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Mestna občina Koper                                           

Krajevna skupnost Škofije 

Svet KS Škofije                                                                                   

 

Z A P I S N I K 

 

9. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 18.06.2015, 

ob 19. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije 

 

9. 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 Mikulandi-
Perič (se je pridružila kasneje) 

 Odsotni člani: Nataša Zerbo 

 Ostali prisotni : Barbara Verdnik, Matej Gabrijel, Igor Kučinič 

 Tajnica : Majda Bonaca 
 

Na začetku seje je ugotovljeno, da je prisotnih 8 članov sveta KS Škofije in da je svet 

sklepčen.  

Samanta Mikulandi Perič se je pridružila seji ob 19.30.  

Predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašpar je sklical 9. redno sejo in predlagal 

naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnikov  2. izredne, 4. korespondenčne  in 8. redne seje  

2. Pojasnila krajanke  Darinke Hrvatin k pozivu k odstopu predsednika sveta 

3. Poročila in predlogi odborov 

4. Vaška hiša-spremembe pravilnika in  pogodbe o kratkoročnem    

    najemu, sprejem besedila pogodbe o upravljanju 

5. Delovanje članov sveta g. Rina Hrvatina  in g. Milana Markočiča, 

    kršitev sklepa sveta št.34.(6. seja) in določil 22. in 23. člena Statuta  

    KS Škofije 

 

Predlog spremembe dnevnega reda : V vabilu najavljeni točki 2 in 4 se umakneta iz 

dnevnega reda. Nadomestita se: 

Toč. 2: Predlog sklepov o zboru krajanov 2015 in korespondenčnih sejah v obdobju 

             julij-avgust 2015 

Toč. 4.: Otroški igrali Tinjan in Elerji 

AD1) Potrditev zapisnikov 2. izredne (izročitev dokumentov Policiji) in 4. 

korespondenčne seje ( predlog FN 3. Kvartal)  in 8. redne seje in pregled realizacije 

dosedanjih sklepov  
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1.1. Potrditev zapisnika 2. izredne seje 

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul   x 

9. Rino Hrvatin   x 

10. Milan Markočič   x 

 Prisotnih članov 5  3 

Potrditev zapisnika 2. izredne seje (sklep št. 63) je sprejet z večino glasov. 

 

1.2. Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje  

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul  x  

9. Rino Hrvatin   x 

10. Milan Markočič   x 

 Prisotnih članov 5 1 2 

Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje (sklep št. 64) je sprejet z večino glasov.  

 

1.3. Potrditev zapisnika 8. redne seje 

Zaradi nejasnosti ali je bila 8. redna seja zaključena ali prekinjena je predsednik pojasnil, da 

je bila ta seja zaključena z replikami, držal se je poslovnika.   

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul   x 

9. Rino Hrvatin  x  

10. Milan Markočič  x  

 Prisotnih članov 5 2 1 

Potrditev zapisnika 8. redne seje (sklep št. 65) je sprejet z večino glasov.  

 

1.4. Pregled realizacije sklepov  8. redne seje 

Predsednik poroča:  

- sklep 36 - grobna mesta pokopališče Škofije delno realiziran – sredstva so pridobljena oz. 

dodeljena  s strani MOK, ki služijo za vzdrževanje komunalne infrastrukture; nadaljuje se 

realizacija - pridobljene ponudbe 
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- sklep 37 - bencinski servis Škofije: delno realiziran - MOK je zemljišče odkupila, ponovno 

poslan sklep na  MOK, odgovora še ni; ni novih informacij 

- sklep 40 - zamrznitev spletne strani KS: realiziran  naslednji dan po sprejemu sklepa 

- sklep 41 - poslani opomini:  realiziran-odziv minimalen, prične se z e- izvršbami  

- sklepa 42 in 43 - vaška hiša, korekcije pravilnika, priprava osnutka pogodbe o upravljanju: 

realizirani - dokumenti pri zunanjem pravniku preverjeni in usklajeni; postopek 

ustavljen 

- sklep 44 - dopolnitev pravilnika o oddajanju v kratkoročni najem: realiziran-enako kor za 

sklep 42 in 43 

- sklep 46 - podaljšanje podjemne pogodbe s Sanelo Ćirić –odpoved sodelovanja 

- sklep 47 - vitrine - ni realiziran, nabava v avgustu ali sept. 2015 (dvanajstine) 

- sklep 48 - ponudbe za grobna mesta - realiziran 

- sklep 49 - tekstilna oprema pokopališča. Škofije : ni realiziran,  ker še ni bilo ogleda 

ponudnika;  

realizacija v juniju 

- sklep 50 - klopi za pok. Škofije - realiziran 

- sklep 51 - tampon Rino Hrvatin - realiziran 

- sklep 52 - urednica g. Žabkar (izid glasila) - realiziran 

- sklep 53 - izbor Fobija net za uradno spletno stran- realiziran 

- sklep 54 - donacija za predstavitev KS - realiziran 

- sklep 55 in 56 - izdaja  glasila in v njega vložena anketa – realiziran  

- sklep 57 - razpis za oddajo prostora v pritličju ZD- realiziran 

- sklep 58 - organizacija likofa – ni realiziran – september 

- sklep 59 - donacija ŽPZ za jubilejni koncert – realiziran 

- sklep 60 - komisija za zgodovino KS – realiziran 

- sklep 61 - RK burja: realiziran v delu moratorija izvršbe do 15. junija, vendar RK Burja 

ni ničesar povzela. V tednu 22-26 junij  se gre  v poskus izvršbe.  

 

 

AD2) Predlog sklepov o zboru krajanov 2015 in korespondenčnih sejah v obdobju julij-

avgust 2015  

2.1. Predlog sklepa 

 

66. SKLEP: Zbor krajanov se skliče v prvi polovici oktobra 2015. Končni datum se 

določi na  septembrski seji sveta. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi - - - 

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin   x 

10. Milan Markočič   x 

 Prisotnih članov 6  2 

Sklep št. 66 je sprejet.  
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2.2.    Predlog sklepa 

67. SKLEP: V mesecu juliju in avgustu je zaradi dopustniškega časa težko zagotoviti 

kvorum sveta, zato se bo v tem času sklicevalo v odvisnosti od potreb  

korespondenčne seje. Prva naslednja redna seja bo 10. septembra.  

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi - - - 

8.  Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 8   
 

Sklep št. 67 je sprejet. 

 

AD3) Poročila in predlogi odborov 

3.1. Odbor za družbene dejavnosti:  

3.1.1. Članici uredniškega odbora sta poročali o pripravi glasila in drugem delu, kar je priloga 

temu zapisu. Zaradi potreb po sprotnem informiranju je bil vsem društvom, organizacijam in 

drugim subjektom poslan dopis s prošnjo po pošiljanju pisnega in fotografskega gradiva o 

dogajanju. Odbor svetu predlaga, da tudi ostale predsednike odborov zadolži za redno 

podajanje informacij uredniškemu odboru. 

(Ob 19.30 se je Samanta Mikulandi pridružila seji). 

Predlog sklepa  

68. SKLEP: Predsedniki odborov in komisije redno, oziroma najmanj enkrat mesečno 

obveščajo tajništvo in uredniški odbor o vsebinskih poudarkih svojega dela.  

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin   x 

10. Milan Markočič   x 

 Prisotnih članov 7  2 

Sklep št. 68 je sprejet. 

 

3.1.2. Odbor za družbene dejavnosti  KS Škofije podaja Svetu pobudo, da pošlje dopis MOK, 

v katerem bi poudarili potrebo po zbiranju in odkrivanju podatkov o stari javni pipi na vaškem 
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trgu ter v arhivih pridobili dokumentacijo za saniranje »špine« v vasi. Potrebna bi bila širša 

raziskava o tem, kako, kdaj in kam je v koprsko občino prišla voda, kar bi lahko uporabili tudi 

v turistične namene. 

Predlog sklepa  

69. SKLEP: Predsednik pošlje pismo MOK s pobudo, da bi se opravila širša  

dokumentarna raziskava vodovodne preteklosti v koprski občini in predlaga, da 

raziskavo vodi Valentina Petaros Jeromela. 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin   x 

10. Milan Markočič   x 

 Prisotnih članov 7  2 

Sklep št. 69 je sprejet. 

3.1.3. KS Škofije je objavila javni razpis za najem poslovnega prostora v pritličju Zadružnega 

doma.  

Razpis se je iztekel 10. junija, v roku 4.6.2015 je prispela ena ponudba. Odbor ugotavlja,  da 

je bila vloga pravilno oddana in zapečatena, odprta je bila 15.6. ob 18.50 uri. Vlogo je oddala 

Renata Dobrinja, Arjol 12, Koper in je popolna. Prijaviteljica želi v najetih prostorih opravljati 

deficitarno dejavnost (proizvodnja slaščic, sladoleda in peka kruha), za kar je primerno 

poklicno usposobljena. Po priloženi idejni zasnovi ureditve prostora bi bil del namenjen 

proizvodnji, večji del pa za prodajo izdelkov, prostor s sedišči in mizicami, kotiček za otroke 

in en del info točki. Primerna najemnina bi bila od 600 do 700 evrov. 

Predlog sklepa  

70. SKLEP: Ponudba Renate Dobrinja, Arjol 12, Koper,  na razpis o zbiranju ponudb za 

najem prostora v pritličju Zadružnega doma,  izpolnjuje vse razpisane pogoje. Z njo se 

sklene najemna pogodba v višini najemnine 650   EUR mesečno ter se ji dovoli poseg 

v prostor skladno z PIZ. Pred pričetkom del mora dostaviti v tajništvo KS popoln izvod 

PZI, ki je priloga najemni pogodbi. Pogodba z izvršilno klavzulo se notarsko overi. 

Stroški overitve so v breme najemnika. Pogodba se sklene za dobo 5 let.  

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin  x  

10. Milan Markočič  x  

 Prisotnih članov 7 2  

Sklep št. 70 je sprejet. 
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3.1.4. Odboru je bil dostavljen dopis Gimnastičnega društva Capris s prošnjo za donacijo za 

skupino Capristars, ki se bo udeležila evropskega tekmovanja (European Cheerleading 

Championship) v Zadru. Deklice so učenke od 3. do 6. razreda osnovne šole Škofije. 

Predlog sklepa:  

71. SKLEP: Svet podpira aktivnosti deklic in staršev gimnastičnega društva Capris  ter 

jih spodbuja pri njihovi ljubezni do plesa, skupinskega dela in treningov ter doseganju 

dobrih rezultatov na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Zato jim  za delno pokritje 

stroškov udeležbe tekmovanja v Zadru odobri 200 EUR. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 9   

Sklep št. 71 je sprejet. 

 

3.1.5. Na Odbor je prispela vloga društva Dobra volja, da bi želelo uporabljati društven 

prostor za svoje delovanje. Odbor je na 7. seji sklenil, da povabi oba dosedanja uporabnika 

(Istrski grmič in Društvo upokojencev) in predstavnike društva Dobra volja ter KORK, da v 

skupnem pogovoru ugotovijo in dorečejo morebitno skupno uporabo društvenega prostora. 

Seje sta se udeležili Vlasta Jerman (Istrski grmič) in Nasiha Cvajdik (Dobra volja), 

predsednik DU je odklonil udeležbo, KORK pa so se opravičili. Po konstruktivni razpravi je 

odbor sprejel naslednji sklep, ki ga predlaga svetu v sprejem.  

Predlog sklepa 

72. SKLEP: Svet KS dodeli društveni prostor v uporabo ob Istrskem grmiču in Društvu 

upokojencev  tudi društvu Dobra volja. Predsednici se izroči ključe. Za shranjevanje 

dokumentov in arhiva se društvu Dobra volja omogoči uporabo omare na hodniku, 

prav tako tudi Istrskemu grmiču, na vrata omar naj društva v dogovoru s tajništvom in  

javnim delavcem namestijo  ključavnice. Društva se dogovorijo za urnike uporabe 

prostora, ki je na voljo pri tajnici KS. Ta ima tudi pregled nad uporabo ostalih 

prostorov KS. Uporaba mora biti usklajena, za posebne dogodke pa o razpolaganju z 

dvorano, avlo ali veliko sejno sobo odloča v skladu s kriteriji tajnica oziroma odbor.  

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin   x 
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10. Milan Markočič   x 

 Prisotnih članov 7  2 

Sklep št. 72 je sprejet. 

 

3.1.6 Lekarna Škofije 

Predlog sklepa  

73. SKLEP: Svet KS Škofije sprejema ugotovitve odbora za družbene dejavnosti, ki jih 

mora tajništvo KS posredovati  Uradu za družbene dejavnosti in razvoj MOK : 

• Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da na KS ni prišla nobena  pritožba 

krajanov nad delovanjem in preskrbo Lekarne Škofije z zdravili,  

• kadrovske težave je koncesionarka reševala s skrajšanjem poslovnega časa 

lekarne, ki pa ni krajši od 40 ur, kar je v skladu z določili Zakona o Lekarniški 

dejavnosti,  

• preskrbo z zdravili na recept in brez recepta so bile težave, ki jih je 

koncesionarka skušala sproti reševati v korist strank in se preskrba izboljšuje,  

• lekarna ima ustrezne prostore in opremo glede na obseg dejavnosti, ki jo 

opravlja,  

• mnenje o strokovnosti izvajanja lekarniške dejavnosti in kakovosti nudenja 

lekarniških storitev lahko podajo le ustrezne inštitucije ( ministrstvo, pristojno za 

zdravstvo oz. lekarniška zbornica), 

• v KS potrebujemo lekarno, ki bo zadovoljevala vse potrebe po preskrbi z 

zdravili in drugimi  pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi 

za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja krajanov.   

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin   x 

10. Milan Markočič  x  

 Prisotnih članov 7 1 1 

Sklep št. 73 je sprejet. 

 

3.2. Odbor za infrastrukturo in investicije  

3.2.1. Argumenti za izvzetje iz vinjetnega sistema:članom sveta so bili dostavljeni argument 

za zahtevo o izvzetju HC5 iz vinjetnega sistema. Ta je bila tudi obrobno komentirana  na 

četrtkovi seji Parlamentarnega odbora. Občine naše prometne zagate marginalizirajo. 16. 

junija je bil sklican sestanek z namenom koordinacije zainteresiranih KS in aktivnih krajanov, 

kjer smo se  uskladili o skupnem stališču o vinjetah-izvzetju. V nadaljevanju se bo formiral 

skupni odbor za vodenje te kampanije. Argumentacijo je potrdil svet že v prejšnjem sklicu, pa 

tudi MOK je tedaj  pisno izjavila, da nas bo pri tem podpirala. Zaradi pomembnosti tega 
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problema je smiselno da tudi ta svet še enkrat potrdi že sprejeto usmeritev, ki bi jo podali v 

sprejem tudi zboru krajanov. 

Predlog sklepa 

74. SKLEP: Svet KS Škofije po jasno izraženem stališču o vinjetnem sistemu v letu 

2013, ponovno poudarja, da je potrebno HC 5 in HC 6 izvzeti iz vinjetnega sistema 

skladno z utemeljitvami, ki so bile poslane Odboru za infrastrukturo v Državni zbor 

Republike Slovenije. Z njimi  je seznanjena tudi MOK (UJGSP in svetovalec župana g. 

Gašpar Gašpar Mišič). Enako stališče je bilo dogovorjeno v koordinaciji z ostalimi 

zainteresiranimi KS v občini in aktivnimi krajani Mestne občine Koper na skupnem 

sestanku dne 16.06.2015. 

Svet daje vodstvu KS in Odboru za infrastrukturo mandat za izpeljavo vseh aktivnosti, 

ki bi pripomogle k zmanjšanju prometne preobremenjenosti, preusmerile tranzitni 

promet na HC 5 in izboljšale prometno varnost na vseh cestah KS Škofije. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin   x 

10. Milan Markočič   x 

 Prisotnih članov 7  2 

Sklep št. 74 je sprejet. 

 

3.2.2. Pobuda KS Bertoki o subvencioniranju MČN   

Predlog sklepa 

75. SKLEP: Svet se pridružuje pobudi KS Bertoki o subvencioniranju MČN. Sklep 

dostaviti KS Bertoki in vsem naslovnikom, na katere je pobudo naslovila  KS Bertoki.  

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 9   

Sklep št. 75 je sprejet. 

3.2.3. Ureditev vaškega trga in restavracija stare »špine« 

Za neovirano dokončanje del na vaškem trgu je potrebno pravočasno zamejiti ureditveno 

površino pri fontani v dogovorjeni izmeri 3,5x2,5m. Dela z restavriranjem fontane se bodo 
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zavlekla, ker je potrebo poiskati tehnično dokumentacijo,ki je potrebna za strokovno 

restavriranje ali izdelavo replike. Projekt obnove fontane in podesta ni mogoče vriniti v 

projekt kanalizacije in obnove vodovoda. Po tehničnem nasvetu je smiselno v tej fazi vgraditi 

vsaj robnike v režiji/strošku KS. 

Predlog sklepa 

76. SKLEP: Svet sprejme sklep o nabavi dvostransko štokanih robnikov dimenzije 20x 

20 cm iz peščenjaka, za izgradnjo  okvirja platoja špine dimenzije 350x250 cm. Cena 

robnika je 73 EUR/tekočem metru v skupnem znesku 876 EU brez DDV in brez stroška 

prevoza. Komisija za spremljanje izgradnje se z izvajalcem del na vaškem trgu 

dogovori o donaciji stroška vgradnje. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 9   

Sklep št. 76 je sprejet. 

 

3.2.4. Vzdrževalna dela ŠD Burja 

Predlog sklepa 

77. SKLEP: Svet sprejme sklep o dodelitvi namenskih sredstev nujnega tekočega 

vzdrževanja ŠD Burja do skupnega zneska EUR 2.980, po spisku in vrednotenju, ki ga 

je sestavil upravitelj športnih dvoran. Upravitelj je dolžan izbrati dobavitelje in 

izvajalce skladno s pravili javnega naročanja. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 9   

Sklep št. 77 je sprejet. 

 

78. SKLEP: Svet sprejme sklep o dodelitvi namenskih sredstev za investicijsko 

vzdrževanje in izboljšave večnamenske dvorane in dvorane Burja po popisu, ki ga je 

pripravil upravitelj dvoran, v skupnem znesku 2.350EUR. Upravitelj je dolžan izbrati 
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dobavitelje in izvajalce skladno s pravili javnega naročanja. Sredstva za ta namen se 

bodo zagotovila takoj, ko bo dospel poračun najema za dvorane na podlagi odločb 

MOK o financiranju športnih dejavnosti za l.2015. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 9   

Sklep št. 78 je sprejet. 

 

3.2.5. Dela na pokopališču Škofije 

Preglednica prispelih ponudb na poziv 6 gradbenim podjetjem da oddajo ponudbo do 17.06. 

Do današnjega dne so prispele 3 ponudbe:  

 

 

 

 

 

 

Po prejetih ponudbah, ki upoštevajo popis del iz povpraševanja je najugodnejša ponudba 

Adriaing d.o.o. 

Predlog sklepa 

79. SKLEP: Družbi Adriaing d.o.o. se odda naročilo za izgradnjo in ureditev grobnih 

mest v višini 8.458,29 EUR, predsednika se pooblasti za podpis naročila. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 9   

Sklep št. 79 je sprejet. 

Družba Vrednost 
del v EUR 
brez DDV 

Izvedba Plačilo 30 
dni po 
prejemu 
računa  

Adriaing d.o.o    8.458,29 po 
dogovoru 

da 

Finali Obala 
d.o.o. 

10.588,76 po 
dogovoru 

ni 
navedbe 

Rubel d.o.o. 17.141,00 po 
dogovoru 

ni 
navedbe 
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3.3. Odbor za finance 

3.3.1. Predlog FN 2015 in načrt investicijskih vlaganj 

- Predlog Finančnega načrta za leto 2015: 

 

- Načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2015-2018 

 

Predlog sklepa 

80. SKLEP: Svet potrdi predlog finančnega načrta 205 in predlog investicijskih vlaganj 

za obdobje 2015 do 2018. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

2014 2015 Index

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+72+73+74+75): 132418,1 147000 1,11

II SKUPAJ ODHODKI 144633,9 165950 1,15

Razlika -12215,8 -18950

Priloga k Finančnemu načrtu KS Škofije za l.2015 : Predlog investicijskih vlaganj iz proračuna MOK za l.2015 do in 2018 

Prioriteta  investicijskih vlaganj 2015 -2018  

Vrsta investicije l.2015 2016 2017 2018 Sklep ali akt 

Rerkonstrukcija 

vodovoda 

Zg.Škofije 100.000 100.000 100.000

V pretekli projekciji FN 

MOK

Fazna izgradnja 

ceste Škofije-

Tinjan 800.000 800.000 800.000

Fazna izgradnja po 

izdelanih ali projektih v 

izdelavi 

Pokopališče 

Plavje 100.000

Odkup zemljišča bivšega 

BS OMV -sklep sveta KS

Pokopališče 

Škofije 40.000 20.000 20.000

Žarne niše in 

predpriprava grobnih 

prostorov

Pokopališče 

Tinjan 80.000 mrliška vežica 

Izgradnja 

Osnovne šole 3.000.000 3.000.000 Sklep zbora 2012 št.3.10

Preplastitev cest 80.000 80.000 100.000 80.000

V preteklih projekcijah  

FN MOK

Krožišče 

Sp.škofije c. 

Tinjan 800.000 V projekciji FN MOK

Kanalizacija 

Sp.Škofije 

1.faza 2. etapa 1.500.000 V izgradnji

Kanalizacija 

Zg.Škofije 

2.etapa 4.000.000 3.000.000 Sklep zbora KS 2013

Ureditev 

parkirnih in 

ostlih javnih 

površin 100.000 50.000 50.000

Kanalizacija 

Plavje in Tinjan-

projektiranje 50.000 50.000 2.000.000
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4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 9   

Sklep št. 80 je sprejet. 

- do naslednje seje se izvede odpis terjatev dveh subjektov najemnikov športnih dvoran, ki 

sta izbrisana iz registra Ajpes 

- v naslednjem tednu se izvede  e-izvršbo za RK Burja  

 

3.3.2. Predlog o pravni pomoči  

Za uskladitev pogodbenih določil najemnih pogodb za prostore KS ter pravilnika o 

kratkoročnem najemu prostorov KS, pogodbe o najemu vaške hiše in pogodbe o upravljanju 

je potrebna strokovna pravna pomoč. Pri prvem pregledu teh pogodb so ugotovljene 

neskladnosti, pri najemnih nepravilnosti in neveljavnosti ali celo škodljivost za KS. 

Predlog sklepa 

81. SKLEP: Svet pooblašča predsednika sveta, da za pravno uskladitev pravilnikov in 

ureditev pogodb o najemu poslovnih prostorov poišče pravno pomoč v strošku 

veljavnih odvetniških tarif. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 9   

Sklep št. 81 je sprejet. 

 

3.4. Odbor za okolje in prostor 

3.4.1 Imenovanju Žive Semolič v Odbor 

Predlog sklepa  

82. SKLEP: V Odbor za okolje in prostor se predlaga Živa Semolič, gradbeni inženir, 

namesto Jasne Šturm, ki se ne udeležuje sej in ji z današnjim dnem preneha mandat . 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   
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4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 9   

Sklep št. 82 je sprejet. 

 

3.4.2. Parkirišče Tinjan 

Iz MOK je prispelo  obvestilo o nameri prodaje  parcel št. *11/0 in *11/0-1, v lasti zasebnega 

lastnika. Parceli sta v naravi del parkirišča na Tinjanu. Na Tinjanu je parkiranje že dalj časa 

težava, saj ni urejenega javnega parkirišča, prebivalci in obiskovalci pa parkirajo svoja 

prevozna sredstva na parcelah, ki sta predmet prodaje in sta del parcele št. 43. V primeru, 

da bi omenjeni parceli še naprej ostali v zasebni lasti ali da bi bili prodani drugi fizični osebi, 

bi se v prihodnosti lahko zgodilo,   da bi vas ostala brez prostora za parkiranje. 

Predlog sklepa: 

83. SKLEP: Svet KS Škofije predlaga občini, da uveljavlja predkupno pravico za parceli 

št. *11/0 in *11/0-1, z namenom ureditve javnega parkirišča. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 9   

Sklep št. 83 je sprejet 

 

3.4.3 Prostorsko načrtovanje 

Do jeseni bo verjetno KS pozvana,  da se seznani s strateškimi izhodišči OPN, nato bo 

morala podati svoje videnje razvoja in prostorske opredelitve. Enako se pričakuje tudi 

informacija o odgovorih na pripombe OPPN in predlog nove prostorske ureditve tega 

projekta. 

Predlog sklepa 

84. SKLEP: Sprejme se sklep o profesionalni pomoči strokovnjakov urbanizma za 

sodelovanje KS pri pripravi OPN in obravnavi sprememb OPPN Fortezza. 

Odbor bo pridobil ponudbe za pomoč pri pripravi smernic razvoja in vodenje javnih 

tematskih razprav za vsak prostorski akt posebej  in jih podal v izrek svetu. 
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zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 9   

Sklep št. 84 je sprejet 

 

AD4) Otroški igrali za Tinjan in Elerji 

Igrala so bila nabavljena novembra 2014, so v hrambi v skladišču podjetja. Na Tinjanu  

poteka postopek glede soglasja za postavitev s Skladom kmetijskih zemljišč RS. Na  Elerjih 

je v teku dogovor s Sončkom. Predsednik predlagal Sončku, da se pripravi pogodba o stvarni 

služnosti, dokončnega dogovora še ni.  

Predlog sklepa  

85. SKLEP: Igral ne postavljamo,  če ni na zemljišču v lasti ali v upravljanju KS Škofije 

ali ni  možno  izvesti zemljiškoknjižnega  vpisa. 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič  x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi  x  

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin   x 

10. Milan Markočič   x 

 Prisotnih članov 6 1 2 

Sklep št. 85 je sprejet 

 

AD5)  Delovanje članov sveta g. Rina Hrvatina  in g. Milana Markočiča-kršitev sklepa 

sveta št.34.(6. seja) in določil 22. in 23. člena Statuta KS Škofije  

Ob že obravnavanem delovanju mimo sveta enega od članov sveta se škodljivemu  

delovanju pridružuje še drugi član sveta v alternativni funkciji predsednika Vaškega odbora 2. 

Škofije z naslednjimi dejanji: 

- mimo komunikacijskih poti intervencija na Komunali (preko Županovega posebnega 

svetovalca g. Škerliča) za ureditev parkovne površino pred pošto, ki je zasebna 

površina. Ob tem pa Komunala po formalni komunikacijski liniji  že 3 mesece ni 

dokončala obljubljenih dela na javnih površinah naše KS,  

- neizročitev kopije ključev vaške hiše – prisvajanje javnega premoženja, kljub 

tolmačenju Službe za KS, 

- širjenje lažnih informacij preko FB profila, osebni napadi na posameznike, 
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- lažno javno širjenje vtisa konflikta med vaškim odborom in svetom KS s posledico 

izreka sklepa župana o prevzemu Vaške hiše v upravljanje MOK. 

V razpravi sta Milan Markočič in Rino Hrvatin povedala, da gresta kot člana sveta k županu, 

ko ju  ta pokliče na pogovor ali želi njun nasvet. Povedala sta mu, da je svet razklan na dva 

dela. Predsedniku očitata, da je oviral delo prejšnje predsednice, da župan ni naklonjen 

predsedniku, da je bila zaradi njune intervencije KS  odvzeta iz upravljanja vaška hiša ter da 

bo dobilo Društvo upokojencev v upravljanje bivše balinišče. 

Predsednik je na kratko repliciral in jima prebral izjavo, ki jo je podpisalo 8 članov sveta: 

Izjava 

Izvoljeni člani sveta smo se ob začetku mandata zavezali, da bomo delovali 

konstruktivno in složno s skupnim ciljem bolje urejene in razvite krajevne skupnosti 

Škofije.  Čeprav o predlaganih sklepih nimamo vedno enakega mnenja, vsak 

izglasovani sklep pomeni, da moramo vsi združiti moči za njegovo realizacijo. Žal  v 

svetu dva svetnika ne delujeta tako, ne spoštujeta  sprejetih sklepov in ravnata celo v 

nasprotju z njimi. Krši se celo 22. in 23. člen statuta. To izrazito škodi celotni KS kot 

tudi svetu KS in večini članov, ki  delajo v dobrobit krajanom. 

S tem sklepom ponovno pozivamo k konstruktivnemu in složnemu delovanja sveta ter 

se hkrati  podpisani svetniki distanciramo od škodljivega delovanja dveh 

posameznikov. Za samosvoja delovanja, ki niso podprta z odločitvami na svetu, ne 

moremo prevzeti odgovornosti. 

Podpisani: Danjan Pečarič, Edmond Gašpar, Nataša Zerbo, Valentina Petaroš 

Jeromela, Neva Tul, Samanta Mikulandi, Matjaž Čok, Matjaž Ivanjšič 

Original podpisane izjave je priloga zapisniku. 

AD6) Razno 

6.1. Predlog sklepa  

86. SKLEP: Krajevni organizaciji Zveze Borcev se da v brezplačno uporabo 10 

kompletov  gasilskih miz.   

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE 

Član sveta za proti vzdržan 

1. Damjan Pečarič x   

2. Edmond Gašpar x   

3. Matjaž Čok x   

4. Matjaž Ivanjšič x   

5. Nataša Zerbo - - - 

6. Valentina Petaroš x   

7. Samanta Mikulandi x   

8. Neva Tul x   

9. Rino Hrvatin x   

10. Milan Markočič x   

 Prisotnih članov 9   

Sklep št. 86 je sprejet 
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6.2. Svet KS je bil seznanjen z interesom Društva Vitas s sedežem v Kopru za pridobitev v 

najem zgradbe na bencinskem  servisu Škofije. Svetovano mu je bilo,  da informacijo z vsemi 

dokumenti dostavi v tajništvo KS. 

 

Seja zaključena ob:  21.50 

 

Zapisala:                                                                 Predsednik sveta KS Škofije 

Majda Bonaca                                                         Edmond Gašpar 


