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Mestna občina Koper                                           

Krajevna skupnost Škofije 

Svet KS Škofije                                                                                   

 

Z A P I S N I K 

18. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 16.06.2016,  

ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije 

 

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

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: 

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

 Odsotni člani: Nataša Zerbo 

 Ostali prisotni : Barbara Verdnik, Željko Stanič, Mara Peskar, Alenka Šturman, Igor Kobal 

 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 18. redno sejo in predlagal naslednji dnevni 

red: 

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje in pregled realizacije 

2. Poročilo predsednika 

3. Poročilo odborov 

4. Pobude, predlogi , vprašanja 

AD1) 

1.1. Potrditev zapisnika drugega dela zapisnika 17. redne seje  

Glasovanje:  

ZA: 4 

PROTI:  3 

Sklep št. 207 je sprejet.  

Drugi del zapisnika 17. redne seje je potrjen.  

 

1.2. Predlog sklepov:  

Delo sveta julij- avgust in sprejemanje sklepov o izboljšavah. 

- Sklep o sejah v juliju in avgustu 2016 

Zaradi prihajajočega obdobja letnih počitnic in dopustov  je v juliju in avgustu  težko zagotoviti 

prisotnost članov sveta. Zato v tem obdobju ne bo sej sveta. 
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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 - - 

 Prisotnih članov   

Sklep št. 208 je sprejet.  

- Sklep o korespondenčnih sejah 

Normalizacija likvidnosti finančnega  poslovanja  se predvideva šele v  juliju, ko naj bi stekle 

asignacije za uporabnine športnih dvoran. Zaradi  pravočasne realizacije načrta izboljšav 

(fakturiranje vseh naročil do konca  novembra tekočega leta), predvsem v objekte  iz katerih 

prihajajo prihodki KS,  svet sprejme sklep, da se bodo odločitve o teh odhodkih sprejemale tudi 

korespondenčno. 
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 - - 

 Prisotnih članov   

Sklep št. 209 je sprejet. 

 

1.3. Opis del in nalog tajništva KS Škofije 

Predlog sklepa:  

Svet sprejme sklep o čistopisu opisa del in nalog tajništva KS. Opis je priloga tega sklepa. 

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 - - 

 Prisotnih članov   

Sklep št. 210 je sprejet.  

1.4. Valentina Petaros Jeromela je podala poročilo o opravljenem delu priprave klasifikacije za 

arhiviranje dokumentov v pisarni KS Škofije. (poročilo o delu je priloga tega zapisnika)  

 

AD2) Poročilo  predsednika  

Poročilo je  v prilogi originala tega zapisnika. 
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2.1. Predlog sklepa : 

Svet KS daje pobudo MOK, da prerazporedi  sredstva v proračunski postavki 1102- »3081 Ureditev 

karavle na Plavjah v znesku 250.000 EUR  kot sledi: 

- 125.000 EUR  za ukrepe umiritve prometa na DC R3 741, odsek  znotraj naselja Sp. Škofije, 

skladno s predlogi KS z dne 01.03.2016 posredovanimi UJGSP in DRSI, na prorač. postavko 

»13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest« 

-  125.000 EUR za ureditev vodne oskrbe Sp. Škofije Treš in ureditev hidro tlačne oskrbe 

naselja Slatine – Kolombar na prorač. postavko »16039001 Oskrba z vodo« 

 

Obrazložitev:  

Ob gornjem ogledu je bila prediskutirana tudi slaba tlačna vodna oskrba Slatin. Za normalizacijo 

oskrbe je potrebno izvesti novi cevovod, ki bi se napajal iz druge tlačne cone. Groba ocena te 

investicije je preko 100.000 eur in jih MOK v tem letu ne zagotavlja. Ne zagotavlja niti cca 15.000 EUR 

za dokončanje cevovoda Škrlače-Treš, ki so ga izvedli le v zgornji coni do hišne številke Sp. Škofije 

190a.  

 
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 - - 

 Prisotnih članov   

Sklep št. 211 je sprejet.  

 

2.2. Predlog sklepa: 

Slaščičarni Dobrinja se za koriščenja dela dvorišča na zahodni strani ZD zaračuna najemnina 3,50 

EUR/m2/ mesec. 

Večina članov sveta se je izrekla, da se ne zaračunava najema tega prostora do dokončne gradbene 

ureditve dvorišča. 

 

2.3.  Predlog sklepa: 

Svet KS ponovno daje pobudo, da MOK prenese zemljiške parcele št. 1656/6,7 in 18 ter parcelo 

št.1724/, vse k.o. 2595 Škofije v upravljanje KS za obdobje 10 let. KS bo skrbela za urejenost 

območja parkirišča in zelenice  (zatravljen del parcele 1656/6 redno kosi že od l. 2015) 

 
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 - - 
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 Prisotnih članov   

Sklep št. 212 je sprejet.  

 

2.4. Predlog sklepa:  

Najemnici poslovnega prostora – Fitnes v ZD Škofije se zaradi motene dejavnosti v času sanacije 

vodovodnih priključkov (od januarja do junija 2016 ) izjemoma zniža najemnina za julij in avgust  

2016  na 100 EUR mesečno. 

Obrazložitev:  

V začetku junija 2016 so iz števca  pri Fitnesu dokončno urejeni novi vodovodni priključki za vse tri 

lokale pritličja ZD  in montirana  rezervna cev za morebitni naknadni priključek KS v 1. nadstropje ZD. 

Potrebno je še končno asfaltiranje kanala, kar bo urejeno v juniju. Strošek bo naknadno javljen. 

Najemnica Fitnesa predlaga, da ji  v nadomestilo za moteno dejavnost (prah in umazanija ob izkopu 

in nato popravilu, 4 mesece odprte jame v kopalnici) odpišemo nekaj najema v  poletnih mesecih, ko 

Fitnes ne opravlja dejavnost.  

 
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 - - 

 Prisotnih članov   

Sklep št. 213 je sprejet.  

 

2.5. Predlog sklepa:  

Svet KS ne odobrava zavrnjeno sodelovanje MOK pri tehnični predstavitvi projekta kanalizacije in 

rekonstrukcije ceste Škofije –Tinjan. Zato podaja ponovno pobudo Samostojni investicijski službi 

MOK,  da izvedbe predstavitve obeh projektov  sredi  septembra  2016 v terminu, ki bi zagotovil 

udeležbo projektantov in Komunale-Marjetice Koper in Samostojne investicijske službe MOK. 

 

Obrazložitev: 

Dogovarjanje s  SIS MOK in UGJSP o predstavitvi projektov izgradnje kanalizacije na Zg. Škofijah – 

Projekt kanalizacija Škofije 2. faza, projekta obnove vodovoda in projekta sanacije ceste Sp. Škofije-

Tinjan do odcepa 4. Škofije od začetka maja do prve dekade junija 2016. 

SIS  MOK – g. Viljan Tončič smatra za nepotrebno predstavitev končnega projekta kanalizacije Zg. 

Škofije, za katerega je MOK že pridobila gradbeno dovoljenje. Trdi, da je bila začetna predstavitev 

dovolj, vodstvo sveta in OI pa smatra, da je potrebno predstaviti projekt v končni varianti, ki je 

okrnjena (odpadlo več vej kanalizacije) in apelirati na krajane, ki niso dali služnosti,  da ponovno 

premislijo situacijo.  

Okrnjena kanalizacija pomeni nadaljevanje onesnaževanja narave in okolja pa tudi  manjšo tržno 

vrednost hiš in objektov, ki ne bodo priključeni na kanalizacijo. Za lastnike teh objektov pomeni 

strošek investicije v izgradnjo čistilne naprave in drenaže, stroške vzdrževanja naprav in rednega 

čiščenja. 
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Še pred začetkom gradnje bi bilo smiselno tudi, da KS imenuje posebno, strokovno usposobljeno 

komisijo ali odbor  za spremljanje te investicije. 

 
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 - - 

 Prisotnih članov   

    

Sklep št. 214 je sprejet.  

 

AD3)  

3.1. Poročilo Odbora za družbene dejavnosti  

Poročilo je v prilogi originala tega zapisnika. 

 

Predlog sklepa:  

Za novo številko glasila Na burji, ki bo izšla v začetku julija 2016 se za tisk, oblikovanje in 

distribucijo nameni do 1.200 eur.  

 
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 - - 

10. Zerbo Nataša - - 

 Prisotnih članov   

    

Neva Tul ob glasovanju ni bila prisotna.  

Sklep št. 215 je sprejet.  

 

3.2. Poročilo odbora za infrastrukturo 

 

Predlog sklepa:  

a) KS soglaša s pobudo OŠ Škofije o predaji v upravljanje dela parcele št. 504/3 k.o. 2595 Škofije 

skladno z izrisom, ki je predlog pobude. KS bo posredovala predlog Uradu za nepremičnine MOK. 

b) KS daje  pobudo  MOK,  da preostali del te parcele v območju spomenika padlim v NOB  in 

parcelo 504/1 k.o. Škofije preda v upravljanje KS Škofije. Severovzhodni  del parcele 504/3 KS 

Škofije  že zdaj redno vzdržuje, kljub temu da je to enovita parcela,katere večji del  je v uporabi 

vrtca. Potrebno bi bilo izpeljati  ustrezno parcelacijo tako da se obe področji razmejijo in temu 

primerno urediti dosedanjo pogodbo o upravljanju z zemljiščem med MOK in KS. 
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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 - - 

 Prisotnih članov   

Sklep št. 216 je sprejet. 

 

AD4)  Predlogi, pobude, vprašanja 

 

4.1. Predlog sklepa 

Odobri se najavljen znesek za investicijsko vzdrževanje in tekoče vzdrževanje za športne objekte, ki 

jih je pripravil upravljalec Stanić Željko.  

 
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 - - 

 Prisotnih članov   

Sklep št. 217 je sprejet.  

 

4.2. Vprašanja, predlogi in pobude 

Seje sveta se je udeležila krajanka Alenka Šturman in pozvala Milana Markočiča, ki deluje v dvojni 

vlogi člana sveta KS in predsednika Društva upokojencev, da preneha z obrekovanjem in lažmi na 

njen račun. Po njenem zaznavanju je z  njegovim pogostim pojavljanjem na Zg. Škofijah čutiti tudi 

razdvajanje med tamkajšnjimi prebivalci in vpliv na Rina Hrvatina, ki ga je sicer v preteklosti poznala  

kot dobronamernega in poštenega sokrajana. Zahtevala je pogovor z Milanom Markočičem v dvoje, 

predvsem kot članom sveta KS, kar ji je tudi zagotovil. 

 

4.3. Odgovori na pisne predloge in pobude iz 4. redne Seje VO Zg. Škofij so v prilogi tega zapisnika. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.35 uri. 

Škofije, 17.06.2016                                                                                                  Predsednik sveta KS  

Zapisala: Majda Bonaca                                                                                           Edmond Gašpar 

 

 

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


