Mestna občina Koper
Krajevna skupnost Škofije
Svet KS Škofije
ZAPISNIK
5. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 12.02. 2015,
ob 18. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI:





Prisotni člani: Edmond Gašpar, Neva Tul, Samanta Mikulandi - Perič, Valentina
Petaroš – Jeromela, Nataša Zerbo, Rino Hrvatin, Matjaž Čok, Matjaž Ivanjšič, Milan
Markočič, Damjan Pečarič
Odsotni člani: /
Ostali prisotni : Mara Peskar, Barbara Verdnik, Adem Skulič, Lidija Roš, Alenka Črnigoj
Tajnica : Sanela Ćirić

Na začetku seje je ugotovljeno, da je prisotnih 10 članov sveta KS Škofije in da je svet
sklepčen.
Predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašpar je predlagal naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta KS Škofije in poročilo o realizaciji sklepov .
2. Informacija o opravljenih pogovorih za izboljšave, inventuro, poslovno poročilo, javna
dela, inšpekcijski ogledi, tajništvo
2.1. Komunala
2.2. Inšpekcija
3.
Poročila odborov
3.1. Odbor za investicije
3.2. Odbor za okolje, prostor in nepremičnine
3.3. Odbor za družbene dejavnosti
3.4. Odbor za splošne zadeve, gospodarstvo in finance
4.
Razno
4.1. Šturman Zdenko
4.2. V marcu razširjena seja v zvezi z ital. Skupnostjo
UVOD
Predsedujoči predlaga, da se pred pričetkom seje prisluhne predstavnicama Rdečega križa,
Alenki Črnigoj in Lidiji Roš, ki podajata pobudo o solidarnostni pomoči družini
Kocjančič/Pohlen, ki je utrpela veliko gmotno škodo zaradi nedavnega požara.
Člani Sveta KS Škofije se soglasno strinjajo o potrebi po pomoči. Svet formalno ne more
sprejemati sklepov o morebitni finančni pomoči. Lahko pa se angažira z informiranjem in
apelom k solidarnosti pri morebitnem zbiranju finančnih sredstev. Predstavnici RK bosta
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stopili v kontakt z družino Kocjančič in javili o njihovem stališču o izpostavljanju v javnosti. V
kolikor bi se odločili za akcija zbiranja sredstev, bosta predstavnici RK javili vse potrebne
podatke v KS.
Ad1)
Potrditev zapisnika 4. redne seje in pregled realiziranih sklepov
Predsednik Sveta poda na glasovanje potrditev zapisnika 4. redne seje :
Glasovanje: - za 7 članov sveta,
- Proti 2 : Rino Hrvatin in Milan Markočič z nestrinjanjem s 5. točko
- Damjan Pečarič: ob glasovanju ni prisoten zaradi napovedane zamude
Potrditev zapisnika je sprejeta z večino glasov.
Rino Hrvatin zahteva, da se kot priloga k temu glasovanju shrani njegov pisni komentar, ki ga
ob glasovanju preda tajnici.
» Rino Hrvatin ne potrjujem sklepa 4 redne seje Sveta Krajevne Skupnosti Škofije pod
točko AD 1 in pod točko AD 5, saj nista odraz dejanskega stanja. V ostalem delu zapisnik
potrjujem. Moja izjava se zapiše v zapisnik«
Temu zapisniku je priložen kot priloga 1
Pregled sprejema sklepov prejšnje sej:
Predsednik Sveta poroča:
»- 2. del 7. sklepa: Rade Vilimanovič ni poročal. Prenesemo na naslednjo sejo.
- 3. del 7. sklepa ni bil realiziran. Poročilo poslovanja vaške hiše bo poročala Mara.
- 9. sklep ni realiziran.
- 13. ni realiziran: pripraviti bi morali ta predlog, pa še kakšen za mestni svet, in jim poslati na
mestni svet.
- 14. delno realiziran. Fakturiran februar 700,00 tako kot v osnutku pogodbe. Aneks k
pogodbi še ni podpisan. Najemnino bi vezali na linijo prihodkov. Podatki javne bilance,
veljavnost pogodbe bo do aprila 2016. Čistopis pogodbe bo pripravljen.
- 20. sklep o vaških odborih. V drugem delu je bil dogovorjen, da bo statut posodoblejn, za
kar pa je potrebno več časa in temeljita preučitev.
- 22. sklep: poslan dopis, bomo šli v izvršbo, Mara Peskar bo naslednji teden stopila v kontakt
s Sanelo Ćirić,
- 23. sklep Blaž Valenčič je v odpovednem roku, pisarna je mala, želi, da bi odkupili omaro in
mizo-pričakuje se njegov predlog vrednosti opreme v pisarni,
Ob opravljeni inventuri je potrebno sprejeti sklep o potrditvi zapisnika o inventuri ter o
odpisu GSM telefona, ki ne deluje več.
Predsednik predlaga glasovanje:
29. SKLEP : Svet KS Škofije potrjuje inventurni zapisnik inventurne komisije z dne
03.02.2015 ter sprejema odločitev o odpisu nedelujočega telefonskega aparata GSM
MOBITEL ERIKSON K600 z inventurno št. 0000058. Osnovno sredstvo je amortizirano.
Glasovanje: Vsi prisotni člani (9) so za.
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Ad2)
Poročilo predsednika sveta a aktivnostih med 4. in 5. redno sejo:
2.1.Delovanje pisarne KS:
Potrebno je sestaviti poslovno poročilo za l.2014, čeprav svet v tej sestavi deluje in spremlja
poslovanja manj kot 2 meseca. Predlog bo pripravil predsednik v sodelovanju z Odborom za
finance.
Sveže podpisana pogodbo za javna dela (Marino Greblo) je bila enostransko prekinjena, ker
je delavec dobil trajno zaposlitev. Opravljeni so bili pogovori s 14 kandidati in izbran je bil
Marko Jakopič, strojni tehik, z lastnim vozilom. Potrebno mu bo izdelati začetni delovni
program. Morebitne potrebe po njegovem delu sporočajte v tajništvo. Delo bo koordiniral
Odbor za infrastrukturo, z vedenjem predsednika in v sodelovanju s tajništvom.
Predsednik poroča, da je prejšnje vodstvo ustvarilo zaplet s križanjem datumov prenehanja
dela začasne tajnice (N.Rešek) 16.05.2014 in bivše tajnice, ki ima suspenz delovnega mesta
(M.Bonaca), ki naj bi se vrnila na delovno mesto 09.03.2014. Iz MOK so na zaplet odgovorili,
da je to problem, ki ga mora rešiti KS. Po današnjih informacijah je N.Rešek na polnem
bolniškem staležu do 16.02.2015 in nato na 4 urni bolniški. Pripada pa ji tudi nekaj lanskega
dopusta in proporcionalni del letošnjega. V tem času naj bi na podlagi podjemne pogodbe
delo opravljala sedanja intervencijska tajnica S.Ćirić. Nakazuje se še proračunski problem, ker
ni dovoljeno povečevati maso za plačile. Zadeva je neprijetna in nima še končnega epiloga.
2.3. Sestanek s Komunalo Koper, skupaj s predsednikom Odbora za investicije dne 30.01.
Obdelanih je bilo 14 različnih področij in problemov. Glavna tema je vsekakor neobstoječa
kanalizacija, čiščenje greznic, plačevanje omrežnine in zdaj še ukrepi za nadomeščanje
greznic s čistilnimi napravami. Za začetek je obljubljena karta, iz katere bodo razvidna
posamična območja v KS: že zgrajena kanalizacija, v gradnji, projektirana in območja, kjer se
bo gradila javna kanalizacija in še ni niti projektov in območja ki se bodo urejala z
individualnimi ali skupinskimi čistilnima napravami. Karte smo dobili, vendar so površno
izrisane, ko dobimo čistopis, bomo reševali dalje.
Ekološki otoki: dogovorjena dostava kart z izrisom obstoječih EO in načrtovanimi, nakar
bomo s komunalo usklajevali postavljanje novih. Problem je standard za postavitev Eoaglomeracije s 500 ljudmi. Sicer je služba za komunalne storitve zelo odzivna, predvsem g.
Zdravko Savič. Na nekaterih divjih odlagališčih smo bili na ogledu tudi z občinskim
inšpektorjem.
Komunala obljublja tudi izvedbo čistilnih akcij vsaj dva krat letno. V spomladanskem času
(marec) je možno dobit zabojnike za zeleni rez, vendar z obvezo KS, da krajani noter odlagajo
izključno samo zeleni rez.
Delavca Komunale »smetarja« bi lahko dnevno selili še na območja izven Sp.Škofij.
Predstavniki drugih okolišev naj podajo predloge tajništvu, da se mu izdela plan dela.
2.4. Občinska inšpekcija-ogled divjih odlagališč in pregon neregistriranih vozil iz javnih
površin.
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Opravljen ogled najbolj perečih lokacij. Inšpektor je predal obvestila o možnem odvozu vozil
na deponijo in popisal stanje največjih divjih odlagališč.
Odlagališča ob severni obvoznici se čistijo in lastnik površin ima odlog inšpektorjeve
intervencije do konca marca 2015. Odpadke, ki bodo dostavljeni ob občinsko cesto, bo na
poziv prevzela Komunala
2.5. Prometna preobremenitev zaradi vinjetnega sistema .
Opravljen sestanek s poslanko Liljano Kozlovič. Resorni minister je njeno intervencijo o
omilitvi vinjetnega režima na HC bivšega mejnega prehoda do Kopra zavrnil. Kampanjo bo
potrebno nadaljevati skupaj z ostalimi KS, ki so žrtve te situacije. Svetovalcu župana bo
predana vsa dokumentacija z najnovejšimi dosegljivimi podatki o stanju prometa na DC in
HC.
Ad 3.

Poročila odborov :

3.1. Odbor za investicije
Poročilo predsednika odbora Matjaža Čoka se nanaša na podana vprašanja krajanov
Zg.Škofij, ki jih je zbiral Rino Hrvatin in je priloga 2 tega zapisnika.:
3.2.Predsednik sveta predlaga razširitev Odbora za investicije z Darkom Počkajem.
Predlog 30. sklepa:
30. SKLEP: Darko Počkaj se pridruži Odboru za infrastrukturo in investicije.
Glasovanje: vsi člani sveta so za.
3.3. Poročilo predsednika sveta o poteku izgradnje kanalizacije 1.faza2.etapa
Predsednik Sveta bi rad poročal o naslednji zadevi:
04.02.2015 je Grafist prekinil delo, s tem, da je predhodno prekinil priključke gospodinjstev
na staro vaško kanalizacijo in pustil nezavarovano delovišče. 10.02.2015 je bil opravljen
ogled skupaj z nadzorom, kjer smo zahtevali da se dela striktno po projektu in Zakonu o
gradnji objektov. Zahteva je bila s strani investitorja sprejeta z ogorčenjem in obtožbo, češ da
ogrožamo realizacijo projekta (potreben čas za pripravo detaljnega projekta izvedbe, zaradi
nevrisane situacije stare vaške kanalizacije). Zato se svetu predlaga sledeče sklepe:
31. SKLEP:
1. Izvedba fekalne kanalizacije mora optekati po veljavnem projektu, ki poleg trase določa
tudi načine izvedbe posameznih del in kvaliteto ter količine vgrajenih materialov. Nadzorni
organ mora zahtevati v imenu investitorja strogo spoštovanje predpisov Zakona o graditvi
objektov. Veliko več pozornosti je treba posvečati morebitnim pripombam in predlogom
krajanov, za kar je še posebej zadolžena komisija KS Škofije.
2.Svet v imenu krajanov z območja gradnje nove kanalizacije zahteva čvrsta zagotovila, da
bo delovanje vseh starih hišnih priključkov in stare vaške kanalizacije nemoteno do
izgradnje nove fekalne kanalizacije .Po izvedbi fekalnih hišnih priključkov morajo vsi
dosedanji priključki in vodi ostati v funkciji delujoče meteorne kanalizacije.
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3.V primeru da želijo krajani priključiti proste izlive hišne padavinske vode na novo
meteorno kanalizacijo se jim omogoči, da to opravijo v lastni režiji oz.strošku.
3.2.
Odbor za okolje, prostor in nepremičnine ,poroča predsednik odbora Damjan
Pečarič
Predsedujoči odbora seznani svet s smernicami delovanja odbora v tem mandatu, ki je v
prilogi št.3 tega zapisnika
3.3. Odbor za družbene dejavnosti; poroča predsednica odbora Nataša Zerbo
Programske smernice delovanja Odbora so v prilogi št.4
Nataša obvesti, da so vsa evidentira društva v KS dobila vprašalnik, na podlagi katerega se
bodo izdelale smernice sestanka odbora z društvi.
Diskusija steče o identiteti in viziji in Barbara Verdnik poda predlog, da se za skorajšnjo
anketo pripravi do 5 vprašanj, ki bi nam dala vpogled o razmišljanju naše skupnosti. Do
naslednje seje naj vsak odbor pipravi svojih 5 vprašanja, da jih nato združimo v omenjena
vprašanja ankete.
Ker bo 8. marca koncert Pihalnega orkestra in Big banda Koper, je predlagano, da se iz
sredstev KS nabavi kakšna rožica za obiskovalke (vejice mimoze) in pijača za pogostitev
nastopajočih. Koncert in zakusko za nastopajoče sponzorira Zavod za kulturo pri MOK. KS bo
natisnila plakate in informirala skupnost o dogodku.
Predlog sklepa:
32. SKLEP : Ob organiziranju dogodka za 8. marec KS nameni 300 eur za nabavo potrebne
okrasitve, pijače in obdarovanja žensk. Člani odbora in ostali člani sveta kontaktirajo še
morebitne sponzorje (lokalne vinarje in ostale podjetnike).
Glasovanje: soglasno vsi člani za.
Samanta Mikulandi seznani, da je umrl krajan in član nadzornega odbora Ivan Batagelj .
3.4.

Odbor za splošne zadeve, gospodarstvo in finance

Mara Peskar zaradi obveznosti predčasno zapusti sejo, poroča predsednik sveta. Poročilo je
priloženo zapisniku kot priloga št.5
Ad 4 Razno:
4.1 Predsednik obvesti, da je na policijo in občinsko inšpekcijo krajan Boštjan Kosi podal
prijavo zoper početje Zdenka Šturmana. Občinski inšpektor je obvestik KS o opravljenem
ogledu. Pričakujemo njegovo poročilo.
4.2 Predsednik KS Hrvatini podaja predlog ureditve pešpoti med Hrvatini/Fajti in Elerji (pod
vinogradom Alana Hrvatina) in o ureditvi pohodnikom bolj prijazne trase planinske
tranzverzale ob naselju Grad.
4.3. V soboto 21.02.2015 imajo krajani Elerjev v prostorih KS sestanek , prvenstveno
namenjen organitaciji šagre 2015, pogovoru o lokaciji namestitve otroških igral in projektu
vaške hiše
4.4.Predsednik poroča o številnih odzivih na incident glede uporabe italijanskega jezika in
dogovoru s poslancem Battelijem in podžupanom Shcerianijem , da se v marcu pripravi
razširjena seja sveta na temo položaja italijanske skupnosti v državi, MO Koper in KS Škofije.
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Zaradi tega predlaga še dodatno sejo v 2. polovici marca za diskusijo o tekoči problematiki.
Vsi člani sveta pozdravijo pobudo o namenski seji in razpravi o uporabi italijanskega jezika
ter položaju narodostne skupnosti in soglašajo, da se najprej opravi namenska seja in
kasneje v marcu se redna seja.

Seja je bila zaključena ob 20.15

Osnutek zapisnika je sestavila
Sanela Ćirić

Predsednik sveta KS Škofije:
Edmond Gašpar
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