazrednih občanov. Mnoge od teh 17
KS nimajo urejene kanalizacije, cest, nekatere celo vodne oskrbe, torej osnovnih bivalnih
pogojev , medtem ko se v mestnem področju vlaga v razsipno nadstandardno opremljanje.
5. Svet se tudi ne strinja s sprejetim načrtom prodaje stvarnega premoženja – nepremičnin v
lasti občine na območju KS Škofije. Načrt za l.2016 predvideva razprodajo več kot 400
parcel. Smatramo, da bi morala občina ta načrt predhodno uskladiti s KS, predvsem v luči
prostorskega planiranja in v skladu s 145. členom in 151. členom občinskega statuta.
Predlagamo, da v načrtu prodaje za l. 2016 ostanejo le parcele, ki pomenijo zaokrožitve ali
ureditve dejanskih stanj, za katere so krajani KS vložili zahtevke /predloge. Vse ostale
občinske parcele, ki posamično ali z združevanjem omogočajo nove gradnje, pa se
zamrzne do sprejetja OPN.

zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Član sveta
Damjan Pečarič
Edmond Gašpar
Matjaž Čok
Matjaž Ivanjšič
Nataša Zerbo
Valentina Petaroš
Samanta Mikulandi
Neva Tul
Rino Hrvatin
Milan Markočič
Prisotnih članov

Sklep št. 168 je sprejet.

GLASOVANJE
za
proti
x
x
x
x
x
x

vzdržan
-

-

x
x
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AD3) Poročila odborov in predsednika
Poročila so v prilogi originala tega zapisnika.
3.1. Odbor za družbene dejavnosti
Predlog sklepa:
Za 8. marec, dan žena, bo koncert Pihalnega orkestra Koper z gosti. Tako kot lani predlagamo, da
KS poskrbi za nakup cvetja kot poklon krajankam in zakusko po koncertu v znesku do 300 EUR.
zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Član sveta
Damjan Pečarič
Edmond Gašpar
Matjaž Čok
Matjaž Ivanjšič
Nataša Zerbo
Valentina Petaroš
Samanta Mikulandi
Neva Tul
Rino Hrvatin
Milan Markočič
Prisotnih članov

GLASOVANJE
za
proti
x
x
x
x
x
x
x
x

vzdržan
-

-

Sklep št. 169 je sprejet.
3.2. Poročilo predsednika
a) Predsednik je podal poročilo sestanka na Komunali Koper z dne 09.02.2016.
b) Pogodba za najem Korner Bara se izteka s 30.04.2016.. Pogodba je časovno omejena zaradi
preteklih zamud plačil najemnine , ki so se občasno tudi v zadnjem letu ponavljale. Korner bar ima
uporabno dovoljenje za gostinsko dejavnost. Lokal je potreben vsaj prenove WC-ja. Člani sveta so
izrazili željo, da bi lokal imel bolj pestro gostinsko ponudbo.
Predlog sklepa:
Odbor za DD v sodelovanju z Odbor za infrastrukturo bosta do 15. marca pripravila razpis za javno
zbiranje ponudb morebitnih interesentov ter kriterije točkovanja prispelih ponudb za izbor
najprimernejšega ponudnika .
zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Član sveta
Damjan Pečarič
Edmond Gašpar
Matjaž Čok
Matjaž Ivanjšič
Nataša Zerbo
Valentina Petaroš
Samanta Mikulandi
Neva Tul
Rino Hrvatin
Milan Markočič
Prisotnih članov

GLASOVANJE
za
proti
x
x
x
x
x
x
x
x

vzdržan
-

-

Sklep št. 170 je sprejet
3.3. Odbor za infrastrukturo
3.3.1. Predlog ukrepov umirjanja prometa na DC R 741, ki so jih pripravili člani Odbora za
infrastrukturo in Odbora za okolje in prostor na skupni seji dne 18.02.2016:
1. Splošni ukrepi:
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-

Pobarvati obstoječe črte in ostale talne označbe na cestišču na odseku od krožišča na Fortezzi
do mejnega prehoda Škofije.
- Zaris pločnika na odseku od križišča (nad krožiščem Fortezza) do križišča/odcepa za Zgornje
Škofije ter na odseku od semaforiziranega prehoda za pešce do odcepa k stanovanjski hiši Sp.
Škofije 50 (Franc Tomažič) v smeri Trst-Koper.
- Namestitev svetilk ob DC za osvetlitev križišča za Čuk in dela cestišča do odcepa za Zg.Škofije.
- Namestitev ogledala za potrebe varnega vključevanja na DC iz smeri Plavje.
- Premestitev table naselja Škofije ali (alternativno) namestitev table omejitve hitrosti 50 km/h
nad krožiščem Fortezza v smeri Koper-Trst in ob stanovanjski hiši Sp. Škofije 236 (Marjan
Primožič) v smeri Trst-Koper.
- Ureditev dovoza iz DC na dostopno cesto v zaselek na parceli 1298/17 k.o. Plavje.
- Ureditev odvodnjavanja meteornih voda iz DC na odseku za cerkvijo na Sp. Škofijah do
odcepa za Plavje - Sp. Škofije 194 (ga. Norma) v smeri Trst-Koper s podaljšanjem meteornega
kanala do obstoječe urejene meteorne kinete.
2. Zeleni rez:
- Porezati in očistiti drevesa in podrast ob križišče DC-Čuk (546/22 k.o. Škofije), ki ovirajo
pogled pri vključevanju na DC.
- Strokovni obrez dreves "Platan" na DC na odseku od cerkve na Sp. Škofijah do odcepa za
Plavje.
3. Prehodi za pešce:
- Ukinitev obstoječega prehoda za pešce, ki se nahaja na državni cesti R3-741 takoj za
odcepom za Zg. Škofije.
- Izdelava dveh nivojskih prehodov za pešce in sicer na mestu kjer pot Parenzana prečka
državno cesto in nasproti Zadružnega doma Škofije.
4. Krožna križišča:
- Predlagamo izgradnjo križišča na odcepu DC in ceste na Zgornje Škofije.
- Izdelati dodatni uvoz/izvoz na krožišču Fortezza (povečava krožišča) za novo načrtovano
cesto Sp. Škofije-Zg.Škofije.
5. Dodatna signalizacija:
Menimo, da bi namestili tabli "VI VOZITE" pred obstoječim prehodom za pešce pri cerkvi na Sp.
Škofijah v smeri Trst- Koper in pred križiščem DC R3-741 in cesto k zaselku Čuk v smeri Koper-Trst.
zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Član sveta
Damjan Pečarič
Edmond Gašpar
Matjaž Čok
Matjaž Ivanjšič
Nataša Zerbo
Valentina Petaroš
Samanta Mikulandi
Neva Tul
Rino Hrvatin
Milan Markočič
Prisotnih članov

GLASOVANJE
za
proti
x
x
x
x
x
x
x
x

vzdržan
-

-

Sklep št. 171 je sprejet.
Predlogi so sprejeti s sklepom št. 171 in se posredujejo MOK ter poslanki državnega zbora g. Liljani
Kozlovič, ki je na KS poslala svojo pobudo s predlogi.
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3.3.2. Predlog sklepa za igralo Plavje
- Zaradi nepredvidenega in naknadno ugotovljenega nerešenega lastniškega razmerja med
SKGZ in MOK, se postavitev igrala na predvideni lokaciji odmika za nedoločen čas. Zato svet
KS sprejme sklep o takojšnji postavitvi že nabavljenega igrala na Plavje, na SZ stran
asfaltiranega igrišča po zarisu idejne zasnove Mateja Gabrijela, član Odbora za
infrastrukturo.
- Za varen dostopa na novo igrišče iz SZ smeri spomenika borcev je potreben dodatni poseg
ureditve dostopne rampe in vgraditve vhoda iz te smeri. Za trajno rešitev bi poseg zahteval
tudi odstranitev 4 cipres. Ta dela bi se naknadno izvedla v letu 2016, po predhodni pridobitvi
delnega geodetskega posnetka zaradi meje z zasebnim zemljiščem in pridobitve ponudb za
izvedbo.
- Ocena skupnega stroška postavitve igrala in ureditve dostopa z rampo : cca 4.500 EUR.
- Za realizacijo že sprejetega sklepa o postavitvi igrala na Tinjanu se rezervira sredstva v
proračunu 2016. Nakup in postavitev se izvede takoj ko KS pridobi soglasje dejanskega
lastnika zemljišča kjer je predvidena postavitev.
zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Član sveta
Damjan Pečarič
Edmond Gašpar
Matjaž Čok
Matjaž Ivanjšič
Nataša Zerbo
Valentina Petaroš
Samanta Mikulandi
Neva Tul
Rino Hrvatin
Milan Markočič
Prisotnih članov

GLASOVANJE
za
proti
x
x
x
x
x
x
x
x

vzdržan
-

-

Sklep št. 172 je sprejet.

3.3.3. Predlog sklepa za kataster pokopališč Škofije in Tinjan
Sprejme se sklep o naročili izdelave katastra pokopališče Tinjan in Škofije po dostavljenih ponudbah
Geotima v skupnem znesku 980 EUR brez DDV.
Pri izdelavi katastrov se predvidi tudi zaris in zamejitev površine za lokalni lapidarij. Velikost površine
in lokacijo bo opredelil Odbor za infrastrukturo.
Z vrisom lapidarija se dopolni tudi že izdelan kataster za pokopališče Plavje.
zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Član sveta
Damjan Pečarič
Edmond Gašpar
Matjaž Čok
Matjaž Ivanjšič
Nataša Zerbo
Valentina Petaroš
Samanta Mikulandi
Neva Tul
Rino Hrvatin
Milan Markočič
Prisotnih članov

Sklep št. 173 je sprejet.

GLASOVANJE
za
proti
x
x
x
x
x
x
x

vzdržan
-

-

x
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3.3.4. Predlog Sklepa:
Svet sprejme sklep o višini nadomestila za predpripravljen grobni prostor in sicer:
- 325,00 EUR za enojni grob in
- 211,00 EUR za žarni grob (trenutno razpoložljiva le dva),
ki se obračunava vsem najemnikom tako pripravljenih grobnih mest.
Cenik stopi v veljavo takoj, to je z dnem sprejema in se obračuna za nazaj vsem morebitnim
najemnikom, ki so že sklenili pogodbo za takšno grobno mesto.
zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Član sveta
Damjan Pečarič
Edmond Gašpar
Matjaž Čok
Matjaž Ivanjšič
Nataša Zerbo
Valentina Petaroš
Samanta Mikulandi
Neva Tul
Rino Hrvatin
Milan Markočič
Prisotnih članov

GLASOVANJE
za
proti
x
x
x
x
x
x
x

vzdržan
-

-

x

Sklep št. 174 je sprejet.
AD4) Vprašanja, predlogi in pobude
a) Svet KS obravnaval pobudo prejeto s strani krajanov Kolombarja in predlaga naslednji sklep:
Svet podpira pobudo krajanov Kolombarja za postavitev otroškega igrišča s kombiniranim igralom
v letu 2016 na parceli, za katero ima KS Škofije sklenjeno pogodbo o začasnem upravljanju.
Vlogo s podporo sveta bo tajništvo poslalo kot pobudo Komunali Koper in vsem trem pristojnim
občinskim uradom (za nepremičnine,javne gosp. službe in družbene dejavnosti).
V primeru negativnega mnenja se bo vloga ponovno obravnavala na svetu KS.
zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Član sveta
Damjan Pečarič
Edmond Gašpar
Matjaž Čok
Matjaž Ivanjšič
Nataša Zerbo
Valentina Petaroš
Samanta Mikulandi
Neva Tul
Rino Hrvatin
Milan Markočič
Prisotnih članov

GLASOVANJE
za
proti
x
x
x
x
x
x
x
x

vzdržan
-

-

Sklep št. 175 je sprejet.

b) OŠ Škofije je poslala vlogo za pomoč pri ureditvi krožne ceste na 3. Škofijah za potrebe
šolskega prevoza in svet KS predlaga naslednji sklep:
Svet KS Škofije podpira pobudo OŠ Škofije in vlogo se posreduje na MOK – UGJSP, Direktorici
občinske uprave in Županu ter prosi za povratno informacijo o možnosti izvedbe.
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zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Član sveta
Damjan Pečarič
Edmond Gašpar
Matjaž Čok
Matjaž Ivanjšič
Nataša Zerbo
Valentina Petaroš
Samanta Mikulandi
Neva Tul
Rino Hrvatin
Milan Markočič
Prisotnih članov

GLASOVANJE
za
proti
x
x
x
x
x
x
x
x

vzdržan
-

-

Sklep št. 176 je sprejet.

Seja zaključena ob: 21.00
Škofije, 22.02.2016
Zapisala: Majda Bonaca

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

Predsednik sveta KS
Edmond Gašpar

