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Mestna občina Koper                                           

Krajevna skupnost Škofije 

Svet KS Škofije                                                                                   

 

Z A P I S N I K 

26. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 20.09.2017,  

ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije 

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

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: 

 Prisotni člani: Edmond Gašpar, Neva Tul, Damjan Pečarič, Rino Hrvatin, Matjaž Ivanjšič,  

 Odsotni člani: Samanta Mikulandi Perič, Milan Markočič 

 Ostali prisotni: Barbara Verdnik, Vlasta Baraga, Stanič Željko, Ervin Burič, Tomaž Andrejašič, Nena Cah, 
Rendy Cah 

 Tajnica : Majda Bonaca 
 

Na začetku seje je ugotovljeno, da je prisotnih  5  članov sveta KS Škofije in da je svet sklepčen.  

Pred pričetkom seje sveta je predsednik na pobudo krajanov o večji transparentnosti delovanja sveta in lastni 

pobudi o umirjanju razprav dal na glasovanje predlog, da se današnja in bodoče seje sveta snemajo in oddajajo v 

živo (live streaming). Predlog je bil večinsko podprt. 

 

Predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašpar je sklical 26. redno sejo in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 25. redne seje, 19. in 20. korespondenčne seje  

2. Seznanitev z namero MOK o ureditvi šolskega športnega igrišča in dodatnih vsebin športno rekreacijskega 

območja  

3. Poročila odborov  

4. Poročilo predsednika 

5. Pobude, predlogi , vprašanja 

AD1) 

1.1. Potrditev zapisnika 25. redne seje 

Glasovanje:  

ZA: 4 

PROTI:  1 (Rino Hrvatin) 

Sklep št. 307  je sprejet.  

Zapisnik 25. redne seje  je potrjen.  

 

1.2. Potrditev zapisnika 19. korespondenčne seje 

Glasovanje:  

ZA: 4 

PROTI:  1 (Rino Hrvatin) 

Sklep št. 308  je sprejet.  

Zapisnik 19. korespondenčne  seje  je potrjen.  
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1.3. Potrditev zapisnika 20. korespondenčne seje 

Glasovanje:  

ZA: 5 

Sklep št. 309  je sprejet.  

Zapisnik 20. korespondenčne  seje  je potrjen.  

 

-  Pregled realizacije sklepov  

 

1.4. Odprava anomalij plačnega sistema 

Predlog sklepa : 

Zaradi odprave anomalij plačnega sistema Svet KS sprejme spremembe pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v 

organih KS Škofije:  

Skladno z Aneksom št. 3 h kolektivni pogodbi za državno upravo, pravosodnih organov in uprave samoupravnih 

lokalnih skupnosti - tarifni del (Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29.08.2017) se spremeni prvi stavek 2. točke 2. člena  

Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v organih Krajevne skupnosti Škofije za delovno mesto ADMINISTRATOR V, 

pri čemer se  spremeni: plačni razred 19  in najvišji možni napredovalni plačni razred delovnega mesta 29. 

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž - - 

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino x  

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan - - 

6. Mikulandi Samanta - - 

7. Pečarič Damjan x  

8. Petaroš Valentina - - 

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 310  je sprejet.  

 

Ob 19.10 sta se seji pridružila člana Valentina Petaros Jeromela in Matjaž Čok. 

 

AD2) Seznanitev z namero MOK o ureditvi šolskega športnega igrišča in dodatnih vsebin športno rekreacijskega 

območja  

 

Ga. Vlasta Baraga, ravnateljica OŠ Škofije ter Stanić Željko, predsednik KMN Bronx/upravljalec športnih dvoran, sta 

na kratko predstavila dogovarjanja z MOK ter njihovo namero  glede ureditev šolskega športnega igrišča. 

Izoblikovano je skupno stališče, ki se ga pošlje odgovornim za ta projekt na MOK: 

 

Svet KS pozdravlja odločitev MOK, da namerava izvesti obnovo večnamenskega šolskega športnega igrišča, ki v 

sedanjem stanju ni uporabno. Kot je razumeti iz investicijskega projekta, naj bi bilo igrišče prvenstveno 

namenjeno šolski uporabi, v popoldansko večernem času pa na razpolago za krajane. Največje zanimanje je 

seveda za igrišče malega nogometa in košarko. V pogovorih z mlajšimi krajani, ki so se aktivno vključili v aktivnosti 

okoli bodočega športno rekreacijskega parka, predstavniki KMN Bronx in KS smo izoblikovali skupno stališče, ki 

smo ga  na 26. seji sveta KS (20.9.2017) uskladili  tudi z ravnateljico OŠ Škofije: 

1. Obnovljena površina in oprema (košarka, MN) bo zanimiva predvsem za rekreativce, ki imajo prosti čas v 

pozno popoldanskem in večernem času. 

2. Za ta namen igrišči potrebujeta osvetlitev, zato je potrebno pred obnavljanjem površin vsaj vkopati 

cevovode za kasnejšo napeljavo električne instalacije. 

3. Dovod elektro energetskega kabla je na robu parcele, kjer stoji že leta 2008 zgrajeno balinišče, ki  ni v 

uporabi. 
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4. Ob rob šolskega igrišča je potrebno pripeljati tudi vodovod, ki bi  istočasno oskrboval tudi širše območje 

(balinišče in površine nad njim). Zato je pred preplastitvijo šolskega igrišča nujno potrebno vgraditi cevovod za 

vodo ali vsaj cev za kasnejšo izvleko vodovodne cevi. Na JV strani šolskega poslopja je jašek z začepljeno 

vodovodno cevjo in z Rižanskim vodovodom je potrebno preveriti možnosti koriščenja  za opisano vodno oskrbo. 

5. Brežino med šolskim igriščem in zgoraj ležečo parcelo balinišča je potrebno urediti. Smiselna bi bila 

umestitev prefabriciranih betonskih klopi – tribun, da bi  koristniki igrišča lahko odlagali opremo in oblačila na 

primerno površino ter da se brežina ne bi še naprej krušila na igrišče. 

6. Skupno stališče je tudi, da vgradnja dodatne opreme iz programa Elan Inventa ni najbolj primerna. 

Ravnateljica šole je na seji sveta 20. septembra pojasnila, da bo postavljenih  10 zunanjih  fites postaj, namenjenih 

šolski populaciji. Tovrstno opremo vsi podpiramo.  

7. V nadaljevanje urejanja športno rekreacijskega področja nad šolskim igriščem z dodatnimi vsebinami je 

smiselno: 

7.1. usposobiti nedokončano balinišče, urediti dostop do njega  ter namestiti primeren bivalni kontejner z 

nadstreškom za klubski prostor z rekviziti. Potrebno bi bilo urediti asfaltirano dvorišče/parkirišče ter parcelo 

hortikulturno urediti, 

7.2. razmišljati o ureditvi igrišča za tenis in igrišča za odbojko na mivki, družabnega oziroma piknik prostora, 

7.3. grafično predstavitev idejne zamisli za dodatne vsebine bi skupina mlajših krajanov pripravila v naslednjih 

14 dnevih in jo naknadno dostavila KS in MOK. 

 

AD3) Poročila odborov 

Vsa poročila so  v prilogi originala tega zapisnika. 

 

3.1. Odbor za družbene dejavnosti 

- Nataša Zerbo  je podala poročilo in svetu predlagala sprejem naslednjega sklepa: 

Predlog sklepa: 

Svet  pristopi k potrebnim aktivnostim in  terminskemu načrtu za realizacijo celostne podobe (CP) KS Škofije :  

- Pridobitev ponudbe avtorske izvedbe:  vrednost storitve, določitev baze vektorskih /digitalnih 

dokumentov za predvidene uporabe, obseg dodatnih del (morebitne različne velikosti, oblike, predlogi 

tehničnih rešitev) 

- Preveriti in poiskati možnosti sofinanciranja lokalnih gospodarskih subjektov 

- Pridobiti ponudbe ali ocene za izdelavo novoletne okrasne osvetlitve in možnost realizacije  pred 

decembrom 2017   

Obrazložitev: 

Celostna grafična podoba pomaga vzpostavljati prepoznavnost, graditi identiteto in krepiti pripadnost. Je izjemno 

pomembno orodje, ki s pomočjo vizualne podobe gradi ter utrjuje ugled kraja. V njej se neločljivo odražajo 

zgodovina, zrcali se sedanjost in vizija prihodnosti. 

Za KS Škofije je značilno veliko priseljevanje in rast števila prebivalcev, ima izjemno zgodovino, v kateri je bilo 

značilno tudi odseljevanje ljudi, za katerimi je ostala praznina. Ima pomembno geografsko lego in odlične pogoje za 

oljkarstvo, vinogradništvo, gojenje zelenjave in druge pridelke, podjetništvo je v vzponu.  

V Odboru za družbene dejavnosti se že od začetka delovanja pogovarjamo o tem, da bi tako raznolika, velika, tudi 

večkulturna skupnost potrebovala celostno podobo, ki bi ljudi povezala, jih navdala s ponosom, pripadnostjo, 

pomagala k skupni identiteti, ki jo ob hitri rasti novih krajanov ni lahko graditi. S predlogom, da pripravimo celostno 

podobo KS z logotipom in razvojno strategijo za KS, so na sestankih soglašala tudi društva in drugi posamezniki, med 

njimi Leander Cunja (poročilo sestanka 20.3.2017). Izrazili so tudi svoja razmišljanja in predloge. 
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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 - - 

6. Mikulandi Samanta - - 

7. Pečarič Damjan x  

8. Petaroš Valentina  x 

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 311  je sprejet.  

 

- Na postavljeno svetniško vprašanje g. Valentine Petaroš o delovanju odbora ki je glasilo (dobesedno): 

»Vlagam prosnjo za pregled financijskega stanja oz. Delovanje Odbora za druzbene dejavnosti in 

zaprosam za podrobnejse porocilo o hudi migraciji clanov in clanic. 

Prosim da se moja prosnja pise in izpolni pod tock 3 kot poglobljeno procilo stanja, o katerem svetniki 

moramo biti obvesceni.« 

je podal predsednik sveta sledeče pojasnilo (tudi pisno in je priloga zapisnika): 

Kot je bilo že v elektronski korespondenci napisano go. Petaros, vsi člani sveta in odborov delujemo 

volontersko, se pravi brez kakršnega koli plačila tako za sejnine kot za opravljeno delo izven sej odborov 

in sveta. Posamezniki v obeh odborih kakor tudi vodstvo sveta je vložilo v delo ogromen fond ur 

zasebnega prostega časa v številnih aktivnostih kot so: kontakti in sestanki s strokovnjaki in strokovnimi 

službami, društvi in krajani, projektiranje in nadziranje raznih projektov, nadziranje in upravljanje financ 

KS, priprava finančnih načrtov in poslovnih poročil, priprava materialov za objave na internetni strani, 

pisanje in urejanje glasil, organiziranje proslav ob 8. marcu in krajevnem prazniku... 

Do sedaj nihče ni pogojeval dela v organih in telesih KS s plačilom, razen v primeru nekdanje članice ODD 

Valentine Petaros Jeromela, ki se je zaradi tega sama izločila iz delovanja v odboru. 

Vsi aktivni člani sveta in odborov bomo do zaključka mandata delovali kot do sedaj, saj nas je pri 

kandidaturi vodila zamisel, da s svojim delom kaj prispevamo k razvoju KS. Zato je postavljanje tovrstnih 

vprašanj, ki zvenijo kot sumničenje, žaljivo za vse, ki nesebično vlagamo svoj prosti čas v dobrobit lokalne 

skupnosti. 

 

AD4) Poročilo predsednika 

Vsa poročila so  v prilogi originala tega zapisnika. 

 

4.1. Finančni načrt KS Škofije za leto 2018 in 2019 

Predlog sklepa: 

Potrdi se Predlog finančnega načrta KS Škofije za leto 2018 in  2019 

 
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 - - 

6. Mikulandi Samanta - - 

7. Pečarič Damjan x  

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   
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Sklep št. 312  je sprejet.  

 

4.2. Predlog izboljšav investicijske vrednosti do 40.000 EUR za l. 2018 

 

Skupina Podskup. Izboljšava Področje  

Rangiranje 
prioritete 

Vrednos v 
1000 EUR 

 Skupaj 
vrednost 

2286 2286 vzdrževanje ceste Plavje – Badiha - Urbanci   1 5   

  2286 Položitev cevi in zasutje globokih met. Kanalov Plavje - Puberli    2 10   

  2286 Ureditev  postajališča šolskega prevoza   3 4   

  2286 Umiritev prometa-grbine in prom. znaki Plavje   4 10   

  2263 Redna košnja ob cesti, vsaj 2 do 4 krat v sezoni   5 2 31 

        

1302 2263 Vzdrževanje ceste Škofije - Tinjan Ceste  1 10   

1302 2286 Saniranje  ceste 3. Škofije Ceste 2 10   

1302 13029004 Razsvetljava ob cesti Zg.Škof - Tinjan j.razsvetljava 4 15   

1302 2287 
Pokrito postajališče za šolski prevoz 2.in  3. Škofije in prestavitve postajališča na cesto 
za 3.Škofije Promet 3 5   

1302 
      

1302 2286 Ukrepi umirjanja prometa ba R3 741 Promet 1 60   

1302   

Umiritev prometa na S obvoznici-radar in povozna ploščad križišča ,osvetlitev in 
ogedalo pri odcepu Elerji, postavitev tabel naselja, krožišče vas-S obv. 

Promet 2 60   

1302   

Ureditev prostora za varen dovoz otrok v šolo - poseg v prostor spomeniškega parka 

Promet 3 50   

1302 2280 Ureditev parkiršča stari BS Škofije Promet 6 10   

1302 2286 Asfaltiranje in ureditev parkirišča pri Stari pekarni Promet 7 30   

1302 2286 
Označba trase Parenzane v območju vrstnih hiš in šole-vrtca 

Promet 8 0,5 150,5 

1302 2263 Vzpostavitev prejšnjega stanja ceste na trasi vkopa el.kabla Cesta 2 Reklamacija   

 2263 Ukrepi umirjanja prometa Cesta 1   

  2263 Saniranje pločnika v območju nad igralom Elerji Cesta 3 2 2 

1302 2286 vzdrževanje neutrjene ceste Tinjan Urbanci ceste 1 15   

  2286 Urbanci - ležeči policaji Promet 2 1   

    Igralo Tinjan      6 24 

    Skupaj vrednost        275,5 

       

 
Legenda: Plavje 

    

  
Zg.Škofije 

    

  
Sp.Škofije 

    

  
Elerji 
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Predlog sklepa 

 

 

 

Sklep št. 313  je sprejet. 
 
4.3. Predlog prioritetnih investicij v letih 2018 do 2020  

       

          

  

Predlog sklepa: 
 

   
    

          

  

Kraj Dejavnost Rang 
Ocena 
proj. 

vrednosti 

Leto 
2018 

Leto 
2019  

Leto 
2020 

 

  
Dokončanje kanalizacije Sp.Škofije 1. faza 3.etapa Kanaliz. 1 200 250 

   

  
Kanalizacija Zg.Škofije 2.faza:  2.,3. in 4. etapa Kanaliz. 1 3700 1400 1300  1000 

 

  
Izgradnja nove šole Škofije Šolstvo 2 9000    9000 . 

 

  
Ureditev krožne ceste 3.Škofije Ceste 3 60 

 
    

 

  
Zdravstvena ambulanta Škofije Zdravstvo 4 150  150 

 
  

 

  
Krožišče Sp.Škofije-cesta za Tinjan Ceste 5 150 150   

 

  

Ureditev hidrotlačnih razmer Slatine Koolombar in Sp.Škofije 
Treš Vodovod 6 250 250     

 

  
Krožišče743-S obvoznica Ceste 7 100    100  

   

  
Rekonstrukcija ceste proti zaselku Grad -2019 Ceste 7 200   100  100  

 

  
Pločnik na Plavjah do pokopališča Ceste 8 50     50 

 

  
Asfaltiranje prečne ceste do pokopališča Plavje Ceste 9 80   80   

 

  
Kanalizacija Elerji-projekt – izgradnja po 2019 Kanaliz. 10 1500 10    1500 

 

  

Kanalizacija Tinjan, Urbanci, Kolombar-projekti ;izgradnja po 
2019 Kanaliz. 10  2000 10 1000  1000  

 

  
kanalizacija Plavje, Badiha, Puberli - projekti; izgradnja po 2019 Kanaliz. 10 3000  10 15 2000  

 

  
Skupaj vrednost      20.440 2.430 11.495 5.650 

  

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 - - 

6. Mikulandi Samanta - - 

7. Pečarič Damjan x  

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 314  je sprejet.  

 

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 - - 

6. Mikulandi Samanta - - 

7. Pečarič Damjan x  

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   



7 
 
4.4. Brezplačni prenos dela parcele št. 1101 k.o.  Škofije 

Predlog sklepa: 

Svet podpira pobudo g. Vere Jelić o brezplačnem prenosu parcele št. 1101 k.o. Škofije MOK v zameno za ustrezno 

razširitev ceste – obč. parc. št. 1443 k.o. Škofije   in  ureditev mejnega podpornega zida  ali brežine. 

Sklep se dostavi  Županu, Uradu za nepremičnine in UJGSP. 

 

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 - - 

6. Mikulandi Samanta - - 

7. Pečarič Damjan x  

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 315  je sprejet.  

 

4.5. Seznanitev  s prijavo kršitve in nepravilnosti upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

Predlog sklepa:  

Svet KS je že večkrat obravnaval problematiko neprimernega in sanitarno oporečnega zbirateljstva g. Šturmana. 

Prijavo ge. Kokalj svet sprejema na znanje in jo podpira v naporih, da naslovljene inšpekcije končno le opravijo 

svoje delo. Veterinarskemu inšpektorju je KS potrdila sodelovanje ob skupnem ogledu vseh pozvanih inšpekcijskih 

organov na terenu. 
 

 

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 - - 

6. Mikulandi Samanta - - 

7. Pečarič Damjan x  

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 316  je sprejet.  
 

4.6. Poročilo o zaključeni investiciji - terasa pred slaščičarno 

 

Predlog sklepa:  

Z najemnikom Dobrinja Renata s.p. se sklene aneks k osnovni pogodbi o najemu za oddajanje v najem 40m2 novo 

urejene terase za gostinski del dejavnosti v višini 80,00 EUR mesečne najemnine.   
 

Poročilo o izvršeni investiciji in obrazložitev predloga sklepa:  

Na podlagi PIZ št. 22/16 in popisa del  studia IBK d.o.o. je bila oddana izvedba gradbenih del  družbi IMCO d.o.o. 

Sklenila se je pogodba  s potrebnimi elementi pogodbe za izvedbo gradbenih del, vključno z roki za izvedbo in 

garancijo kvalitetne izvedbe del. Dela so bila opravljena v pogodbenem roku v juliju 2017 in izplačan račun, na 

podlagi  primopredajnega zapisnika. Vrednost del in končnega obračuna je bila enaka pogodbeni vrednosti v znesku 

9.583,37 EUR  brez DDV. 
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Terasa je predana v uporabo najemniku Dobrinja Renata s.p.  

Terasa predstavlja dodatno površino 40 m2 za opravljanje gostinske dejavnosti najemnika, ki ni bila vključena v 

osnovno pogodbo o najemu lokala. Zunanje površine skupnih prostorov se v podobnih objektih oddajajo za 

najemnino 2,0 -2,5 EUR /m2 . 
 

 

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 - - 

6. Mikulandi Samanta - - 

7. Pečarič Damjan x  

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 317  je sprejet. 
 

 

AD5) Vprašanja, pobude, predlogi 

Neva Tul je podala pripombo glede vrat na otroškem igrišču Plavje, ki so trenutno sneta in odložena ob ograji. 

Potrebno bi jih bilo popraviti.  

Odgovor : KS je dobavitelj ograje in vrat obljubil pomoč pri zagotovitvi dobave nadomestne originalne  ključavnice do 

konca septembra 2017, v nasprotnem se bo  zapiralni sistem preuredil. 
 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.10 uri. 

 

Škofije, 21.09.2017                                                                                           Predsednik sveta KS  

Zapisala: Majda Bonaca                                                                                   Edmond Gašpar 

 

 

 

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


