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Mesta Občina Koper 
Krajevna skupnost Škofije 

 

 
Zapisnik 18. korespondenčne seje 

 
 
Dne 24.05.2017 je predsednik Sveta KS Škofije po elektronski pošti sklical 18. 
korespondenčno sejo s sledečim  predlogom  sklepa: 

Skladno  s sklepom št. 280 svet sprejme sklep o izboru najugodnejšega izvajalca za izvedbo 
del ureditve terase pred zadružnim domom. Najugodnejša ponudbo v višini 9.119,37 EUR 
je oddala družba IMCO d.o.o. iz Hrvatinov s katero bo sklenila pogodba o izvedbi del. 
Predviden začetek del je v tednu med 5. in  10. junijem 2017. 

Zaradi omejene likvidnosti KS  bi  finančno zaprli investicijo  skupaj z  najemnico lokala 
slaščičarne  Dobrinja Renata s.p. V zameno za vložek najemnice bi jo  KS  oprostilo plačila 
najemnine do poplačila celotne vrednosti participacije pri vrednosti naložbe.  

Obrazložitev: 
Skladno s 263. in 280. sklepom je KS pristopila k investicijskemu projektu ureditve gostinske 
terase pred ZD. Kljub pozivu vsaj 6 izvajalcem so ponudbo oddali samo trije ponudniki del, od 
katerih je bil najugodnejši družba IMCO iz Hrvatinov. Priložena je tabela primerjave ponudb. 
Pridobljene so bile tudi informacije o pozitivnih referencah te družbe. 

Zaradi vsakoletnega 7 do 8 mesečnega prelivanja prihodkov iz najemnin Zadružnega doma  v 
odhodke obeh športnih dvoran, ki se kompenzirajo šele z dodelitvijo namenskih občinskih 
sredstev športnim društvom, ima v tem času omejeno finančno likvidnost. Zato je predsednik 
sveta dogovoril možnost, da bi del vrednosti investicije financiral najemnica prostorov 
slaščičarne, ki bo v končni fazi tudi koristnik te terase. V zameno bi ji KS oprostila plačilo 
najemnine do poravnave s končnim financiranim zneskom. Ta znesek bo odvisen od končne 
vrednosti obračuna izvedenih del ter trenutne in načrtovane plačilne zmožnosti KS ob 
zaključku del.  

O predlogu sklepa predlagatelja, so naslednji člani Sveta KS Škofije oddali svoje glasove do 
petka, 26.05.2017 po mailu na mail naslove vseh članov ter tajništvo do 12. ure  in glasovali 
na sledeči način: 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž X  

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino - - 

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan - - 

6. Mikulandi Samanta x  

7. Pečarič Damjan x  

8. Petaroš Valentina - - 

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Št. glasov 7 3 
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Sklep št. 291 je sprejet. 
 
Rino Hrvatin, Milan Markočič in Valentina Petaroš svojih glasov niso oddali na naslov 
tajništva do dogovorjenega termina. 
 

Škofije, 26.05.2017 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                                       Predsednik Sveta KS Škofije 
Majda Bonaca                                                                                       Edmond Gašpar 


