Mestna občina Koper
Krajevna skupnost Škofije
Svet KS Škofije

ZAPISNIK
8. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 14.05. 2015,
ob 19. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije
8. redna seja je posneta, posnetek se hrani v tajništvu KS.
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI:





Prisotni člani: Edmond Gašpar, Neva Tul, Valentina Petaroš Jeromela, Rino Hrvatin,
Matjaž Čok, Matjaž Ivanjšič, Milan Markočič, Damjan Pečarič, Samanta MikulandiPerič
Odsotni člani: Nataša Zerbo
Ostali prisotni : Barbara Verdnik, Majda Bonaca, Gabriele Žabkar, Marija Perkovič,
Alenka Šturman
Tajnica : Sanela Ćirić

Na začetku seje je ugotovljeno, da je prisotnih 9 članov sveta KS Škofije in da je svet
sklepčen.
Predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašper je sklical 8. Redno sejo in predlagal naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje sveta KS Škofije in pregled realizacije sklepov predhodnih
sej
2. Realizacija finančnega načrta v 1. kvartalu 2015 in kvota za drugi kvartal,neplačane
terjatve, problem RK Burja
3. Izgradnja kanalizacije I. Faza 2. Etapa
4. Poročila in predlogi odborov
5. Razno:
- pismo Milana Markočiča članom sveta

Dnevni red se daje v obravnavo, pripomb ni.
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Ad1) Potrditev zapisnika 6. redne seje sveta KS Škofije in pregled realizacije sklepov
predhodnih sej.
1.1 Potrditev zapisnika 6. redne seje:
Predsednik Sveta poda na glasovanje potrditev zapisnika 6. redne seje in je bil sprejet 45.
sklep.
Glasovanje:
Za: 9
Proti : 0
Nataša Zerbo: ob glasovanju ni prisotna zaradi napovedane odsotnosti
Potrditev zapisnika (sklep št.45) je sprejet z večino glasov.
1.2 Pregled realiziranih sklepov:
Predsednik poroča:
- sklep 36 - grobna mesta pokopališče Škofije delno realiziran – sredstva so pridobljena
oz. dodeljena s strani MOK, ki služijo za vzdrževanje komunalne infrastrukture,
- sklep 37 – bencinski servis Škofije: delno realiziran - MOK je zemljišče odkupila,
ponovno poslan sklep na MOK, odgovora še ni
- sklep 40 – zamrznitev spletne strani KS: realiziran naslednji dan po sprejemu sklepa
- sklep 41 - poslani opomini: realiziran
- sklepa 42 in 43 – vaška hiša, korekcije pravilnika, priprava osnutka pogodbe o
upravljanju: realizirani
- sklep 44- dopolnitev pravilnika o oddajanju v kratkoročni najem: realiziran
1.3 Igrala:
Predsednik seznani člane sveta:
- Tinjan: pričeli z zemeljskimi deli urejanja prostora
- Elerji: Predsednik navezal stik z vodstvom Sončka, pripravil in dostavil Sončku predlog
pogodbe o nestvarni služnosti, čaka se na njihov odziv.
Ad2)
2.1. Realizacija finančnega načrta v 1. kvartalu 2015 in kvota za drugi kvartal,neplačane
terjatve, problem RK Burja
Prvi kvartal je realiziran (znotraj razpoložljivih sredstev, za drugi kvartal je bila predlagana
kvota 26.000,00 eur vendar je bilo odobreno le 23.000,00 eur, v znesku kot je bilo v lanskem
letu realizirano. S strani MOK smo dobili zahtevo k sestavi letnega proračuna 2015 in
projekcije 2016. Še vedno obstaja problem v neporavnanih terjatvah, na opomine je
odreagiralo malo število dolžnikov.
Oglasila se je RK Burja, kot večji dolžnik, obrazložitev kasneje (pod točko 4.3.1.).

2.2. Splošne informacija o delu tajništva KS
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Predsednik poda informacijo o nastopu dela Majde Bonaca, z njo se ponovno vzpostavi
delovno razmerje, z delom prične v ponedeljek 18.05.2015. Istočasno preneha delovno
razmerje Nataši Rešek, s katero je bilo kar nekaj problemov. Naj vas spomnim, da v
letošnjem letu ni delala niti enega dneva. Oglasila se je z zahtevo o ureditvi njenega
nekoriščenega dopusta iz leta 2014. S prenehanjem delovnega razmerja se prenehajo tudi
njene pravice. Tri krat je bila vabljena na razgovor, vsakokrat je zavrnila. Povzročena je bila
finančna škoda, nefunkcioniranost in neurejenost tajništva. Izbrana je bila med 260
kandidati, vprašljive so njene kompetence.
Če bo Nataša iskala pravno varstvo, bomo pač tako šli dalje. Z zakonom je predpisano
vodenje evidence o koriščenju letnega dopusta, v tajništvu te evidence ni.
Predsednik Sveta poda naslednji predlog sklepa :
46. SKLEP: Sklene se podjemna pogodba s Sanelo Ćirić z namenom ureditve
dokumentacije 2014 in uvajanja v delo Majde Bonaca. Delo bo opravljala predvidoma do
polovice julija 2015, v strošku polovične plače tajnice.
Obrazložitev:
Majda Bonaca nastopi delo v ponedeljek. V 4 letih njene odsotnosti je bilo precej sprememb
poslovanja (predvsem uvedba el. poslovanja). V tajništvu je še vedno številna neurejena in
neodložena (nearhivirana) dokumentacija iz Natašinega obdobja. Potrebna je skrbna zastava
delovodnikov in sistema razvrščanja dokumentov (uvaja pro bono Valentina Petaroš). Majda
ob vsem tem ne bo zmogla v celoti urediti in nastaviti pisarniškega poslovanja ter voditi
tekoče poslovanje pisarne.
Glasovanje:
Za: 6
Vzdržani: 2
Proti : 1 Milan: ker bo to vplivalo na finančno stanje v KS
Sklep št. 46 je sprejet.
2.3 Nabava novih vitrin
Predsednik Sveta poda naslednji predlog sklepa :
47. SKLEP: Zaradi neprimernih in dotrajanih oglasnih vitrin na Elerjih ,Tinjanu, Sp. Škofijah,
pri Vaški hiši na Zg. Škofijah in eno tablo za društva na Sp. Škofijah se opravi nakup 5
vodotesnih tabel v skupni vrednosti 830,00 EUR plus DDV pri najugodnejšem ponudniku
SIGNUM D.O.O.
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Obrazložitev:
Na podlagi poslanega povpraševanja smo prejeli tri ponudbe. Predlaga se, da izberemo
Signum d.o.o., ki ima najnižjo ceno in ustreza vsem zahtevam. Društva naj si sama uredijo
soglasje za postavitev pri pošti, naročilnica, se bo izdala šele, ko bo pridobljeno soglasje.
Preglednica pridobljenih ponudb:
podjetje
opis/material
vodotesna vitrina z
SIGNUM
magnetnim ozadjem z
D.O.O.
zaklepom
oglasna vitrina, magnetno
3D ART D.O.O.
hrbtišče
NEONART
oglasna vitrina, magnetno
D.O.O.
hrbtišče- ni vodotesna

Mere

cena/kos

9xA4
166,00+DDV
85X110

popust
0%

9xA4
UPOŠTEVAN
231,51+DDV
85X110
15%
9xA4
135,58+DDV
0%
85X110

Glasovanje:
Za: 9 članov
Vzdržan: 0
Proti: 0
Sklep št. 47 je sprejet.

Ad3) Izgradnja kanalizacije I. Faza 2. Etapa
3.1. Odbor za okolje, prostor in nepremičnine – Damjan Pečarič
Damjan Pečarič, predsednik komisije za izgradnjo kanalizacije je podal poročilo zadnjega
sestanka odbora. MOK je odobrila 40.000,00 eur za asfaltiranje vseh cest v celoti po vasi,
center, trg in Čuk. Konec maja se bo asfaltirala glavna cesta skozi Škofije. Ostale ceste pa v
juniju, juliju. Konec del je predviden v drugi polovici avgusta. Pojavila se je ideja, da bi se
obnovila špina na trgu, delno volontersko, potrebno bi jo speskat in popravit, da bi bila
funkcionalna. Strošek ne vemo kolikšen bo, za nas bi nastal strošek števca, postavila bi se
pipa na pritisk.
Na koncu bi se priredila slovesnost ob zaključku del in obnovitvi špine, s kulturnim
programom, pijačo, jedačo.
Ad4) Poročila in predlogi odborov
4.1. Odbor za investicije /infrastrukturo – Matjaž Čok
4.1.1. V prilogi gradiva se nahaja tabela z vsemi težavami, ki smo jih evidentirali, z
opombami, predlaganimi odgovori in rešitvami ter v kakšni fazi je. Zadeve se rešujejo, vendar
počasi. (priloga tega zapisnika št. 1)
4.1.2. Poleg tega se v prilogi gradiva nahajajo tudi pripravljeni predlogi ukrepanj in izboljšav
za Komunalo Koper. (priloga tega zapisnika št. 2)
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4.1.3. Dogovarjanje z Uradom za gospodarske javne službe in promet MOK v zvezi z
naslednjo problematiko v KS Škofije in bodo v kratkem izvedene naslednje zadeve:
- pri Mercatorju bo spremenjen parkirni režim
- postavitev table za upočasnjevanje – z izpisom hitrosti
(priloga št. 3)
4.1.4. Sestanek na Komunali Koper, dogovarjanja v zvezi z delavcem, ki čisti na območju KS
Škofije, kje bi še lahko povečal obseg delovanja, vse malo razširili, delal bo tudi na Zg.
Škofijah, Plavjah, po potrebi tudi na Elerjih in Tinjanu. Pojavlja se logistični problem, ker ga
pripeljejo na lokacijo.
Ekološki otoki, kar nekaj jih ni urejenih, Komunala Koper bo obnovila po 2-3 na krajevno
skupnost na leto. Predlagali so ureditev ekološkega otoka pred trgovino zelenjave, je na
neugledni lokaciji, določili so novo lokacijo, na drugi strani ceste, da je omogočeno lažje
praznjenje.
Pri pokopališču Plavje je potrebna ureditev, velik kontejner gre stran, prostor bo večji, lažja
ureditev.
Pri stari šoli na Plavjah se bo tudi primerno uredil ekološki otok.
4.1.5. Predlogi sklepov:
48. SKLEP: Na pokopališču Škofije se izvede investicija pripravljalnih grobnih mest po
projektu in popisu del Mateja Gabrijela do skupnega zneska del 10.000 EUR. Zbiranje in
analiza ponudb v naslednjih 14. dnevih in po potrebi ( če bi bila kakršna koli okoliščina, ki
bi narekovala hiter izbor) odločanje o izboru izvajalca s korespondenčnim sklepom,sicer na
junijski seji.
Obrazložitev:
MOK je iz sredstev za izboljšave in investicije v javno infrastrukturo nakazala konec aprila
13.000 EUR sredstev. Ta sredstva so strogo namenska in se lahko koristijo tudi za izboljšave
na pokopališčih. Zamisel o vzpostavitvi bolj urejenega opremljanja novega pokopališča
Škofije izhaja še iz prejšnjega mandata in sestava sveta, ki je naročil izdelavo projekta. Odbor
smatra, da je zdaj priložnost da se postopno prične z urejanjem klasičnih grobnih mest in v
naslednji fazi še mest za žarne pokope.

Glasovanje:
Za: 9 članov
Vzdržan: 0
Proti: 0
Sklep št. 48 je sprejet.
49. SKLEP: Za pokopališče Škofije se nabavi vso tekstilno opremo: pokrivala vozička, prti
itd. po predračunu Ambient forme d.o.o. v znesku 329,40 EUR (z vštetim DDV).
Utemeljitev:
Obredna tekstilna oprema,ki jo zagotavlja ob pogrebih KS je dotrajana in potrebna obnove. Z
Ambient Formo d.o.o. ima KS pozitivne izkušnje (svetovanje, kvalitetni materiali in
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spoštovanje dogovorjenih dobavnih rokov, že opremila pokopališče Plavje) in se zato
predlaga nakup pri njih.
Glasovanje:
Za: 9 članov
Vzdržan: 0
Proti: 0
Sklep št. 49 je sprejet.

50. SKLEP: Za pokopališče Škofije se zagotovi dve parkovni klopi, ki se jih demontira na
starem balinišču in prestavi ter pričvrsti na pokopališče ob vežici.
Obrazložitev:
Krajani so v imenu starejših krajanov, ki težko stoje čakajo na začetek in premik pogrebnega
ceremoniala predlagali namestitev vsaj dveh klopi. Pri iskanju rešitve na Komunali so nas
napotili na UGJS MOK, ki mora dati naročilnico Komunali za nakup in montažo. Postopek se
vleče že več kot mesec dni. Glede na to, da so na bivšem balinišču montirane 4 klopi, ki se ne
uporabljajo,smatramo za racionalno rešitev, da jih v samoorganizaciji (delavec javnih del +
pro bono kombi krajana) namestimo na mesto kjer bodo služile namenu.
Glasovanje:
Za: 2
Vzdržan: 2
Proti: 5
Sklep št. 50 ni sprejet.
51. SKLEP: sprejme se naknadni sklep o odobritvi nakupa in dostave 16 m3 na prošnjo
Vaške skupnosti Zgornje Škofije/Rina Hrvatina 265,76 Eur za ureditev odseka neutrjene
poti Mandrija-Lama. Dobava je bila zaradi nujnosti (pripravljena ekipa prostovoljnih
izvajalcev) že opravljena pred obravnavo na svetu.
Glasovanje:
Za: 9
Vzdržan: 0
Proti: 0
Sklep št. 51 je sprejet.

4.2.

Odbor za družbene dejavnosti- Marija Perkovič

Poročilo o delu odbora za družbene dejavnosti je zaradi odsotnosti predsednice Nataše
Zerbo, podala članica odbora Marija Perkovič.
Odbor za družbene dejavnosti je do zdaj opravil že šest sej, zadnjo 7. maja in na njegovo
pobudo se je na 1. seji sestal tudi uredniški odbor, ki bo skrbel za urejanje spletnega in
tiskanega informatorja oziroma glasila sveta KS.
Ob predstavitvi krajevnih skupnosti MOK 30. maja v Kopru bodo sodelovala tudi posamezna
društva.
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(priloga tega zapisnika št.4)
4.2.1. Predlogi sklepov
52. SKLEP: Za odgovorno urednico glasila se na temelju izbora uredniškega odbora in
odbora za družbene dejavnosti imenuje Gabriele Žabkar.
Obrazložitev:
Glasilo bo obsegalo 8 strani, v začetku predstavni nagovor, informiranje o delu KS, dogodkih,
več podatkov pa bo na spletni strani, izhajalo bi 2 krat na leto, ali kasneje na kvartal,
sodelovali bomo z OŠ.
Glasovanje:
Za: 9
Vzdržan: 0
Proti: 0
Sklep št. 52 je sprejet.
53. SKLEP: Za izdelavo spletne strani KS Škofije se izbere ponudnika Fobija.net oziroma
28.si.
Obrazložitev:
Odbor je obravnaval vloge, ki so prispele na podlagi povpraševanja na šest naslovov, in
ugotovil, da je do roka za oddajo, ki je bil 15. 4. 2014, prispela le ena ponudba, ki je
izpolnjevala vse razpisane pogoje in to je Fobija.net oz. 28.si. Po poteku roka, je na željo
Samante Mikulandi poslano še eno povpraševanje in ponovno poslal povpraševanje istim
naslovom. Vse ponudbe, po roku so bile ocenjene in med vsemi je izpolnjevala ustrezala
ponudba 28.si. Odbor je predlagal, da svet sprejme ponudbo ponudnika, ki je bila oddana v
roku in je ustrezala vsem zahtevam.
Glasovanje:
Za: 5
Vzdržan: 3 (Neva Tul, Milan Markočič, Rino Hrvatin)
Proti: 1 (Samanta Mikulandi)
Sklep št. 53 je sprejet.
54. SKLEP: Za stroške udeležbe na predstavitvi KS Škofije 30. maja v Kopru se odobri
znesek v višini 350,00 eur. Vinarjem, oljkarjem in drugim se pošlje skupni dopis s prošnjo
za donacijo oziroma proizvode, ki bodo na stojnici (vino, olje, pecivo...).
Glasovanje:
Za: 9
Vzdržan: 0
Proti: 0
Sklep št. 54 je sprejet.
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55. SKLEP: Uredniški odbor pripravi prvo letošnje glasilo, ki naj izide do 29. maja v
povečani nakladi in služi kot promocijski material KS na stojnici. V njega se priloži anketa
za krajane.
Glasovanje:
Za: 9
Vzdržan: 0
Proti: 0
Sklep št. 55 je sprejet.

56. SKLEP: Anketa za krajane bo vložena v glasilo KS. Ostali odbori lahko anketo dopolnijo
do 19.5.2015.
Glasovanje:
Za: 9
Vzdržan: 0
Proti: 0
Sklep št. 56 je sprejet.
57. SKLEP: Svet sprejme kriterije za oddajo prostora v zadružnem domu (bivši salon
pohištva) in v skladu z njimi se pripravi javni razpis za zbiranje ponudb.Razpis naj se objavi
na krajevno običajen način najkasneje v 14 dnevih.
- deficitarna dejavnost: slaščičarstvo, sladoledarna, info točka
6 točk
- komplementarna dejavnost dogodkom v dvorani
5 točk
- prodaja lokalnih izdelkov
4 točke
- predstavitev idejne zasnove posega v prostor
3 točke
- vizija razvoja
2 točki
- edina poslovna dejavnost najemnika
1 točka

Glasovanje:
Za: 6
Vzdržan: 3
Proti: 0
Sklep št. 57 je sprejet.

58. SKLEP : Ob zaključku velike investicije, ki poteka na Sp. Škofijah, se bo v vasi pripravil
»likof«, na katerega bi povabili predstavnike investitorja (MOK), gradbenih izvajalcev,
Komunale in Rižanskega vodovoda. Nosilci tega dogodka bi bili krajani, po vodstvom
komisije za spremljanje investicije in društva, ki bi pomagala pri vsebini (glasba, pesem,
ples...). Predviden termin je avgust.
Proračunski izdatek : 500 do -600 EUR
Glasovanje:
Za: 9
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Vzdržan: 0
Proti: 0
Sklep št. 58 je sprejet.

59. SKLEP: Za obeležitev 10-letnice delovanja ŽVS Dekleta s Škofij se odobri tehnična,
organizacijska in finančna pomoč v višini 350,00 eur.
Obrazložitev:
S strani Kulturnega društva Istrski Grmič in ŽVS Deklet s Škofij je bila poslana vloga za
organizacijsko in finančno pomoč pri pripravi 10. Obletnice delovanja pevske skupine, ki bo
16. junija v dvorani ZD Škofije. Predviden je pester program, povabljeni so še tri zbori,
zgibanke in vabila.
Odbor predlaga, da se odpre pobuda za tehnično, organizacijsko in finančno pomoč.
Glasovanje:
Za: 9
Vzdržan: 0
Proti: 0
Sklep št. 59 je sprejet.
60. SKLEP: Imenuje se tri članski odbor, ki bo izpeljal dva projekta in sicer dopolnitev
raziskave z arhivskimi dokumenti in izdaja prve knjige o zgodovini Krajevne skupnosti
Škofije. V odbor se imenuje: Leander Cunja, Branko Filipič in Valentina Petaroš – Jeromela.
Obrazložitev:
Odboru je obravnaval predlog raziskovalne skupine za kulturno dediščino, ki deluje v okviru
KD Istrski grmič in sicer vprašanje sedanjega uradnega krajevnega poimenovanja v krajevni
skupnosti Škofije in predlogi za njegovo dopolnitev, ki ga je v imenu te skupine podpisal
Leander Cunja. Odbor ocenjuje, da je gradivo dobra osnova za poglobljeno študijo zgodovine
in topografij KS. Odbor, na pobudo Valentine Petaroš Jeromela predlaga, da se ta osnovna
ideja spremeni v projekt izdaja prve knjige o zgodovini krajevne skupnosti. Za realizacijo te
pobude se predlaga, da se ustanovi tri članski odbor: Leander Cunja, Branko Filipič, ki je
profesor zgodovine in učitelj v OŠ Škofije ter Valentina Petaroš Jeromela.
Glasovanje:
Za: 9
Vzdržan: 0
Proti: 0
Sklep št. 60 je sprejet.

4.3.

Odbor za splošne zadeve, gospodarstvo in finance

4.3.1. RK Burja
Predlog sklepa
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61. SKLEP: sprejme se sklep o predaji v izvršbo terjatve do RK Burja v višini 20.906,39 eur
na današnji dan oz. v višini, ki bo na dan vložitve izvršbe. Na prošnjo predsednika kluba se
predlog za izvršbo zadrži do 15. Junija, ker bo še enkrat poskusil poiskati pomoč MOK za
rešitev problema starih dolgov.
Obrazložitev:
RK Burja je že peto leto omejeno plačilno sposoben in poravnava terjatve iz naslova
uporabnine športne dvorane le v višini pridobljenih sredstev na vsakoletnem razpisu športnih
dejavnosti. V letu 2012 je tudi odklonil podpis pogodbe o odloženem obročnem izplačevanju
tega dolga. Z upadom števila igralk (trenutno le 12 aktivnih) in le eno selekcijo bo na
letošnjem razpisu MOK dodeljenih RK Burji še manj sredstev in bo že to ovira za normalno
delo kluba. Objektivno nima možnosti poravnave dolga.
KS kot subjekt upravljanja javnih financ mora KS v skladu z zakonskimi zavezami opraviti vsa
dolžna dejanja za poskus pridobitve sredstev iz te terjatve. Predlog odpisa javnih sredstev je
možen le ko s temi dejanji ni možno doseči plačila terjatev. Terjatve KS kot dela MOK lahko
odpiše le svet MOK na podlagi dokazil, da je bilo storjeno vse, da bi se ta terjatev unovčila.
Na podlagi dogovora s predsednikom kluba g. Valterjem Stojilkovičem, se bo predsednik KS
pridružil k morebitnemu sestanku s predstojnikom Urada za družbene dejavnosti MOK.
Sestanek skliče g. Stojilkovič. Na sestanku bo RK Burja preverjala možnost drugačne ureditve
dolga do KS. V primeru rešitve načina poravnave dolga bi se izvršba zadržala oz. umaknila.

Glasovanje:
Za: 4
Vzdržan: 5
Proti: 0
Sklep št. 61 je sprejet.

Ad 5) Razno
5.1. Pismo Milana Markočiča članom sveta
Obravnavano je bilo pismo Milana Markočiča naslovljeno na predsednika dne 14.05.2015 in
odgovori na zastavljena vprašanja. Vsebina pisma in odgovori nanj so v prilogi tega zapisnika
(priloga št. 5).

Seja zaključena ob 21:30.

Osnutek zapisnika je sestavila
Sanela Ćirić
Zapisnik dokončala: Majda Bonaca

Predsednik sveta KS Škofije
Edmond Gašpar
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