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Mestna občina Koper
Krajevna skupnost Škofije
Svet KS Škofije

ZAPISNIK
20. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 19.10.2016,
ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije

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





Prisotni člani: Edmond Gašpar, Rino Hrvatin, Matjaž Ivanjšič, Milan Markočič, Matjaž Čok,
Neva Tul, Damjan Pečarič,
Odsotni člani: Samanta Mikulandi Perič, Valentina Petaros Jeromela, Nataša Zerbo
Ostali prisotni : Barbara Verdnik, Mara Peskar, Adem Skulić, Branko Matić, Darko Dolar, Tina
Saražin
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 20. redno sejo in predlagal naslednji dnevni
red:
1. Potrditev zapisnika 19. redne seje in 13. korespondenčne seje, pregled realizacije sklepov po
19. seji sveta
2. Administrativne zadeve: finančno poslovanje, upravni postopki
3. Poročila predsednika sveta in odborov
4. Pobude, predlogi , vprašanja
Glasovanje:
ZA: 7
PROTI: /
Sklep št. 233 je sprejet.
Dnevni red je potrjen.

AD1)
1.1. Potrditev zapisnika 19. redne seje
Glasovanje:
ZA: 7
PROTI: /
Sklep št. 234 je sprejet.
Zapisnik 19. redne seje je potrjen.
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1.2. Potrditev zapisnika 13. korespondenčne seje
Glasovanje:
ZA: 6
PROTI: 1
Sklep št. 235 je sprejet.
Zapisnik 13. korespondenčne seje je potrjen.
AD2) Administrativne zadeve
Predlog sklepa:
Svet KS Škofije predlaga, da se znesek varščine v višini 270, 00 eur odbije od zneska odprtih postavk
kupci in zniža dolg od najemnin za ta znesek , ki ga ima PLACEBO d.o.o.
Obrazložitev:
PLACEBO d.o.o., št. partnerja 124803 je v stečajnem postopku in stanje izkazuje, da je dolžen plačila
najemnin v višini 684,25 eur, znesek varščine pa znaša 270,00 eur.
zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

GLASOVANJE
za
proti
x
x
x
x
x
x
x
-

Sklep št. 236 je sprejet.
AD3) Poročila predsednika sveta in odborov
Vsa poročila odborov so v prilogi originala tega zapisnika.
3.1. Odbor za družbene dejavnosti
Predlog sklepa:
Za Miklavževanje se odobri brezplačno uporabo dvorane in pomoč pri obdarovanju otrok v višini
200 evrov.
Obrazložitev:
ODD je obravnaval vlogo Župnije Škofije za podporo pri tradicionalnem Miklavževanju v decembru
2016 in predlagal navedeni sklep.
zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

GLASOVANJE
za
proti
x
x
x
x
x
x
x
-
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Sklep št. 237 je sprejet.
3.2. Odbor za infrastrukturo
Predlog sklepa:
Krajevna skupnost Škofije je iz namenskih sredstev pripravljena finančno participirati pri saniranju
dela javne poti parcela št. 1681, k.o. Škofije - pod stanovanjsko hišo Sp. Škofije 192.
Obrazložitev:
Na osnovi ogleda in pogovorov z UJGSP je pripravljen popis del za najnujnejše saniranje situacije.
Ocenjena vrednost posega (prefabricirane betonske kanalete za prenos met.vode z izliva DC na levo
stran ceste v smeri Plavje ter betoniranje sedanje poškodovane ploščadi ) je cca 3.500 EUR (brez
DDV). Popis bo posredovan UJGSP z zahtevo po sanaciji. V kolikor je KS pripravljena participirati s
namenskimi sredstvi za vzdrževanje kom. infrastrukture so po navadi na občini nekoliko bolj odzivni.

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

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

GLASOVANJE
za
proti
x
x
x
x
x
x
x
-

Sklep št. 238 je sprejet.
Predlog sklepa:
Krajevna skupnost Škofije je iz namenskih sredstev pripravljena finančno participirati pri saniranju
dela javne poti - parcele št. 1579/2 in 3, 1547/7 in 1578/5 k.o. 2595 Škofije (ob hišnih št.Zg.
Škofije 7C do E, 50C, 51A, 52F,B,D,G).
Obrazložitev:
Pripravljen je popis nujnih del za ohranjanje prevoznosti (odvodnjavanje, betoniranje kolesnic,
saniranje poškodovane cevi prelivnih grezničnih vod) do končne ureditve v skupnem znesku cca 7.500
EUR (brez DDV). Enako kot v primeru Plavje bi bilo smiselno pokazati pripravljenost reševanja
lokalnega problema s participacijo KS iz namenskih sredstev.
zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Sklep št. 239 je sprejet.

GLASOVANJE
za
proti
x
x
x
x
x
x
x
-
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3.3. Poročilo predsednika sveta
Predlog sklepa
KS bo na podlagi prispelih pobud krajanov pripravila Načrt razvojnih programov za l. 2017 v
skupnem znesku 700.000 EUR odhodkov za vse investicije in izboljšave poleg že načrtovanih
sredstev za izgradnjo kanalizacije v letih 2017 in 2018.
Obrazložitev:
Na anketo se je odzvalo nekaj čez 60 gospodinjstev oziroma skupin s predlogi, ki so v obdelavi.
Občino smo zaprosili za podatek o višini sredstev, ki jih lahko načrtujemo za NRP v letu 2017. Dokler
občina tega podatka ne dostavi, ne moremo pripraviti verodostojnega NRP za l.2017. Naša ocena
realno možnih sredstev za te namene je (iz naslova vsakoletnega skoraj 3 mio. prispevka KS v skupne
prihodke občine) vsaj 600-800.000 EUR odhodkov letno.
Dosedanji način pošiljanja NRP, ki se z občino ne uskladi pred sprejemanjem občinskega proračun, za
KS ni sprejemljiv. Postal je instrument spiska želja, ki ga MOK sploh ne upošteva. V primeru, da ne
dobimo zneska, bomo NRP planirali v višini 700.000 EUR. NRP bomo dali na potrditev tudi zboru
krajanov.
zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

GLASOVANJE
za
proti
x
x
x
x
x
x
x
-

Sklep št. 240 je sprejet.
Predlog sklepa
Tajništvo naj zbere ponudbe za izdelavo PIZ in oceno stroška – popis del za ureditev razpoložljivega
prostora v pritličju ZD v ambulanto splošne medicine.
Obrazložitev:
V Zadružnem domu Škofije je na JV strani objekta med prostorom, ki je v najemu društva plezalcev in
vhodom v zaodrje prostor velikosti 38,5 m2. Trenutno je v 4. gradbeni fazi in je v funkciji skladišča
gum. V posvetu s specializiranim arhitektom projektantom v zdravstvu, površina prostora zadošča
vsem normativom umestitve splošne ambulante. Je v pritličju in ima tudi direkten dostop z vozili.
Smiselno je prostor predvideti za ureditev splošne ambulante.
Da bi odločevalcem prikazali v lažje odločanje konkretne prostorske in ekonomske pogoje, bi bilo
smiselno izdelati tudi projekt idejne zasnove z oceno stroška.
zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Sklep št. 241 je sprejet.

GLASOVANJE
za
proti
x
x
x
x
x
x
x
-

5
Predlog sklepa
Svet podeljuje mandat Milanu Markočiču za vodenje projekta ustanavljanja splošne ambulante na
Škofijah v sodelovanju in koordinirano z vodstvom sveta. Mandat obsega vse kontakte s
pristojnimi organi (Zdravstveni dom in njegov strokovni svet, Odbor za DD in župan MO ter ostali
občinski uradi in organi), koordinacijo in sodelovanje z vodstvom sveta in redno pisno poročanje o
poteku aktivnosti na sejah sveta. Mandat ne obsega sprejemanja odločitev, obvez in nalog v imenu
KS. Te na podlagi poročanja sprejema svet KS. Željen rok za realizacijo projekta do konca mandata
tega sveta.
zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

GLASOVANJE
za
proti
x
x
x
x
x
x
x
-

Sklep št. 242 je sprejet.
Predlog sklepa:
Svet zahteva od MOK, da v novo nastajajočem OPN opredeli območje, ki obsega sledeče parcele:
št. 760/3,760/5,761/1,761/2,761/3,762,763/,1763/2,783/2,783/3, in 784 vse k.o. 2595 Škofije
kot območje za rekreacijo in urbano zelenje .
Področje razvojno dopolnjuje kot »zelena pljuča« in rekreacijsko sprostitveni prostor sedanjo
obstoječo prostorsko rabo centralnih dejavnosti (šola ) in predvideno področje pozidave nad tem
območjem.
Obrazložitev:
Občinski urad za okolje in prostor je zavrnil našo zahtevo za dostavo izhodišč strategije družbenega
razvoja in iz njega izpeljanega prostorskega načrtovanja. S tem kaže, da MOK ne upošteva niti
priporočil evropske Aarhuške konvencije, niti temeljnih principov lokalne samouprave in odnosov z
ožjimi deli lokalne skupnosti – KS. Zaradi takšnega odnosa je bil v preteklosti ustavljen tudi OPPN
Fortezza . Tedaj je KS v zadnji fazi postopka – javni razgrnitvi dosegla zamrznitev projekta do
ureditve nove dostopne poti na območje pozidave, kar se ne bi zgodilo, če bi naročnik in MOK
sodelovala s KS skozi predhodne faze projekta.
Ker občina istočasno nadaljuje tudi s prodajo zemljišč brez koordinacije s KS in brez prostorskega
načrta, moramo v tem trenutku opredeliti vsaj prostorsko rabo območja okoli šole.
zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Sklep št. 243 je sprejet.

GLASOVANJE
za
proti
x
x
x
x
x
x
x
-
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Predlog sklepa
Harphi Sea d.o.o . se da pobuda za javno razpravo o celostni prometni strategiji za območje KS
Hrvatini, Škofije, Dekani in Bertoki v eni od omenjenih krajevnih skupnosti. KS Škofije daje zanjo
na razpolago dvorano Zadržnega doma s pripadajočo avdio in vizualno opremo.
Odbori sveta KS naj do naslednje seje oz najkasneje do javne razprave iz prvega odstavka pripravijo
usklajene predloge in pobude k strategiji.
Obrazložitev:
MOK je pristopil k izdelavi celostne prometne strategije. Nosilec aktivnosti je zasebna družba
Harpha Sea d.o.o.. Izdelava in nekateri izvedbeni deli naj bi bili podprti tudi s sredstvi EU.
Prvotna izhodišča so obravnavala bolj ali manj samo mestni del občine. Na prvi javni razpravi v KP sta
odprla problem zaledja občanki iz Škofij in Hrvatinov. Sledila je razprava v Gračišču, delu zaledja, ki
ima svoje prometne zagate. Smatram, da je nujno potrebno razpravo oz javno obravnavo te
pomembne strategije (ta bi morala biti tudi del strategije celotnega družbenega razvoja) opraviti v
prostoru, ki ga pokrivajo krajevne skupnosti Hrvatini, Škofije, Dekani in Bertoki. V priponki je
dokument izhodišč te strategije in zgibanka, ki je bila dostavljena prejšnji teden v KS.
zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

GLASOVANJE
za
proti
x
x
x
x
x
x
x
-

Sklep št. 244 je sprejet.
Predlog sklepa
Zbor krajanov se skliče v četrtek 10. novembra 2016 ob 19.00 z naslednjim dnevnim redom:
1. poročilo o delu sveta (predsednik, odbori)
2. Participatorni FN občine - Načrt razvojnih programov
3. Prostorsko načrtovanje in prodaja občinskih parcel
4. Zdravstvena ambulanta

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

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

Sklep št. 245 je sprejet.

GLASOVANJE
za
proti
x
x
x
x
x
x
x
-
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AD4) Pobude, predlogi, vprašanja
Podan je bil predlog glede dodatne ureditve kolesarske steze, ki pelje mimo Zadružnega doma,
predvsem dodatnih označb omejitve hitrosti in označitev usmeritev. Odbor za infrastrukturo pripravi
predlog do naslednje seje.
Seja je bila zaključena ob 21.25 uri.

Škofije, 20.10.2016
Zapisala: Majda Bonaca

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

Predsednik sveta KS
Edmond Gašpar

