preglednica realizacije sklepov 2019-2022
št.sklepa
1

št.seje
1

datum
12.12.2018

2

1

12.12.2018

3

1

12.12.2018

4
5

1
2

12.12.2018
18.1.2019

stanje: R - rešeno, P - v pripravi, N - nerealizirano
izvedba
vsebina
rok izvedbe
izvajalec
Vsi prisotni se strinjajo z imenovano mandatno v zapisniku
komisijo v sestavi: Nataše Rešek, Neje Bonbek Natek
in Erike Markežič Kapelj.
Glasovanje predsednika se izvede JAVNO.
v zapisniku
Za predsednika sveta KS Škofije je bil z večinskimi
v zapisniku
glasovi potrjen Matjaž Čok.
Za podpredsednika sveta KS Škofije se potrdi Erika
v zapisniku
Markežič Kapelj.
v zapisniku
Zapisnik 1. redne seje je potrjen.

6

2

7

2

Imenuje se inventurna komisija za popis sredstev in
obveznosti do virov sredstev po stanju na dan
31.12.2018 v naslednji sestavi: 1.Majda Bonaca, 2.
18.1.2019 Orjana Landup, 3. Željko Stanić
v zapisniku
Potrdi se Načrt razvojnih programov za obdobje 201918.1.2019 2022.
24.1.2019

8

2

18.1.2019

9

2

18.1.2019

Potrdi se Predlog finančnega načrta za leto 2019.
Ustanovi se Odbor za infrastrukturo in prostor: vodja
odbora Borut Slapnik; člani odbora: Milan Markočič,
Rino Hrvatin, Damian Eler; zunanji člani odbora: David
Trošt, Igor Hvastja, Sead Muharemovič

stanje
R

datum realizacije opombe
12.12.2018

R

12.12.2018

R

12.12.2018

R
R

12.12.2018
18.1.2019

R

18.1.2019

R

poslano na MOK dne 25.1.2019

24.1.2019

v zapisniku

R

18.1.2019

v zapisniku

R

18.1.2019

v zapisniku

R

18.1.2019

Ustanovi se Odbor za družbene dejavnosti: vodja
odbora: Alan Radin; člani odbora: Neja Bonbek Natek,
Neva Tul; zunanji člani odbora: predsedniki in
predstavniki društev, ostali zainteresirani krajani;
10

2

18.1.2019
Ustanovi se Odbor za splošne zadeve, gospodarjenje
in finance: vodja odbora: Erika Markežič Kapelj;
zunanji člani odbora: Sanela Čirić

11

2

18.1.2019
Izbran ponudnik za izvedbo slikopleskarskih del pred
vhodom v prostore ZD Škofije je Sobopleskarstvo in
pleskarstvo, Balaban Dragan s.p. v višini 462,34 eur.

12

13

2

18.1.2019

tajništvo KS

P

izvedeno bo po končanih elektro delih po prvomajskih praznikih, izvedeno
decembra 2019

2

Defibrilator se postavi pred vhodom v prostore ZD
Škofije in se uredi električna napeljava za delovanje le18.1.2019 tega

tajništvo KS

P

izvedeno v aprilu 2019

14

1KS

23.1.2019 Zaradi odprave anomalij plačnega sistema Svet KS
sprejme spremembe pravilnika o sistemizaciji delovnih
mest v organih KS Škofije:
Skladno z Aneksom št. 4 h kolektivni pogodbi za
državno upravo, pravosodnih organov in uprave
samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del (Uradni
list RS, št. 80/2018 z dne 07.12.2018) se spremeni
Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v organih
Krajevne skupnosti Škofije za delovno mesto
ADMINISTRATOR V, pri čemer se spremeni izhodiščni
plačni razred delovnega mesta poviša za en plačni
razred, posledično temu se za en razred poviša tudi
najvišji možni napredovalni razred delovnega mesta.
Spremembe veljajo od 01.01.2019 dalje.
25.1.2019

15

2KS

16

2KS

17

2KS

18

2KS

19

2KS

1.2.2019 Potrditev poslovnega poročila za leto 2018
Potrditev zapisnika inventurne komisije z dne
1.2.2019 30.1.2019
1.2.2019 Prične se s postopkom izvršbe za predlagane terjatve
Potrjene predloge inventurne komisije za odpis
terjatev z utemeljitvami se naslovi na MOK-Občinski
1.2.2019 svet

1.2.2019

20
21
22
23

3KS
3
3
3

13.2.2019
16.3.2019
16.3.2019
16.3.2019

24

3

16.3.2019

Za nerazporejene terjatve v znesku 77,45 eur
predlagamo, da od vrednosti z DDV-jem 77,45 eur v
davčne evidence vknjiži in pri obračunu DDV za
obdobje januar-marec 2019 plača 13,96 eur DDV-ja;
63,48 eur pa se knjiži na druge prihodke 71410012.
Za člana komisije za spremljanje izvajanja projekta
gradnje drugega železniškega tira Divača-Koper
predlagamo Igorja Hvastjo.
Zapisnik 2. redne seje je potrjen
Zapisnik 1. korespondenčne seje je potrjen
Zapisnik 2. korespondenčne seje je potrjen
Nataša Rešek je članica Odbora za investicije,
infrastrukturo, okolje, prostor in nepremičnine.

v zapisniku
v zapisniku
v zapisniku
v zapisniku

tajništvo KS

R
R

poslano na MOK dne 25.1.2019,
objavljeno na oglasni deski, vročeno
25.1.2019 delavki
poslano na MOK - INVENTURA 2018

R

poslano na MOK - INVENTURA 2018

R

poslano na MOK - INVENTURA 2018

P

pripraviti do konca marca - poslati

P

pripraviti do konca marca - poslati

R

sklep poslan na MOK 18.2.2019

25

3

26

3

27

3

28

29

30

3

3

3

16.3.2019

Projekt ambulanta se nemudoma pelje dalje in prav
tako, se v postavki proračuna, kjer se omenja osnovna
šola na Škofijah, poleg preveritve prostorskih pogojev
za umestitev šole, zahteva od MOK, da se določi
zavezujoč terminski načrt in dinamika projektiranja in
financiranja izgradnje osnovne šole.

Ob izvedbi projekta krožišče Škofije – Tinjan se
upošteva možnost ureditve dodatnega parkirnega
prostora na parceli 498/4 k.o. Škofije in
popravek/dopolnitev projekta v delu, kjer je
predviden dovoz avtobusa, avtomobilov pri vrtcu
Škofije. V projektu ni predvidenega prehoda za pešce
16.3.2019 in pločnika na drugi strani cestišča.
Prostor na področju starega bencinskega servisa v
centru Škofij, se ne nameni parkirišču, temveč
pridobitvi vaškega trga, kateri bi služil namenu
16.3.2019 druženja krajanov.

16.3.2019

16.3.2019

16.3.2019

poslan dopis na MOK

DRSC-ju in MOK-u se predlaga spremembo državne
ceste skozi naselje Škofije v občinsko cesto in ceste,
obvoznice ob avtocesti v državno cesto.
Uredi se parkirišče na mestu za pekarno, uredi zaris
parkirnih mest in intervencijske poti na parkirišču "Pri
špini" v starem centru vasi in če v tem trenutku ne bo
možna celovita prenova parkirišča pri starem balinišču
(vrnitev področja parkirišča v katastrske meje in
celovita preplastitev parkirišča), vsaj trenutni zaris
parkirnih mest na tem prostoru in na dalje vodenje
projekta celovite ureditve parkirišča kot zamišljeno,
ter da se bivše rokometno igrišče nameni parkirnemu
prostoru v primeru, ko na Škofijah poteka kakšna
večja prireditev – v ta namen je potrebno urediti
dovoz.
Svet KS Škofije sprejme sklep za takojšnje sprožitev
postopka glede umiritve prometa na celotni obvoznici
ob avtocesti nad vkopom tunela celotni cesti in
izvedbe mini krožišča na trenutnem zelo nevarnem
križišču Čuk-Center vasi.

v postopku

poslan dopis na MOK, prometni znak
omejitev hitrosti na 50 km/uro
postavljen

31

3

32

3

33

3

34

3

16.3.2019

Svet KS Škofije sprejme sklep o brezplačni nabavi
rezkanca, ki se ga začasno deponira na površino parcel
542/1, 538/4, 514/1 k.o. Škofije in s tem seznani
javnost. Deponija bo tudi primerno označena.
Rezkanec se bo polagal v poletnih mesecih.

Svet KS Škofije sprejme sklep o nabavi in postavitvi
označevalnih tabel za vsa otroška igrišča na področju
16.3.2019 KS Škofije.
Svet KS Škofije sprejme sklep o tem, da KS nadaljuje s
pogajanji o odobritvi postavitve signalne antene
ponudnika Telemach d.o.o., na področju centra KS
16.3.2019 Škofije.

16.3.2019

35

3
4

16.3.2019
15.5.2019

36

4

15.5.2019

37

4

15.5.2019

38

4

15.5.2019

39

4

15.5.2019

Predsednik lahko podpisuje naročilnice do višine
500,00 eur (za tekoče stroške) brez predhodnega
soglasja sveta. O zneskih v višini od 500,00 do
1.000,00 odloča svet, od 1.000,00 eur naprej je
potrebno zbirati ponudbe, na podlagi zbranih ponudb
svet odloči o najugodnejšemu ponudniku. Sklep
opredeljuje stroške, ki se nanašajo na nabavo opreme,
večja vzdrževalna dela, investicije.
9.2. Določi se datum sej: prva sreda v mesecu, ura se
prilagaja glede na letni čas; gradivo za sejo se pošlje
članom sveta pravočasno po mailu.
v zapisniku
Zapisnik 2. redne seje je potrjen
Za potrebe urnega popisa zasedenosti parkirnega
prostora najame študenta/ko, ki bo dosledno opravil
popis za potrebe projekta umiritev prometa na
Spodnjih Škofijah.
MOK se pozove na sestanek za izgradnjo vaške hiše na
Elerjih v naslednjem proračunskem obdobju. Projekt
bosta vodila člana odbora g. Sead Muharemović in
član odbora g. Damian Eler.
Svetnika g. Milana Markočiča se pooblasti za vodjo
projekta ambulanta.
Valentino Petaroš – Jeromela se imenuje za članico
Odbora za investicije, infrastrukturo, okolje, prostor in
nepremičnine.

nabavljena

sprotna realizacija
obravnavano na seji pod 9. točko, ni bil
sprejet sklep

40

41

42

43

4

Na MOK in izvajalcem gradbenih del se pošlje zahteva,
da po končanih gradbenih delih čimprej izpraznijo in
povrnejo parkirišče pred pokopališčem Škofije v
prvotno stanje. Potrebno je namestiti tablo z oznako
prepovedano odlaganje odpadkov in gradbenih
15.5.2019 materialov.
Od MOK zahtevamo, da nam pošlje v vednost vse
načrte in projekte, ki so že sprejeti in se bodo izvajali v
KS Škofije (projekti kanalizacije, rekonstrukcija ceste
SP. Škofije - Tinjan, projekti obnove ZD. Hkrati
zahtevamo, da nas MOK tekoče seznanja z aktivnostmi
glede novih projektov, ki se predvidevajo v naši KS.

4

15.5.2019

4

MOK Pozivamo, da se v skladu z dobro poslovno
prakso in v imenu javnega interesa upošteva Načrt
razvoja
odprtega
širokopasovnega
omrežja
elektronskih v prihodnje upošteva smernice za
izgradnjo širokopasovnega omrežja, ki ga je potrdila
15.5.2019 MOK.

4

15.5.2019

Zahtevamo, da DARS, Ministrstvo za infrastrukturo in
Ministrstvo za javno upravo, začnejo s postopki
celostne ureditve mejnega prehoda Škofije. Sedanje
stanje ni prometno varno in z neurejenostjo kvari
ugled celotnega območja. Nujni so čimprejšnji in
usklajeni ukrepi, da se izboljša prometna varnost in
da še naprej poteka nemoteno poslovanje
ekonomskih subjektov v urejenem okolju.
Odbor za investicije, infrastrukturo, okolje, prostor in
nepremičnine se pozove, da v roku 20 dni pripravi, vse
potrebno, da se začne s projektom umestitve rezkanca
na izbrane lokacije. Odbor imenuje odgovorno osebo,
ki bo projekt nadzirala in koordinirala. Posebej je
potrebno poudariti, da je za KS primeren le pravi
rezkanec (asfaltni), in ne odpadni gradbeni material.

44

4

15.5.2019
Naloge odbora:
1.
Pripraviti natančen seznam lokacij, kjer so bo
postavil rezkanec
2.

Oceniti količino v m3 za vsako lokacijo posebej

3.
Organizirati prevoz materiala na deponijo,
deponijo označiti (table, trak)

4.

Organizirat odvoz materiala na izbrane lokacije

5.
Material ustrezno namestiti na teren izbranih
lokacij in ga učvrstiti, da bo služil na daljši rok
6.
Ves čas je potrebno biti v stiku s Komunalo Izola,
da se rezkanec zbira in zagotovi potrebne logistične
resurse za prevoz rezkanca na lokacijo
7.
S pomočjo Urada za nepremičnine, UJGSP
organizirati prevoz rezkanca na izbrane lokacije.
Rezkanec mora biti pravilno nameščen, povaljan in
polit z bitumnom.

45

4

15.5.2019

KS Škofije pričakuje od MOK zagotovilo, da delo
tajnice KS Škofije poteka nemoteno. KS Škofije kot
največja zaledna krajevna skupnost potrebuje tajnico,
ki bo delo opravljala s polnim delovnim časom.
Izbran ponudnik za zamenjavo 2 klimatskih naprav je
OCV d.o.o. Plavje, višina po ponudbi je 1.924,60 eur.

46

4

15.5.2019

47

4

Na območju Hriba se postavijo table na začetku ulic s
15.5.2019 hišnimi številkami.
Svet KS se strinja s postavitvijo dveh reklamnih tabel
na objektu bivše bencinske črpalke v lasti MOK,
najemniku Športno društvo Vitas, ki oglašuje lastno
dejavnost in ostale dejavnosti, ki se vršijo na Škofijah.

48 4KS

27.5.2019

49 5KS

KS Škofije izdaja soglasje podjetju Gratel d.o.o., Laze
18a, 4000 Kranj, da na označenem delu parcele
498/42 K.O Škofije v lasti MO Koper, postavi ulično
omarico. Sklep velja do preklica. Investitor se zaveže ,
da na označeni površino tlakuje tla s tlakovcem in na
stičišču med novim tlakovcem in asfaltom naredi
19.6.2019 betonsko bankino.
Na MOK se pošlje pobuda za izvedbo projekta
»Gradnja objekta – nasipavanje stavbnega zemljišča z
10.7.2019 zemeljskim izkopom«.
Za sanacijo bivšega rokometnega igrišča na Sp.
Škofijah se za različna dela nameni znesek v višini
10.7.2019 1.800,00 eur.

50 6KS

51 6KS

v pripravi - z MOK

poslano soglasje

poslano soglasje

poslan dopis na MOK, UN

Društvom bo KS krila stroške tiskanja plakatov in sicer
do 15 kosov A3 plakatov in do 1.200 kosov A5 letakov
(za gospodinjstva). Krila bo tudi stroške raznosa na
pošto pravočasno oddanih A5 letakov (raznos po nižji
tarifi). Društva morajo sama poskrbeti za izdelavo in
10.7.2019 tisk.

52 6KS

Poleg tega bo KS omogočila materialno pomoč v obliki
naročilnic (nabava živil za pogostitev gostov, izdaja
brošur itd…) in sicer za prireditve večjega obsega
(prireditve na dvorišču ZD, posebni jubileji itd.) v višini
250,00 EUR, za prireditve manjšega obsega (npr.
manjši koncert in predstavitve v dvorani ali avli ZD) pa
100,00 EUR. Pomoč z naročilnicami lahko društvo
koristi največ 2 krat v letu.
Društva, ki koristijo materialno pomoč KS, morajo na
vseh tiskovinah in v elektronskih medijih objaviti
logotip KS Škofije ter napisati poročilo z dogodka, ki ga
bo KS objavila v svojih medijih.
KS Škofije daje soglasje k predlagani rešitvi izgradnje
novega priključka Plavje – Škofije (Idejna zasnova
prestavitve ceste za Plavje s priključkom na državno
cesto – območje Spodnje Škofije: NG/047-2019) in
pričakuje, da bo Mestna občina Koper storila vse za
izvedbo te rešitve. KS Škofije hkrati pričakuje, da
bo ob novem priključku zagotovljeno maksimalno
številno dodatnih parkirnih mest. V KS Škofije bomo
po najboljših močeh pomagali in sodelovali pri izvedbi
postopkov.
53 7KS

54 7KS
55

56

21.8.2019
KS Škofije predlaga, da se na cesti proti zaselku Stari
grad postavi 8 solarnih luči. Predlog smo uskladili
skupaj s krajani. Luči bi postavili zaradi povečanega
prometa in varnosti, posebej na odsekih, ki so
nepregledni in označeni na zemljevidu.

5

5

21.8.2019
4.9.2019 Dopolnitev dnevnega reda

4.9.2019

KS Škofije predlaga, da se k izvedbi izgradnje zunanje
klančine in dostop v klet, izbere podjejte Targrad. Z
izvedbo del se prične v mesecu septembru.

predviden pričetek del 14.10.2019

57

5

58
59
60

5
6
6

61

62

63

Za izvedbo krajevnega praznika 2019 se nameni
4.9.2019 sredstva v višini do 1.500,00 eur.
Zapisnik 4. redne seje in korespondenčnih sej so
4.9.2019 potrjeni.
9.10.2019 Potrditev dnevnega reda
9.10.2019 Zapisnik 5. redne seje je potrjen
Zaradi velikega obsega dela, ki ga ima tajništvo v KS
Škofije, svet KS pričakuje, da se tajnica čimprej zaposli
v naši KS s polnim delovnim časom.

6

9.10.2019

6

Na MOK, UGJSP se naslovi zahtevo po preveritvi
ustreznost postavljenih grbin (ležečih policajev) na
Čuku in na Plavjah ter na podlagi ugotovitev se
9.10.2019 zahteva ureditev le teh v skladu s standardi.

6

9.10.2019

popravljena ena grbina (znižana)

Svet KS soglaša s predvidenim planom investicij in
predlaga MOK, da jih uvrsti v proračun za leto 2020.

poslano

Na MOK se pošlje pobuda, da se Osnovni šoli dodeli v
upravljanje nepremičnino na parceli 763/2.

64
65

6
6

9.10.2019
43747 Športno dvorano Burja se z 01.01.2020 preda v
upravljanje Mestni občini Koper – zavodu za šport, pri
čemer se pri uporabi oz. najemu dvorane, da prednost
domicilnim športnim klubom in Osnovni Šoli Oskarja
Kovačiča Škofije. Mestna občina Koper – zavod za
šport, prav tako prevzame zaposlitev trenutnega
upravljalca dvorane Burja (Željka Staniča).

66
67

6
6

9.10.2019 Potrdi se predlagan finančni načrt za leto 2020
9.10.2019
Prostor
MALA SEJNA SOBA
VELIKA SEJNA SOBA
AVLA-PREDPROSTOR ZD
DVORANA HERMANA PEČARIČA
22.11.2019
KS Škofije v letu 2019 ob 10. obletnici delovanja
Konjeniškega kluba Obala in ob 20. obletnici delovanja
Društva plezalcev Koper, obema društvoma podeljuje
posebno priznanje KS Škofije.

68 8KS

s 1.1.2020 dogovor s strani MOK tajnica 4 dni v tednu KS Škofije

poslan dopis 001-20-dne 13.1.2020
PREKLICAN SKLEP, obravnavan
ponovno na 7. redni seji in potrjen

poslano
Komercialni najem
75,00 EUR
90,00 EUR
90,00 EUR
150,00 EUR

CENA
Nekomercialni najem
45,00 EUR
54,00 EUR
54,00 EUR
90,00 EUR
izvedeno na prireditvi krajevnega
praznika dne 29.11.2019

Poleg posebnih priznanj bo KS Škofije letos podelila
simbolična priznanja uspešnim osnovnošolcem s
področja športa in uspešnim športnikom, ki zastopajo
društva s sedežem v naši KS.
69
70

7
7

12.12.2019 Potrditev dnevnega reda
12.12.2019 Zapisnik 6. redne seje in 8. kor. Seje je potrjen

71

7

72

7

Imenuje se inventurna komisija za popis sredstev in
obveznosti do virov sredstev po stanju na dan
31.12.2019 v naslednji sestavi: 1.Majda Bonaca, 2.
12.12.2019 Orjana Landup, 3. Željko Stanić
KS predlaga izvedbo asfaltiranja terena za Zadružnim
domom v vrednosti 3.000 eur v domeni podjejta ISBE,
12.12.2019 d.o.o.

73

74

75

76

7

7

7

7

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

KS Škofije soglaša, da se za izvajalca del za ureditev
izolacije nad odrom v ZD (Dvorana Hermana Pečariča),
izbere podjejte Matrih d.o.o..
KS Škofije soglaša, da se za pomoč pri sanaciji
kanalizacijskega omrežja v zaselku Slatine iz proračuna
KS, nameni 3.500 eur za pomoč krajanom.
Svet KS Škofije soglaša, da je najprimernejša lokacije
za umestitev ambulante splošne medicine (v kateri bo
delovala tudi referenčna ambulanta) na Škofijah na
območju
''stare
pekarne'';
v
prostorih
nepremičninskega agenta, ki so v lasti MOK. Svet KS
poziva MOK, da v najkrajšem možnem času prične z
vsemi aktivnostmi za uredite prostorov in da predloži
terminski plan aktivnosti ter zadolžitve odgovornih
oseb s strani. MOK in roke izvedbe do odprtja
ambulante.
Športno dvorano Burja se s 01.01.2020 preda v
upravljanje Mestni občini Koper – javnemu zavodu za
šport, pri čemer se pri uporabi oz. najemu dvorane da
prednost domicilnim športnim klubom in Osnovni Šoli
Oskarja Kovačiča Škofije. Mestna občina Koper –
zavod za šport prevzame pogodbene obveznosti, ki
ostanejo v skladu z veljavno zakonodajo.

zaradi nujnih ukrepov - dela odložena

izvedeno, zaključek 10.1.2020

zaradi nujnih ukrepov financiranje
odloženo

dopis-sklep poslan na MOK

dopis-sklep poslan na MOK
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Krajevna skupnost Škofije je zelo zadovoljna s
kakovostnim delom in predanostjo trenutnega
upravljalca, ter meni, da je primeren za nadaljnjo
sodelovanje.
Pobuda krajanov Elerjev za ureditev prometa se potrdi
12.12.2019 in pošlje obravnavo na MOK
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Na Mestno občino Koper, Urad za okolje in prostor, se
v postopku priprave Občinskega prostorskega načrta
(OPN) poda pobuda, da se kot stavbno zemljišče za
potrebe gradnje vaške hiše Elerji, opredelita parceli št.
197/4 in 197/7 k. o. Hribi.
Za navedene nujne intervencije na območju KS Škofije
se namenijo sredstva do 7.500 eur.
Ponovno je potrebno preveriti možnost razvinjetenja
odseka HC5 med mejnim prehodom Škofije in
priključka A1 (Bivje) ter poslati pobudo na pristojno
službo DRSI.
Sprememba dnevnega reda je potrjena; seja se prične
z 2. točko
Zapisnik 7. redne seje je potrjen
Potrdi se poslovno poročilo za leto 2019 ter zapisnik
inventurne komisije z dne 29.1.2020 s podanimi
predlogi za odpis terjatev, ki se jih naslovi na občinski
svet MOK.
1.
Za velik zabojnik (kontejner) pri pokopališču
Škofije, se prekine pogodba o najemu zabojnika
sklenjena med Marjetico Koper in KS Škofije ter se ga
umakne.
Na to mesto se postavi (kolikor prostor dopušča)
zabojnike: 1 x za sveče, 1 x za biološke odpadke, 1 x
za mešane odpadke, ter za embalažo – če je dovolj
prostora
1.
EO na parkirišču pred pokopališčem Škofije se
umakne in prestavi (razširi) EO na Zg. Škofije III pri TP
– ID 17551 (parceli št. 1108/4, 1108/3 k.o. Škofije, obe
javno dobro)
2.
EO TUNEL – ID 12684; kot že predlagano se
premesti na drugo stran, kjer je sedaj urejeno
parkirišče ter pripravljen prostor za postavitev EO
(dogovor med KS Škofije in DARS-om).

dopis-sklep poslan na MOK
v reševanju

rešeno

rešeno

85 9KS

25.3.2020

KS Škofije sprejema sklep, da se vsem najemnikom in
uporabnikom poslovnih prostorov v lasti KS Škofije, za
katere velja Odlok o začasni prepovedi ponujanja in
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v
Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 25/20) oprosti plačilo
najemnine od 16.3.2020 do preklica. Sklep stopi v
veljavo takoj.

pričetek izvajanja sklepa s 16.3.2020

