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Mestna občina Koper                                           

Krajevna skupnost Škofije 

Svet KS Škofije                                                                                   

Z A P I S N I K 

29. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 29.03.2018,  

ob 19.00 uri v avli ZD Škofije 

 

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: 

 Prisotni člani sveta KS Škofije: Edmond Gašpar, Matjaž Čok, Matjaž Ivanjšič, Milan Markočič, 
Damjan Pečarič, Rino Hrvatin, Valentina Petaros Jeromela, 

 Odsotni člani: Neva Tul, Nataša Zerbo, Samanta Mikulandi Perič, 

 Ostali prisotni krajani: 25 

 Tajnica : Majda Bonaca. 
 

Na začetku seje je ugotovljeno, da je prisotnih 7  članov sveta KS Škofije in da je svet sklepčen.   

Ob 19.10 se je seji pridružila še Samanta Mikulandi Perič. 

 

Predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašpar je sklical 29. redno sejo in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Informacija o vzpostavitvi ambulante splošne medicine na Škofijah   

2. Informacije o pripravah na energetsko sanacijo osnovne šole in peticiji civilne iniciative ŠPET 

 

Glasovanje dnevnega reda: 

ZA: 7 

PROTI: / 

Potrdi se predlagan dnevni red. 

  

AD1) Informacija o vzpostavitvi ambulante splošne medicine na Škofijah   

 

Predsednik Sveta KS Edmond Gašpar je predstavil začetek pogajanj ter dogovarjanj glede ustanovitve 

ambulante splošne medicine. Svet KS je s sklepom dodelil Milanu Markočiču določena pooblastila 

glede koordinacije in pogajanj z vsemi odločevalci. 

Predsednik odbora za infrastrukturo Matjaž Čok je izpostavil bistvena vprašanja iz poročila odbora 

(celotno poročilo odbora  je priloga tega zapisnika).   

Milan Markočič je poudaril, da so sedaj sredstva namenjena za vzpostavitev splošne ambulante v ZD 

Škofije, v prostoru kjer se trenutno nahaja fitnes. Potrebno je, da skupno  podpremo to lokacijo.  

Po krajši razpravi je bil podan predlog, da se na MOK pošljejo vprašanja OI v zvezi z ambulanto.   

AD2) Informacije o pripravah na energetsko sanacijo osnovne šole in peticiji civilne iniciative ŠPET 

 

Alan Radin je predstavil pobudo Civilne iniciative ŠPET glede izgradnje nove osnovne šole in ne zgolj 

energetske sanacije. Do tega dne je bilo zbranih 556 podpisov za izgradnjo nove šole.  
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Milan Markočič je na kratko predstavil predvidena dela,  ki bodo potekala v zvezi s sanacijo; odvoz 

azbestnih plošč, izolacija, fasada, toplotna črpalka, … 

Po krajši razpravi je Edmond Gašpar predlagal, da se bodo sklepi v zvezi s tem sprejemali na zboru 
krajanov.  
 
Milan Markočič in Rino Hrvatin sta ob 20.40 zapustila sejo. 
 
AD3)  Pobuda za preimenovanje dvorane zadružnega doma 
Kulturno društvo Istrski grmič Škofije bo ob letošnji 110. obletnici rojstva krajana akademskega 
slikarja Hermana Pečariča pripravila vrsto aktivnosti. Ob tej priložnosti predlagajo svetu KS, da 
sprejeme naslednji sklep: 
Dvorana zadružnega doma Škofije se poimenuje po akademskemu slikarju Hermanu Pečariču.  
 
 

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 x  

9. Tul Neva - - 

10. Zerbo Nataša - - 

 Prisotnih članov   

Sklep št. 344  je sprejet. 

 
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri. 
 
Vse ostale priloge zapisnika so po predhodni najavi na vpogled v tajništvu KS. 
29. redna seja je bila zvočno  posneta, posnetek se hrani v tajništvu KS. 
 

 

 

Škofije, 12.04.2018                                                                                           Predsednik sveta KS  

Zapisala: Majda Bonaca                                                                                   Edmond Gašpar 


