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Mestna občina Koper
Krajevna skupnost Škofije
Svet KS Škofije

ZAPISNIK
23. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 22.02.2017,
ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije

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





Prisotni člani: Edmond Gašpar, Matjaž Ivanjšič, Matjaž Čok, Neva Tul, Damjan Pečarič,
Samanta Mikulandi Perič, Nataša Zerbo, Rino Hrvatin, Milan Markočič
Odsotni člani: Valentina Petaros Jeromela
Ostali prisotni : Barbara Verdnik, Matič Branko, Boštjan Kosi, Tjaša Rudnik
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 23. redno sejo in predlagal naslednji dnevni
red:
1. Potrditev zapisnika 22. redne seje , potrditev zapisnika 15. in 16. korespondenčne seje in
pregled realizacije sklepov
2. Poročila odborov in predsednika sveta
3. Pobude, predlogi , vprašanja
AD1)
1.1. Potrditev zapisnika 22. redne seje
Glasovanje:
ZA: 6
PROTI: 2
Sklep št. 275 je sprejet.
Zapisnik 22. redne seje je potrjen.
1.2. Potrditev zapisnika 15. korespondenčne seje
Glasovanje:
ZA: 8
PROTI: /
Sklep št. 276 je sprejet.
Zapisnik 15. korespondenčne seje je potrjen.
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1.3. Potrditev zapisnika 16. korespondenčne seje
Glasovanje:
ZA: 6
PROTI: 2
Sklep št. 277 je sprejet.
Zapisnik 16. korespondenčne seje je potrjen.
1.4. Pregled realizacije sklepov po priloženi tabeli
1.5. Odpis terjatev RK Burja Škofije
Predlog sklepa:
Občinskemu svetu MOK predlaga odpis terjatve v višini 20.922,45 eur, razlika obračunanega in
plačanega DDV v višini 1.755,87 EUR bremeni odhodke na proračunski postavki 5030-1000, konto
4029 99.
Obrazložitev:
Na osnovi dopisa odvetnika z dne 21.02.2017, poročilom izvršitelja in posredovanim obvestilo z dne
09.02.2017 v izvršilni zadevi opr.št. I 538/2016 je bilo tekom izvršilnega postopka ugotovljeno, da so
glede na finančno in premoženjsko stanje dolžnika Rokometni klub Burja terjatve kupca neizterljive.
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
x

Sklep št. 280 je sprejet.

AD2) Poročila odborov in predsednika sveta
Vsa poročila odborov so v prilogi originala tega zapisnika.
2.1. Odbor za družbene dejavnosti
Opomnik: društva pozvati, da oddajo obrazce s prijavo prireditve za leto 2017.
2.2. Odbor za infrastrukturo
2.2.1. Vrednost investicijskih vlaganj Slaščičarna Renata
Predlog sklepa:
Renati Dobrinja s.p. , kot vlagateljici trajnega vložka v poslovni prostor stavbe 1066, posamični del
št. 7, k.o.Škofije (sedanja slaščičarna Renata ), se prizna vrednost vložka v višini 17.975,03 eur,
skladno s cenitvenim poročilom izvedenca Nevija Kavrečiča iz novembra 2016, in po odbitku že
poračunanega moratorija plačila najemnine v času gradnje.
Za ta vložek se sestavi aneks k že podpisani pogodbi z dne 10.07.2015 z navedbo:
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»V primeru, da najemodajalec odpove pogodbo ali ob prenehanju veljavnosti te pogodbe s
potekom časa, za katerega je sklenjena, najemodajalec prizna najemniku neamortizirani del
trajnega vložka v višini 17.975,03 eur kot dobroimetje. Pospešena amortizacijska doba je 10 let.
Neamortizirani znesek mora najemodajalec najemniku izplačati v 30 dnevih od prenehanja
veljavnosti pogodbe.«
Obrazložitev :
Najemnik je kot vlagatelj v poslovni prostor v lasti KS večino del po projektu opravil v samogradnji in
posledično ni bil mogoč obračun na osnovi dejanskega obračuna količin materiala in dela. Zato se je
k vrednotenju trajnega vložka pristopilo s cenitvijo cenilca stvarnega premoženja. Cenitev je za
poslovni prostor stavbe 1066, posamični del št. 7, k.o. Škofije, v novembru 2016 opravil Nevij
Kavrečič, licenca št. GR 02. Ugotovljena vrednost trajnega vložka je 22.228,27 eur. Del vložka v višini
eur 4.253,24 se je že poračunal skozi moratorij plačila najemnine v času izvajanja gradbenih del,
preostali del v znesku 17.975,03 pa se najemniku prizna kot končni trajni vložek v poslovni prostor
najemodajalca.
Razprava:
Rino Hrvatin predlaga, da se ta točka umakne iz dnevnega reda.
Milan Markočič je zahteval razlago zakaj najemnik koristi sanitarije v avli dvorane ZD. Predsednik
poda pojasnilo:
Pogoj za začetek del je bil PIZ (projekt idejne zasnove). Že v samem začetku pogovorov o možnosti
umestitve kakršne koli dejavnosti v pritličje, je bilo tehnično mnenje, da je vsaj potrata prostora
(površine), izgradnja še enega javnega sanitarnega vozlišča v neposredni bližini obstoječega za avlo
in dvorano. Poleg tega bi to pomenilo trošenje sredstev KS v izgradnjo dodatne kanalizacije, vodnih
priključkov in opreme – strošek 8.000 -10.000 EUR.
Renata Dobrinja s.p. redno in zgledno čisti WC, ki je v minimalni uporabi, slaščičarska delavnica pa ni
gostinski lokal s hrano in pijačo. Strošek porabe vode je zanemarljiv in se kompenzira z vzdrževanjem
prostora in opreme.
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
x

Sklep št. 279 je sprejet.
2.2.2. Investicijski projekt ureditve terase ZD
Predlog sklepa:
V nadaljevanju aktivnosti iz sklepa št. 263 o ureditvi terase pred zadružnim domom, svet sprejme
sklep o potrditvi investicijskega programa v projektni vrednosti 10.445,00 eur + 10% (nepredv.
dela) in strošek nadzora v višini 300,00 eur.
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Tajništvo bo zbralo vsaj tri ponudnike izvedbe na ključ. Odbor za infrastrukturo bo izbral
najugodnejšega in najprimernejšega izvajalca, vendar znotraj ali pod projektno vrednostjo.
Obrazložitev :
PIZ in popis del (v prilogi)
*ob 18.38 se je seji pridružil Matjaž Čok.
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
x
x

Sklep št. 280 je sprejet.
2.2.3. Seznanitev s predlogom UJGSP MOK
Občinski urad predlaga svetu KS, da zaradi poenostavitve finančne realizacije posamičnih projektov
za izboljšave komunalne infrastrukture na Škofijah prevzame KS v celoti enega od projektov.
Ustni predlog z dne 10.02.2017 in ponovljen dne 20. 02.2017 je bil, naj KS prevzame v izvedbo cesto
na parc. št 1579/2 in /3 ter parc .1547/7 in /9 ,vse k.o. Škofije (pogovorno: cesta proti Matiču).
Ob pregledu ponudbe, ki nam jo je posredoval UJGSP, je skupaj z OI ugotovljeno, da predlagana
tehnična izvedba zajema ureditev ceste z izdelavo betonskih kolesnic in ureditvijo bankin na parcelah
1579/2, delu parcele 1579/3, 1547/7 in 1547/9 v vrednosti 7.900 eur z DDV ter da poseg ne zajema
potrebna dela v delu parcele št. 1578/16 do vhoda v stavbo na parceli št. 1596/3 (Zg. Škofije 7C),
parceli št. 1579/22 (Zg. Škofije 7E), parceli št 1547/6 (Zg. Škofije 52G) in parceli št. 1713 (Zg. Škofije
7D), kjer živi oseba s posebnimi potrebami. Ne zajema niti ureditev dela poškodovane vaške
kanalizacije. Po oceni OI je potrebno popis in ponudbo dopolniti še za ta del.
S tehničnega stališča smatramo, da je predvidena širina kolesnic 60 cm preozka in debelina betona 5
cm premalo, gleda na to, da to cesto uporabljajo smetarski tovornjaki Marjetice in občasno
tovornjaki za dovoz kuriva. Predlagamo širino kolesnic 80 cm in izvedbo z 10 cm betona. Morebiti bi
bila izvedba ravnih (ne kadunjastih) kolesnic bolj ekonomična in predlagamo odvodnjavanje med
kolesnicama s kadunjasto muldo. Za morebitni usklajevalni tehnični ogled smo vam na voljo.
Ta projekt je v FN MOK načrtovan v višini 12.000 eur in bo z dopolnitvijo morebiti celo presegel to
vrednost in s tem tudi finančne možnosti KS. (Prilagamo slike vseh treh krakov ceste in poškodbe
kanalizacije).
Predlog sveta KS Škofije je, da naj bi ta projekt v dopolnjeni varianti le izvedla MOK in to v čim
krajšem roku, saj je cesta v vsakodnevni uporabi.
KS je za približno enakovreden investicijski znesek , oz. 8.000 eur pripravljena v lastnem strošku
izvesti izboljšavo ureditve parkirišča na mestu bivšega bencinskega servisa na Sp. Škofijah na
občinskih parcelah št. 1656/18,1724/2,1656/7, vse k.o. 2595 Škofije, po priloženem PIZ studia IBK.
Na osnovi popisa del, ki izvira iz projekta, smo pridobili eno ponudbo že v lanskem letu.
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OI in predsednik predlagata, da ob takšnem finančnem angažiranju KS v l. 2017 nato iz svojih
sredstev uredi v l. 2017 :
- že dogovorjen zaris parkirišč na parc. št. 492/1 (pred zelenjavno trgovino), na parc. št. 1673
na vaškem trgu »Pri špini«, obe k.o. Škofije, ter intervencijske poti in cone v starem vaškem
jedru Sp. Škofije in Zg. Škofije,
- saniranje cestnega priključka in ureditev meteorne kanalizacije na parc. št 1681 na cesto za
Plavje parc. št. 1628 k.o. Škofije (t.i. priključek pri Normi),
- asfaltiranje sedanjega makadamskega parkirišča med objektom Stara Pekarna (objekt v lasti
MOK), državno cesto in Parenzano vse na delu parc.št. 1723/63 in 1723/12 k.o. 2595 Škofije
v skupni izmeri ca. 450-500 m2.
In da se o tem obvesti UJGSP.
2.3. Odbor za okolje in prostor
2.3.1. Poročilo o pripravi Celostne prometne strategije MOK s predlogi ukrepov v KS Škofije je podal
Damjan Pečarič:
1. Tranzitni in lokalni cestni promet
1.1. Meddržavni tranzitni promet usmeriti na HC 5 - doseči izvzetje HC 5 in HC 6 iz vinjetnega
sistema, saj je bila cesta umeščena v prostor z podmeno, da ne bo plačljiva oz. cestninjenja; ne
obstaja niti primerna cesta nižjega ranga za meddržavno povezavo
v nasprotnem
1.2. Vkopati traso sedanje državne ceste R3 741 v celotnem odseku prečkanja centra Sp. Škofij
alternativno
1.3. Prekategorizirati državno cesto R3-741 v občinsko in občinsko severno obvoznico v državno ob
istočasni :
- ureditvi treh krožišč: odcep Elerji, Sp. Škofije vas,priključek na sedanjem DC R3 741
- razširitvi cestišča in ureditvi trase kolesarske poti Parenzana v manjkajočem delu
- izvedbi vseh potrebnih dodatnih ukrepov umirjanja prometa, ki ne sme presegati 50 km/h
1.2. Lokalni promet: izvesti vse možne ukrepe umirjanja prometa, ki omogočajo varno sobivanje
vseh udeležencev prometa v naseljih*: izgradnja krožišč, pločnikov, javne razsvetljave, prehodov za
pešce, ovir za zmanjševanje hitrosti (zoženje voznih pasov, izgradnja rastlinskih otokov, tlakovanje,
morebiten enosmerni krožni promet,deljene oz. skupne prometne površine)
1.3. Ob šoli urediti površine za varen dovoz otok v šolo in vrtec
Krožno obračališče na površini med šolo in področjem spomenika padlim v NOB
1.4. Uvesti ukrepe za stimulacijo večosebne uporabe (souporaba) avtomobilov z namenom
razbremenitve mestnih parkirišč
1.5. Plavje – Obnova oz rekonstrukcija obvozne ceste nad cerkvijo mimo stare vodarne do
pokopališča Plavje - parcelna št. 1289 k.o. Plavje: cesta je obvozna pot za promet proti Italiji in
razbremenjuje prometno zelo aktivno občinsko cesto, je v funkciji cerkvenih pogrebnih obredov ter
jo koristi 2/3 krajanov za krajši dostop do severnega dela vasi. Cesta je v sedanjem stanju neprevozna
za osebna vozila.
1.6.Rekonstrukcija obstoječe ceste Sp.Škofije –Tinjan
1.7.Projektiranje in izgradnja podslemenske ceste Sp.Škofije –Fortezza – Tinjan in njenega priključka
na državno cesto R3 741
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2. Mirujoči promet
2.1. Preusmeriti mirujoči promet iz starih krajevnih jeder z ureditvijo in zarisom neplačljivih
parkirišč na obstoječih lokacijah in razpoložljivih dodatnih:
- parc. stara pekarna1723/12 in 1723/63 k.o. Škofije last MOK
- parc. 514/1,515/2 ,542/1 in 546/27 vse k.o. 2595 Škofije in v lasti MOK
- pokopališče Škofije
- nad vkopanim tunelom: 438/25 k.o. Škofije lastnik RS
- Tinjan:*43 k.o. Tinjan
- Plavje 645/3 k.o. Plavje v lasti MOK in 644/2 v zasebni lasti (namenski odkup),vse 2589 k.o. Plavje
2.2. Zarisati intervencijske poti in cone v vseh starih krajevnih jedrih in izvajati redarski nadzor
2.3. Ureditev izhodiščne rekreacijsko turistične točke in parkirišča za koristnike rekreacijskih peš in
kolesarskih poti na območju parc.št. 514/1,515/2 in 546/27, vse k.o. 2595 Škofije.
3. Peš promet in peš poti
3.1. Zagotoviti varnost pešcev z izgradnjo potrebnih pločnikov in ureditvijo izključnih peš con in poti
na celotnem območju kraja
3.2. Ureditev info točk z vrisom vseh rekreacijskih peš poti, ureditev poti s smerokazi in označbami
poti
3.3. Izdelati celostno podobo informativnega in komercialnega označevanja ob vseh prometnicah
3.4. Posebna označba varnih šolskih peš poti
4. Kolesarski promet
4.1. Vzpodbujati lokalno kolesarsko mobilnost do Kopra (manjša obremenitev mirujočega prometa v
mestu) tako, da se :
- kraj vključi v javni sistem izposoje koles
- omogoči prevoz koles tudi s sredstvi javnega prevoza (zaradi višinske kote kraja)
4.2. Urediti traso kolesarske poti Parenzana tako, da bo na celi trasi jasno označena in v
manjkajočih delih (predvsem ob severni obvoznici Sp. Škofije) dograjena, omogočiti ponudbo
okrepčevalnic ob njej
4.3. Zgraditi kolesarsko povezavo z Ankaranom
4.4. Na vseh novo projektiranih cestah ali ob večjih posegih na obstoječih prometnicah urediti
kolesarske poti
5. Javni prevoz
5.1. Vzpostaviti mestno linijo avtobusnega prevoza do Škofij s frekvenco, ki ustreza šolskim,
delovnim in ostalim potrebam mobilnosti občanov
5.2. Vzpostaviti javni sistem prevoza na klic (električni ali drugi ekološki pogon) z uporabo enotne
vozovnice javnega prevoza
5.3. Souporaba šolskega prevoza za ostale uporabnike
5.4. S krožnimi progami zagotoviti povezavo s postajo nove mestne linije iz toč 5.1.
5.5. V sodelovanju z občino Ankaran navezati progo poletnega kopališkega avtobusa do Sp. Škofij
5.6. Na postajališčih nove mestne proge namestiti elektronske table za z obveščanje o prihodu in
odhodu avtobusov
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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
x
x

Sklep št. 281 je sprejet.
2.3.2. Parkirišče na parceli št. 492/1 k.o., Škofije
Predlog sklepa:
KS daje pobudo UJGSP in UN za promptno rešitev problema zarisa parkirišča in zaščite javne
površine v korist širše skupnosti. Krajani-mejaši na predmetno javno površino, ki nasprotujejo
ureditvi zarisa, kljub javnemu in osebnim pisnim pozivom KS niso dostavili na vpogled nobenega
dokumenta, ki izkazuje kakršne koli pravice na javni površini. KS k pobudi prilaga vso dosedanjo
korespondenco, zapise ter projekt zarisa, sprejetim s sklepom št. 106 na 10. redni seji dne
10.09.2015.
Obrazložitev:
Ureditev parkirišč v centru Sp. Škofij predstavlja enega od pogojev za razvoj centralnih dejavnosti
(trgovine in ostale storitvene dejavnosti , lekarna….). Nereševanje problema parkirišč v tem območju
pomeni zaviranje razvoja kraja. KS je pripravila vse potrebno gradivo, potrebno za kompetentno
odločanje MOK.
Razprava:
Rino Hrvatin: kakšna je razlika ali so zarisana parkirišča ali ne?
Milan Markočič: potrebno se je pogovoriti s sosedi
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
x
x

Sklep št. 282 je sprejet.
2.4. Poročilo predsednika sveta
- Predsednik je predstavil Načrt razvojnih programov MOK za obdobje 2017-2020 in Načrt razvojnih
programov za KS Škofije za leto 2017:

8
1.Finančni načrt MOK za 2017 - Odobrena sredstva za načrt razvojnih programov 2017 za KS Škofije
Izboljšave komunalne infrastrukture
OB050-16-0056 KS Škofije sanacija podpo. zidu v III. Škofijah 0 01.01.2017 31.12.2017 0
OB050-16-0057 Ureditev hitrostnih ovir pri OŠ Škofije 0 01.01.2017 31.12.2017 0
OB050-16-0123 KS Škofije sanacija odseka ceste III. Škofije 0 01.01.2017 31.12.2017 0
OB050-16-0127 KS Škofije Sanacija javne poti IV. Škofije 0 01.01.2017 31.12.2017
OB050-16-0128 KS Škofije ureditev ceste Zgornje Škofije 0 01.01.2017 31.12.2017
Skupaj izboljšave

EUR
11.500
22.000
30.000
33.000
12.000
108.500

Investicije v komunalno infrastrukturo
OB050-15-0019 KS Škofije - kanalizacija Škofije 3.800.000 01.01.2016 31.12.2019
OB050-16-0064 Sanacija vodovoda Škofije 0 01.01.2017 31.12.2018 0 100.000
Skupaj investicije

100.000
100.000
200.000

Projekti za prihodnje investicije
OB050-16-0007 KS Škofije - ureditev karavle 0 01.01.2016 31.12.2017 13.700
OB050-15-0042 OŠ Škofije - proj.dok. 0 01.01.2016 31.12.2017 30.000 22.500
Skupaj projekti
Osnovna šola
OB050-16-0025 Osnovna šola Škofije dozidava 0 01.01.2016 31.12.2017 8.583 417.203
Skupaj OŠ

20.000
22.500
42.500

417.203
417.203

2. Finančni načrt MOK za leto 2017

Skupaj predvideni proračunski prihodki 2017
Skupaj vsi predvideni odhodki 2017 (deficit v znesku 7.000.000 EUR)

EUR
Delež v %
55.203.347
62.062.569

Skupaj odhodki za vse investicije MOK za leto 2017 :
predvidene investicije v infrastrukturo in opremo v območju mesta Koper
skupaj predvidene investicije v preostalih17 ne mestnih - zalednih KS

23.222.295
8.990.791
3.764.000

Investicijski odhodki na prebivalca:
Mesto
Zaledje

70%
30%

403
145

- Predstavi poročilo Nadzornega odbora MOK, ki je bil izveden v letu 2016 in je bil dostavljen članom
sveta v gradivih. NO je zapisal, da je poslovanje skladno z javno finančnimi predpisi in da se svet trudi
za dobrobit krajanov, ne more pa reševati problema infrastruktunih investicij saj nima za to
potrebnih finančnih sredstev.
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AD3) Pobude, predlogi, vprašanja
3.1. Cesta Stari grad
S strani krajanke, ki živi v zaselku Stari grad, je bila ponovno podana pobuda , da se zaradi zelo
slabega stanja ceste čimprej pristopi k ureditve le- te ter ponovno prosi za informacijo glede ZK
statusa.
Predlog sklepa:
- KS Škofije kot kratkoročni ukrep predlaga izdajo naročilnice za nakup nasutnega materiala
približno 50 m3 zemeljskega tampona ali v isti vrednosti asfaltnega rezkanca, ki je potreben za
popravilo cestišča v samovgradnji krajanov. Predhodno je potrebno urediti nujno odvodnjavanje iz
parcel nad cesto, sicer je stalno nalaganje nasutnega materiala na cesto nesmiselno. Odbor za
infrastrukturo je na voljo za tehnični napotek in bo izvedel pregled pred izdajo naročilnice.
- KS Škofije kot dolgoročen ukrep apelira na MOK naj pristopi k pridobitvi preostalih zemljišč
(ceste) v svojo last od Sklada kmetijskih zemljišč RS in dveh zasebnikov ter nato poskrbi za celoviti
pristop k rekonstrukciji te ceste z izvedbo vseh potrebne podzemnih vodov in končnim
asfaltiranjem.
Razprava:
Milan Markočič: MOK-župan je zagotovil, da bo v naslednjih 20 dneh uredil to cesto, kakor problem
stalnega zamakanja in nanosa materiala na cesto za Plavje pri g.Normi. V tem roku je zagotovil tudi
asfaltiranje neutrjene ceste, ki pelje s ceste za Plavje proti Zvezdanu Primožiču (cesta Škrlače).
Rino Hrvatin je dodal, da je skladno z zapisom s sestanka župana z vaškim odborom dne 07.02.2017,
župan obljubil v dveh mesecih urediti več kot deset na sestanku predlaganih izboljšav ter da mu je
župan zagotovil, da bo letos za vse izboljšave in investicije v KS Škofije namenil vsaj 1. mio EUR
proračunskih sredstev.
V razpravo se je vključila predstavnica zaselka Stari grad, ki je zaprosila, da svet le glasuje o naročilnici
za zagotovitev nasutnega materiala in tehnični pomoči OI.
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. 283 je sprejet.

GLASOVANJE
za
proti
x
x
X
x
X
x
x
x
x
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3.2. Nataša Zerbo je podala predlog sklepa:
KS Škofije izda naročilnico za dobavo tampona za ureditev poti do oljčnikov pod Tinjanom v količini
cca 30 m3.

zap.
Št.
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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
x
x

Sklep št. 284 je sprejet.

Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.
Škofije, 24.02.2017
Zapisala: Majda Bonaca

Predsednik sveta KS
Edmond Gašpar

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

