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1 1 10.11.2014 Svet je soglasno sprejel odločitev, da se župnišču donira 500

eur za nakup daril za otroke, ter brezplačni najem dvorane

Zadružnega doma  za izvedbo prireditve  

R

2 1 10.11.2014 Svet je soglasno sprejel odločitev, da se jim odobri donacija v

višini 210 EUR.

R

3 2 19.11.2014 Na osnovi poslanega telegrama na sedež KS Škofije in ustne

izjave predsedniku sveta g. Edmondu Gašparju ter

predsedniku volilne komisije g. Maksu Turščaku, svet na

današnji seji sprejme ugotovitveni sklep o nepreklicnem

odstopu člana sveta g. Milana Markočiča. Originalni izvod

telegrama je sestavni del tega sklepa.

S pravno razlago nepravilnega

formalnega postopka je odstop ničen

svet, ostaja svet v sestavi 10. članov. Po

tej razlagi se odstop sploh ni zgodil.

4 2 19.11.2014 Svet sprejema ugotovitveni sklep o stanju realizacije

proračuna KS za leto 2014 (Finančni načrt) na dan

19.11.2014,ki temelji na podatkih tajništva KS in na podatkih,

ki jih je pridobil predsednik v pogovorih z nekaterimi dolžniki

in upravnikom športnih dvoran. S konservativnim pristopom

na prihodkovni strani je izkazan saldo možne porabe v znesku

12.950 EUR.

R

5 2 19.11.2014 Svet soglasno potrdi formiranje 4 odborov kot v predlogu, za 

člane pa imenuje : Odbor za družb. dejavnosti: predsednica: 

Nataša Zerbo, članici:Marija Perkovič in Samanta Mikulandi. 

Odbor za okolje,prostor in investicije: predsednik: Damjan 

Pečarič, članici: Jasna Šturm in Erika Markežič Kapelj. Odbor za 

infrastrukturo in investicije : predsednik: Matjaž Čok, člana: 

Matej Gabrijel in Rade Vilimanovič. Odbor za splošne zadeve in 

finance:predsednica:Saša Vergan, članici:Valentina Petaroš 

Jeromela in Mara Peskar.

R v edvidenco

i z v e d b a  



6 2 19.11.2014 Sprejme se sklep o realizaciji gornjih namenskih odhodkov

pred zaključkom proračunskega leta. Člani pristojnih odborov

poskrbijo za realizacijo predvidenih del in storitev znotraj

finančnih okvirjev in skladno z načeli dobrega gospodarja.

Tajništvo bo skupaj z odborom za finance pripravilo tudi

predloge ustreznih sklepov o morebitnih prerazporeditvah

znotraj tekočega finančnega načrta. Sklepi bodo poslani v

korespondenčno glasovanje v 5. dneh.

R

7 2 19.11.2014 Na predlog dosedanjega upravitelja Vaške hiše II. Škofije, svet

sprejme sklep o določitvi cene najema kot sledi: -najem za

koriščenje dogodkov odraslih : 70 EUR na dogodek, -najemnina

za otroške rojstnodnevne in druge dogodke 40 EUR na

dogodek, ki ne traja dlje kot 4 popoldanske ure. Pristojni odbor

bo analiziral poslovanje vaške hiše, potrebe po izboljšavah in

pripravil predlog pravilnika o najemu ter preveril in posodobil

hišni red.

Vaška hiša ni več v upravljanju KS od 

12.06.2016 naprej

8 2 19.11.2014 Svet je na pobudo najemnika lokala Korner bar ,podjetja GIOS

d.o.o., obravnaval predlog o znižanju najemnine na

ekonomsko sprejemljivo raven  in sprejel sklep o določitvi nove 

najemnine, ki znaša 700 EUR mesečno. Nova najemnina se

prične obračunavati s prvim dnem meseca , ko bo poravnana

že zapadla najemnina po sedanjih pogodbenih določilih. Za

novo najemnino se bo sklenila nova pogodba, ob soglasni

prekinitvi sedanje. Nova pogodba bo morala vsebovati določilo

o ocenjeni vrednosti vložene nepremične opreme in na novo

opredeliti dolžino trajanja pogodbe ter morebitno indeksacijo

cen v korelaciji s splošnim trendom najemnin za poslovne

lokale.

R sklenjen nov sklep št. 14 

9 2 19.11.2014 Svet se je seznanil z dokumentacijo o nakupu audio in

svetlobne opreme dvorane Zadružnega doma, ki je bil izpeljan

na podlagi sklepa 37. korespondenčne seje z dne 22.10.2014.

Poleg same proceduralne neskladnosti s statutom in

poslovnikom ter mimo proračunskih pravil porabe je

utemeljen sum legalnosti takšnega sklepa, saj bi moral biti svet

ob odstopu več kot 1/3 članov razpuščen in vodstvo opravljati

le tekoče posle. Komisija za finance in gospodarjenje bo do

naslednje seje pripravila poročilo in priporočila o morebitnih

ukrepih.



10 2 19.11.2014 Svet KS Škofije v celoti podpira stališče krajanov g. Milana

Gregoriča in g. Boruta Juga iz naselja Kolombar. Problematika

širjenja pozidave tako strnjene kot razpršene na področju KS

Škofije je ob neustrezni ali celo neobstoječi osnovni komunalni

opremi nevzdržna. Svet KS si bo prizadeval z MO Koper

dogovoriti terminske plane ureditve komunalne infrastrukture

ter biti aktiven subjekt prostorskega načrtovanja in načrtovanja

pozidave.

N ni bilo realirano

11 2 19.11.2014 Organizatorju Borisu Sardoč s.p. se omogoči brezplačna

uporaba dvorane v ZD Škofije za izvedbo enodnevne prireditve

z naslovom »Škofije Sapiens« dne 13.12.2014.

tajništvo R

12 2 19.11.2014 Zapisniki 2. redne, 3. razširjene seje ter 1. Korespondenčne

seje sveta so potrjeni.

R

13 4 21.1.2015 Svet sprejema sklep o pobudi mestnemu svetu o opredelitvi

postopka odstopa in posledicah prenehanja članstva v svetu

KS. statut in poslovnik MOK (2018)

14 4 21.1.2015 Z najemnikom Gios d.o.o. se sklene nova pogodba ali aneks

(opredeli pravnik) za novo najemnino, vendar z omejitvijo

trajanja pogodbe do 31.12.2015

R

15 4 21.1.2015 RK Burji se dodeli 2 termina v tednu za vadbo v ŠD Burja .

Upravnik dosedanja dva dodatna termina odda drugim

zainteresiranim društvom. O problemu starega dolga in končni

odločitvi bo svet ponovno razpravljal na naslednji seji, po

predvidenem sestanku odbora za družbene dejavnost (ODD) z

vsemi društvi, ki delujejo v KS.

R

16 4 21.1.2015 ODD se razširi na 7 članov. Svet potrdi članstvo v odboru za DD:

Željku Staniču, Barbari Verdnik, Gabrielle Žabkar in Valentini

Petaroš Jeromela. 

R

17 4 21.1.2015
Predsedniki odborov naj do 10. februarja skličejo sestanke

svojih odborov, na katerih oblikujejo programska izhodišča in

program dela za leto 2015 ter o tem poročajo na 5. redni seji.

R

18 4 21.1.2015
Za člane inventurne komisije se imenuje: Orjana Landup,

Majda Bonaca in Sanela Ćirić. Med seboj se dogovorijo o

terminu izvedbe inventure v naslednjem tednu in nato

opravijo inventuro po rokovniku občinske finančne službe.

tajništvo R

19 4 21.1.2015 Imenovan je nadzorni odbor v sestavi : Ivan Batagelj iz Elerjev,

Danijel Vrčkovnik iz Spodnjih Škofij in Lojze Mahne iz Zgornjih

Škofij. 

Ivan Batagelj - je pokojni, nadzorni 

odbor po statutu ni potreben



20 4 21.1.2015 Posamičen član sveta iz volilnega okrožja, ki daje pobudo o 

ustanavljanju vaškega odbora, naj najprej skupaj s pobudniki 

predstavi svetu KS zamisel, področje in način delovanja. Svet 

podpira formiranje vaških odborov, če ti pripomorejo s svojim 

strokovnim delovanjem h kvalitetnejšemu in hitrejšemu 

reševanju posameznikovih in skupnih problemov določenega 

okrožja. Odbori se ustanavljajo skladno z določili statuta in 

morajo svoje delo koordinirati s pristojnimi odbori sveta. To 

določilo naj se  shrani med predloge za dopolnitev 

/posodobitev Statuta KS. Glede na to, da je bil  tudi statut MOK 

spremenjen, statut KS pa ne uglašen s temi spremembami, bo 

svet v  nadaljevanju leta pristopilo k posodobitvi statuta.

POTREBNO VNESTI V STATUT- v letu 

2018 KS nima več svojega statuta 

temveč upošteva statu MOK

21 4 21.1.2015
Najemnina za kratkoročni komercialni najem za malo sejno

sobo ostane v višini 75,00 eur, za veliko sejno sobo oz. avlo

dvorane ZD se cena sorazmerno poveča na 90,00 eur.

R cenik 

22 4 21.1.2015 Do 23.01 bo tajništvo KS poslalo zadnji opomin za plačilo

zapadlih terjatev Modre izbire, Klavdija Benčič s.p.. V primeru

neplačila se poda nalog za izvršbo.

tajništvo R prekinjena pogodba, obveznosti 

poravnane

23 4 21.1.2015 Tajništvo pošlje Blažu Valenčiču  opomin pred prekinitvijo 

pogodbe.

tajništvo R prekinjena pogodba, obveznosti 

poravnane

24 4 21.1.2015 Svet sprejme Sklep o odpisu dolga Silvo Cupinu v znesku 55

EUR in ga istočasno oprosti plačevanja najemnine grobnega

prostora za obdobje 3 let. 

tajništvo R

25 4 21.1.2015 S Komunalo Koper je  potrebno v najkrajšem roku (10-14 dni) , 

opraviti sestanek za dogovor o ustrezni koordinaciji del in 

komunikaciji ter razjasniti: strategijo ločenega zbiranja 

kom.odpadkov na podeželju, pridobiti popis in  projekcijo 

postavitve novih EO ter ureditve obstoječih, jih seznaniti z 

največjimi komunalnimi problemi in povabiti vodstvo 

Komunale na obisk na terenu (Predsednik+ Odbor za 

infrastrukturo) . 

predsednik+od

bora za 

infrastrukturo

R

26 4 21.1.2015 Tajništvo bo poslalo občinskemu inšpektoratu uradno prijavo 

Krajevne Skupnosti Škofije o divjem odlagališču v bližini 

bivšega MP  in  bo poročali na naslednji seji, o izvedenih 

ukrepih. Vse člane sveta in prisotne na seji se naproša, da 

sporočajo v tajništvo podatke o morebitnih opaženih novih 

odlagališčih odpadkov

tajništvo rešeno



27 4 21.1.2015
Nabavi se 10 tabel »prepovedano za pse«, mere 30x40cm Al

sendvič, z napisano navedbo 63. člena Odloka o občinskih

cestah in drugih javnih površinah, s katerim je zagrožena kazen

200 EUR za prekršek iz … alineje tega člena. 

tajništvo R

28 4 21.1.2015 Redne seje sveta bodo 1 krat mesečno vsak drugi četrtek

tekočega meseca. 

tajništvo R V ZAPISNIKU

29 5 12.2.2015 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.

tajništvo R poslano UFR-MOK

30 5 12.2.2015
Darko Počkaj se pridruži Odboru za infrastrukturo in investicije.

R

31 5 12.2.2015 1. Izvedba fekalne kanalizacije mora potekati 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. 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.

32 5 12.2.2015 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).

tajništvo R

33 6 19.3.2015 Potrditev zapisnika 5.redne seje R V ZAPISNIKU

KS34 KS2 9.3.2015 G. Majdi Bonaca se podaljša mirovanje pravic in obveznosti iz 

delovnega razmerja od dne 07.03.2015 (sklep št. 300 , 49. seje 

sveta KS z dne 03.05.2011) do 16.05.2015.

tajništvo R



KS3 29.3.2015 O neposredni oddaji v najem male pisarne v nadstropju ZD 

Škofije (prostor bivšega najemnika Valenčič Blaža),v izmeri cca 

4,5 m2, za mesečno najemnino 55 EUR,+ stroški,najemniku 

Maksimed d.o.o. Pogodba se sklene za obdobje enega leta od 

01.04.2015 do 01.04.2016.

tajništvo R sklenjena pogodba

34 6 19.3.2015 Skladno z določili 22. in 23. člena Statuta KS Škofije ima samo 

predsednik sveta izključno pooblastilo  zastopanja sveta v 

javnostih ter kontaktov z občinskimi organi, službami in javnimi 

gospodarskimi družbami. Za področja delovanja Odborov KS 

imajo pooblastilo za kontakte z imenovanimi javnostmi tudi 

predsedniki odborov, vendar le v obsegu in namenu 

pridobivanja relevantnih informacij za pripravo predlogov in 

mnenj  svetu KS. Posamični člani sveta, ki teh pooblastil 

nimajo, se v kontaktih z imenovanimi javnostmi legitimirajo 

samo kot krajani brez vsakršnih pooblastil sveta. Kot člani sveta 

imajo moralno obvezo spoštovati večinsko sprejete sklepe 

sveta in delovati tvorno za njihovo realizacijo. Nalogodajalec 

tajništvu je predsednik ali  z njegovim pooblastilom 

podpredsednik sveta.

R poslan sklep na MOK

35 6 19.3.2015 Svet KS Škofije predlaga in priporoča županu MOK, da zagotovi

za dokončanje del na območju izgradnje kanalizacije na Sp.

Škofijah (Prva faza 2. etapa) in rekonstrukcije vodovodnega

omrežja, približno 40.000 EUR dodatnih finančnih sredstev. Po

oceni nadzora in izvajalcev je to manjkajoči znesek za

asfaltiranje vseh površin ulic , trgov in cest, ki v investicijskem

projektu ni zagotovljen. V vzdrževanje in obnovo teh površin

se vsaj 40 let ni vlagalo in so bile dotrajane že brez sedanjih

izkopov in obremenitev z gradbeno mehanizacijo. Samo na ta

način bo investicija gospodarno in kvalitetno zaključena, vozne

površine in kraj pa urejen v zadovoljstvo krajanov .

tajništvo R poslan na MOK priporočeno s 

povratnico



36 6 19.3.2015 Tajništvo KS Škofije, na podlagi popisa del iz projekta MG do 

naslednje redne seje, pridobi ponudbe za izvedbo 

predpriprave grobnih mest. Odbor za infrastrukturo naj do 

naslednje redne seje pridobi podatke o standardnih žarnih 

grobnih mestih in njihovo ceno ter idejne zasnove in ponudbe 

za izvedbo žarne niše ob JZ zidu, tudi modulne/etapne 

variante. Svetniki naj do majske seje podajo pobude in 

predloge o ureditvi katastrov (Plavje, Tinjan, Škofije) in žarnih 

niš Plavje in Tinjan. Odbor za gospodarstvo in finance do 

majske redne seje pripravi izračun ekonomike poslovanja 

pokopališč.

P ponudbe pridobljene, izdelano                                   

- v pripravi izdelava katastrov Škofije in 

Tinjan                                - izračun 

ekonomike še ni izveden

37 6 19.3.2015
Svet ugotavlja, da je bil sklep 173 z dne 10.04.2013 delno 

realiziran s tem, ko je MOK v letu 2014 odkupila parcelo 

656/6k.o. Škofije  –bivši bencinski servis OMV Škofije. Ostaja 

nerealiziran odkup parcele 623/2 k.o. Plavje (bivši benc.servis 

Plavje). Nerealiziran je tudi prenos parcele 665/6 k.o. Škofije  v 

upravljanje KS Škofije. Svet ponovno predlaga MOK, da pristopi 

k odkupu parcele 623/2 k.o.Plavje ter s pogodbo preda v 

upravljanje KS že pridobljeno parcelo bivšega benc.servisa 

Škofje (parc.št. 665/6 k.o. Škofije ) .

P poslan sklep na MOK-ni odogovora

38 6 19.3.2015 Društva, organizacije ali glasbene skupine, katerim odobrimo 

brezplačni najem dvorane,  so dolžna navesti KS Škofije kot 

donatorja oz. organizatorja na vseh publikacijah 

(vabila,plakati,letaki…) Načelno imajo do brezplačnega najema 

pravico domača društva, ki so neprofitno naravnana. 

R V ZAPISNIKU 

39 6 19.3.2015 Za nekomercialne dogodke bi ob najemu avle ali velike sejne 

sobe zaračunali materialne stroške v višini 50,00 eur.

P prostore  uporabljajo v glavnem 

krajevna društva in organizacije - vse 

nekomercialni dogodki  

40 6 19.3.2015 Do formiranja uredniškega odbora zamrzne uradno spletno 

stran KS Škofije, ki jo ureja Maks Turščak.

R

41 6 19.3.2015 Vsem dolžnikom, ki KS dolgujejo znesek nad 50,00 eur in je 

zapadlost tega zneska nad 30 dni, naj tajništvo KS v roku 14 dni 

od datuma sprejetja sklepa pošlje opomin pred izvršbo, z 

rokom plačila 8 dni. V primeru neplačila naj tajništvo ali 

pooblaščenec KS vloži izvršbo na denarna sredstva na TRR 

pravne oz. fizične osebe.

tajništvo R



42 6 19.3.2015
Sprejme se sklep, da se popravi dikcija pogodbe o 

kratkoročnem najemu Vaške hiše v določilu o plačilu tako, da 

je  plačilni rok 10 dni od datuma podpisa pogodbe. V primeru 

anomalij se bo zahtevalo plačilo vnaprej.

N Vaška hiša ni več v upravljanju KS od 

12.6.2015

43 6 19.3.2015 Pripravi se pogodba med KS in upraviteljem vaške hiše do 

naslednje seje in na MOK  nasloviti prošnjo za podaljšanje 

pogodbe o upravljanju z vaško hišo. 

N Vaška hiša ni več v upravljanju KS od 

12.6.2015

44 6 19.3.2015 Sprejme se Pravilnik o kratkoročnem oddajanju v najem 

prostorov in objektov KS.  Dopolniti pravilnik, da vanj niso 

vključeni športni objekti. P NI IZDELAN V CELOTI

IS45 IS2 2.4.2015 Policiji Koper se na njihov poziv z dne 25.03.2015, z oprav. Št.

210-142/2015/2, predajo vsi dokumenti, povezani z investicijo

na parceli št.763/2. k. o. Škofije, ki so dosegljivi v arhivu

Krajevne skupnosti Škofije. Dokumenti so sortirani v osmih

mapah in so zaporedno oštevilčeni s stranmi od 1 do 320.

Celoten spis se Policiji preda s popisom map, ki je sestavni del

spisa in ima značaj primopredajnega dokumenta , ki ga ob

predaji policija podpiše. Po končani preiskavi mora policija vse

dokumente vrniti KS Škofije, saj predstavljajo originalno

arhivsko gradivo.

R

45 8 14.5.2015 Potrditev zapisnika 6. redne seje R V ZAPISNIK

46 8 14.5.2015 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.

N Sanela Ćirić se odpoveduje sklenitvi 

pogodbe

47 8 14.5.2015 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.

tajništvo-

naročilnica

P naročene, prispele 9.11.2015                       

-za postavitev še niso bila pridobljena 

vsa soglasja

48 8 14.5.2015 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.

Matej Gabrijel R izvedeno v celoti

49 8 14.5.2015 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). 

tajništvo-

naročilnica

R zaključeno



50 8 14.5.2015 Za pokopališče Škofije se zagotovi dve parkovni klopi, ki se jih 

demontira na starem balinišču in prestavi ter pričvrsti na 

pokopališče ob vežici.

N sklep ni bil sprejet izvedeno - nove klopi premeščene iz 

bivšega balinišča

51 8 14.5.2015 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.

R

52 8 14.5.2015 Za odgovorno urednico glasila se na temelju izbora

uredniškega odbora in odbora za družbene dejavnosti imenuje

Gabriele Žabkar.

R V ZAPISNIK - EVIDENCO

53 8 14.5.2015 Za izdelavo spletne strani KS Škofije se izbere ponudnika

Fobija.net oziroma 28.si. 

tajništvo-

naročilnica

R

54 8 14.5.2015 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...). 

tajništvo, 

odbor za 

dr.dejavnosti, 

Vlasta Jerman

R

55 8 14.5.2015 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.

uredniški 

odbor

R

56 8 14.5.2015 Anketa za krajane bo vložena v glasilo KS. Ostali odbori lahko

anketo dopolnijo do 19.5.2015.

uredniški 

odbor

R

57 8 14.5.2015 Svet sprejme kriterije za oddajo prostora v zadružnem domu

(bivši salon pohištva) in v skladu z njimi se pripravi javni razpis

za zbiranje ponudb: 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. 

R

58 8 14.5.2015 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: 500-600 eur.

N likof v okviru tradicionalne prireditve 

Praznika vina in oljk v oktobru 2015 



59 8 14.5.2015 Za obeležitev 10-letnice delovanja ŽVS Dekleta s Škofij se

odobri tehnična, organizacijska in finančna pomoč v višini

350,00 eur. 

jun.15 tajništvo izda 

naroč.

R

60 8 14.5.2015 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

P projekt v postopku 

61 8 14.5.2015 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. 

tajništvo R poslan sklep RK Burja, postopek izvršbe 

poteka, RK dala ugovor, postopek v 

redno izvršbo

KS62 4 29.5.2015 Za drugi kvartal  (kvota 04-06 2015) se potrdi finančni plan po 

predlogu. 

tajništvo R sklep poslan MOK

63 9 18.6.2015 Potrditev zapisnika 2. izredne seje R V ZAPISNIK

64 9 18.6.2015 Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje R V ZAPISNIK

65 9 18.6.2015 Potrditev zapisnika 8. redne seje R V ZAPISNIK

66 9 18.6.2015 Zbor krajanov se skliče v prvi polovici oktobra 2015. Končni 

datum se določi na  septembrski seji sveta.

R

67 9 18.6.2015 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. 

R

68 9 18.6.2015 Predsedniki odborov in komisije redno, oziroma najmanj

enkrat mesečno obveščajo tajništvo in uredniški odbor o

vsebinskih poudarkih svojega dela.

1x mesečno odbori, 

komisije

R V ZAPISNIK                                                     

STALNO 

69 9 18.6.2015 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. 

N ni bilo realizirano

70 9 18.6.2015 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. 

R sklep poslan Renati 

Dobrinja dne 

23.06.2015

pogodba o najemu sklenjena



71 9 18.6.2015 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.

tajništvo-

pogodba

R sklep poslan društvu 

29.06.2015

sklenjena pogodba o sofinanciranju 

društva

72 9 18.6.2015 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. 

tajništvo R sklep poslan društvu 

29.06.2015

73 9 18.6.2015 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,

ortopedskim                                       

                                           

tajništvo R 29.6.2015 sklep poslan MOK, v vednost Lekarni

Škofije dne 29.6.2015



74 9 18.6.2015

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.

tajništvo-dopis R poslan dopis z zahtevkom po sestanku z 

Županom, nobenega odziva, niti na 

urgence. Sklep sprejet tudi na zboru. 

Koordinacija z zainteresiranimi krajani.

75 9 18.6.2015 Svet se pridružuje pobudi KS Bertoki o subvencioniranju MČN. 

Sklep dostaviti KS Bertoki in vsem naslovnikom, na katere je 

pobudo naslovila  KS Bertoki. 

tajništvo-dopis R poslan dopis 

76 9 18.6.2015 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.

tajništvo-

naročilnica

v celoti realiziran naročilnica poslana 

izbranemu izvajalcu 

dne 19.6.2015

77 9 18.6.2015
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.

R realizacija v skladu s popisom - 

postopoma (glede na razpoložljiva 

sredstva)

78 9 18.6.2015 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

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.

R realizacija v skladu s popisom - 

postopoma (glede na razpoložljiva 

sredstva)



79 9 18.6.2015 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.

tajništvo-

naročilnica

R naročilnica  poslana 

izbranemu izvajalcu 

dne 19.6.2015

80 9 18.6.2015 Svet potrdi predlog finančnega načrta 2015 in predlog 

investicijskih vlaganj za obdobje 2015 do 2018.

tajništvo R sklep poslan MOK-UFR

81 9 18.6.2015
Svet pooblašča predsednika sveta, da za pravno uskladitev

pravilnikov in ureditev pogodb o najemu poslovnih prostorov

poišče pravno pomoč v strošku veljavnih odvetniških tarif.

R

82 9 18.6.2015 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 .

R V EVIDENCI

83 9 18.6.2015 Svet KS Škofije predlaga občini, da uveljavlja predkupno 

pravico za parceli št. *11/0 in *11/0-1, z namenom ureditve 

javnega parkirišča.

tajništvo-dopis R  dne 29.06.2015 sklep poslan MOK-Urad za 

nepremičnine                                 -

odgovor poslan

84 9 18.6.2015 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.

v izvedbi (18.01.2016-sestanek)

85 9 18.6.2015
Igral ne postavljamo,  če ni na zemljišču v lasti ali v upravljanju 

KS Škofije ali ni  možno  izvesti zemljiškoknjižnega  vpisa.

R

V ZAPISNIK 

86 9 18.6.2015 Krajevni organizaciji Zveze Borcev se da v brezplačno uporabo 

10 kompletov  gasilskih miz.  

tajništvo R

88 5KS 27.7.2015 Svet potrjuje sprejem teksta pogodbe s  Sonček - Zveza društev

za cerebralno paralizo Slovenije so.p., o namestitvi igral na

dvorišču zavoda Sonček Elerji, na parceli. št. 2675/0 k.o. 2590

Hribi. Predsedniku se podeljuje mandat za podpis dvostranske

pogodbe brez notarske overovitve. Pogodba je v prilogi sklica

te seje.

predsednik R pogodba podpisana



89 6KS 7.8.2015 Z društvom "Kettlebell lifting N1 Obala" se sklene najemna

pogodba za dobo 5 let za lokal fitness v pritličju Zadružnega

doma s sledečimi pogoji: najemnina 250 EUR /mesečno plus

vsi pripadajoči stroški komunalij, veljavnost pogodbe in

pričetek obračuna najemnine s 1. septembrom 2015,stroški

notarske overitve z izvršilno klavzulo v breme najemnika.

Varščina 700 EUR se iz s.p.-ja asignacijo prenese na novi pravni

subjekt. Priloži se tudi  osebna garancijska izjava.

R

90 6KS 7.8.2015 KS v svojem strošku investicijskega vzdrževanja pridobi in uredi

samostojno odvzemno mesto za vodo in elektriko za lokal

fitnesa, ki je v bil v preteklosti provizorično vezan na bivšo

trgovino s pohištvom.

tajništvo-

naročilnica

R odjemno mesto-RVK izvedeno                           

elektro-izvedeno

91 6KS 7.8.2015 Družbi Geotim d.o.o. se plača izdelava katastrskega načrta

pokopališča Plavje v višini 350 EUR.

tajništvo-

naročilnica

R

92 6KS 7.8.2015 Družbi IBK d.o.o se prizna vrednost variantne izdelave

prometne ureditve vaškega trga »pri špini« v znesku 380 EUR.

S predlagano ureditvijo soglaša tudi UJGSP MO Koper.

tajništvo-

naročilnica

R

93 6KS 7.8.2015 KS izda naročilnico za debeloslojno praškasto barvanje špine

pri izvajalcu Elstab d.o.o., Grosuplje v znesku cca 280 EUR oz

1,10 EUR/kg izdelka, ki se barva.

tajništvo-

naročilnica

R

94 6KS 7.8.2015 Valentina Petaroš bi za potrebe arhivske zgodovinske raziskave

vodne oskrbe in nastanka vodovodnega omrežja pregledala

razpoložljivo dokumentacijo starega tehničnega arhiva

Rižanskega vodovoda, arhiva ACEGAT v Miljah, pokrajinskega

arhiva v Trstu in Buzetu. KS sprejme sklep o odobritvi

materialnih stroškov v višini 500 EUR proti dostavi strnjenega

poročila raziskave vodne oskrbe in nastanka vodovodnega

omrežja v KS Škofije (Elerji,Plavje,Tinjan,Škofije) pred

ustanovitvijo in prevzemom v upravljanje Rižanskega

vodovoda.  

P ni bilo realizirano

95 6KS 7.8.2015 Za potrebe ureditve parkirišč pred zelenjavo Geaprodukt in

bivšega bencinskega servisa OMV na Škofijah je potrebno

izdelati geodetski posnetek. Sprejme se sklep o naročilu obeh

posnetkov v skupnem strošku 490 EUR. 

tajništvo-

naročilnica

R

izvedeno

96 10 10.9.2015 Potrditev zapisnika 9. redne seje R V ZAPISNIK

97 10 10.9.2015 Potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje R V ZAPISNIK

98 10 10.9.2015 Potrditev zapisnika 6. korespondenčne seje R V ZAPISNIK



99 10 10.9.2015 Zbor krajanov se skliče v četrtek 22. oktobra 2015 ob 19.00 

(okvirna ura)

R

100 10 10.9.2015
Za pripravo tradicionalne šagre na Sp. Škofijah se organizatorju

KMN Bronxu nameni enaka  vsota kot lani – 1.000 evrov. 

tajništvo R pogodba o sofinanciranju društva 

št.3/15

101 10 10.9.2015 Za pripravo šagre na Elerjih se organizatorju Turistično,

kulturno in športnemu društvu Elerji nameni sredstva v višini

300 evrov. 

tajništvo R pogodba o sofinanciranju društva 

št.4/15

102 10 10.9.2015 Za tradicionalno prireditev »Praznik vina in oljk« se

organizatorju Kulturnemu Društvu Istrski grmič Škofije nameni

enaka vsota kot lani – 1.000 evrov.

tajništvo R pogodba o sofinanciranju društev 5/15

103 10 10.9.2015 Članico Sašo Vergan se razreši iz Odbora  za splošne zadeve, 

gosp. in finance

R

V ZAPISNIK

104 10 10.9.2015 V Odbor za splošne zadeve, gosp. in finance se imenuje

novega člana Damjana Vrčkovnika R V ZAPISNIK

105 10 10.9.2015 Svet KS predlaga MOK- Uradu za nepremičnine in UJGSP da

pridobi v last del parcele št. 476/4 in 26/2 z namenom

celostne ureditve starega vaškega trga tako kot je predlagano

v PIZ IBK iz junija 2015. Istočasno se daje MOK pobuda, da se

po ureditvi lastnine celotni trg opredeli kot javno dobro.

Dostop na trg se dovoli samo vozilom stanovalcev, ki so mejaši

na VT.

tajništvo-dopis P mok 27.10. dopis poslan, ni odgovora s strani MOK, 

zaris parkirišča spomladi 2016                         

- poslana urgenca

106 10 10.9.2015 Svet potrjuje PIZ IBK, varianto 1 in predlaga MOK zaris 

parkirišča na parc. št. 492/1  k.o. Škofije po omenjenem načrtu. 

Svet tudi naproša MOK da prenese omenjeno parcelo v  

upravljanje 

tajništvo-dopis p mok 27.10. dopis poslan, ni odgovora s strani MOK, 

zaris parkirišča spomladi 2016

107 10 10.9.2015 Svet KS odobri izdatek 2x300 EUR za pripravo variantnih PIZ

(projektov idejne zasnove) studia IBK, ki so osnova za začetek

pogovorov z MOK o ureditvi parkirišč v območju centralnih

dejavnosti Sp. Škofij.

tajništvo-

naročilnica

R

108 10 10.9.2015
Svet sprejema varianto 2 PIZ IBK iz avgusta 2015 in naproša

MOK da prenese celotno območje projekta v upravljanje KS ter

izda soglasje za poseg odstranitve sredinskega otoka bivše

črpalke ter ureditev parkirnih mest v levem zelenem pasu

bivšega BS ter odstranitev moteče cedre. V FN MOK za 2016

naj se predvidi  ureditev tega parkirišča. 

tajništvo dopis P mok 27.10. dopis poslan, ni odgovora s strani MOK, 

čaka se sestanek z UGJSP

109 10 10.9.2015
Svet sprejema sklep o vzpostavitvi režima modre parkirne cone

Celotnega (alternativa polovice parkirišča , z rezerviranimi 6(8)

parkirnimi mesti za potrebe najemnikov prostorov ZD in KS

tajništvo-dopis P potrebno dogovoriti



110 10 10.9.2015 Grobna mesta: naročene so tablice z številkami in se jih

namesti še pred 1. novembrom.

tajništvo R

- Tajništvo preveri plačevanje za najem / vzdrževanje na

podlagi novega seznama, ki je narejen v excelu. Za Plavje se

naproša tajništvo, da poda natančno poročilo prilivov in

seznam tistih družin, ki grobnega mesta ne vplačujejo. V skladu

z pokopališkim redom se na ta grobna mesta posebej namesti

obvestilo, ki najemnike poziva k plačilu najemnine/

vzdrževalnine. Hkrati se jih tudi kontaktira. Čas pred 1.

novembrom je pravi za začetke take akcije.

tajništvo R

- Grobna mesta: na podlagi geodetskega izrisa se planirajo tudi

nova grobna mesta (upoštevaje min 1,2 m zamika med

grobovi). Grobnih mest s krstami je lahko le omejeno število;

nekaj je še prostih mest, nekaj se jih bo sprostilo na opuščenih

grobiščih. Zaradi zagotovitve prostora se bo na SZ delu

pokopališča med parcelama 146 in 147 predlagalo investicijo

za izgradnjo več nivojskih žarnih niš, kar bo zadostovalo za

nekaj desetletij. 

N ko se bo urejalo pokopališče 

- Na Plavjah se izvede še nekaj manjših vzdrževalnih del:

prebarva se vhodna vrata, požaga se drevo ob vhodu, doda se

del  žleba v mrliški vežici (vse v 2015). izvedeno v letu 2018

- Planira se investicijo v poti do grobov na pokopališču; s tem

se celostno uredi neurejeno »štukanje« talnih površin-vnesti v

FN 2016.  izvedeno v letu 2018

111 10 10.9.2015 Za dokončanje del obnove stare vaške fontane (Špine) se

sprejme sklep o  naročilih:

tajništvo-

naročilnica

R

- Grafistu d.o.o. za postavitev jaškov in podložnem betoniranju

ploščadi  v višini 515,10 brez DDV

- dobavitelju Zener d.o.o. za talno armaturo v vrednosti

110,09 EUR z DDV

- izvajalcu Ruda 3 d.o.o. postavitve tlaka (žgani peščenjak

debeline 8 cm), dobave in vpasanja pokrovov jaškov ter

fugiranja v višini 1.465 EUR brez DDV

112 10 10.9.2015 Izvajalcu CPK d.o.o. se odda naročilo in o uvaljanju asfaltnega

rezkanca na prvih 400 m ceste proti zaselku Grad v višini 3.304

EUR brez DDV.

tajništvo-

naročilnica

R

113 10 10.9.2015
Dobavitelju igral Levček d.o.o. se dodatno naroči po 8 kosov

kovinskih  sider za igralo v skupni vrednosti 312 EUR z DDV.

tajništvo-

naročilnica

R



114 10 10.9.2015 Adriaing d.o.o. se za pripravo zemljišča za namestitev igrala na

Elerjih (dovoz materiala, uvaljanje in zemeljska dela, postavitev

robnikov in končni tamponski sloj ) naroči dela v znesku 1.270

EUR. Odbor skladno s pravili javnega naročanja poišče

najprimernejšega dobavitelja/izvajalca. 

tajništvo-

naročilnica

R

115 10 10.9.2015
Svet KS poziva župana k ponovnemu razmisleku v zvezi s

Sklepom št. 3528-10/25015 od 12.06.2015, saj se predhodno o

zadevi ni posvetoval z vodstvom KS in je prisluhnil samo eni

strani - dvema članoma sveta, ki delujeta v nasprotju z

večinsko sprejetimi sklepi. Iz poročila Odbora za družbene

dejavnosti tudi izhaja, da Odbor vaške skupnosti ni nikoli

razpravljal in sklepal o kakšnih nesoglasjih s Svetom KS zaradi

upravljanja Vaške hiše in tudi ne o zbiranju podpisov podpore

krajanov za samostojno upravljanje z objektom Vaške hiše.

Odbor vaške skupnosti se od 5. marca sploh ni več sestal. To

samo potrjuje ugotovitev o enostranskem nastopu zgolj dveh

svetnikov.

tajništvo-dopis poslan dopis MOK, Direktorici; 

odgovora še ni, Zahteva po odgovoru 

na osnovi zakona           MOK oddala 

Vaško hišo v najem KD Zg. Škofije - 

Rino Hrvatin

Predlagamo, da se Vaška hiša obravnava enako kot vse ostale

nepremičnine, ki jih ima KS Škofije in ostale KS v upravljanju in

skladno s predhodno pridobljeno informacijo Službe za

krajevne skupnosti MOK. To pomeni, da svet predlaga županu,

da s sklepom vrne vaško hišo v ponovno upravljanje KS Škofije,

saj je edini pravni subjekt, ki je vodil investicijo v letih 2006 do

2011 in je ves čas za objekt skrbel kot dober gospodar. Sedanji

način poslovanja Vaške hiše je moten zaradi

netransparentnosti poslovanja in neobstoja »pravil igre« ter

tudi pravno nevzdržen, saj v praksi z objektom razpolaga in ga

dejansko uporablja fizična oseba, brez urejenega razmerja z

lastnikom ali upravljavcem. 

V pismo župana naj se zapiše tudi ugotovitve Odbora za

družbene dejavnosti in Odbora za infrastrukturo.

116 10 10.9.2015
Svet KS pritrjuje navedbam pisma krajana Kosi Boštjana Jožeta.

V svojstvu lokalne skupnosti bo pisno zaprosila vse v pismu

naslovljene subjekte, da skladno s pooblastili in znotraj pravnih

norm uredijo ta za kraj izredno moteč problem in ji sprotno

poročajo o ugotovitvah in ukrepih.

taništvo-dopis P poslano vsem navedenim naslovom, 

poročati o odzivih organov-poslan 

odgovor              parcela Šturman 

očiščena - odločba MOK



117 10 10.9.2015 Sklene se notarsko overjena najemna pogodba z dr. Benom

Arnejčič za manjšo pisarno v 1. nadstropju KS površine 8,1 m2,

mesečna najemnina znaša 50 eur. 

tajništvo-

osnutek 

pogodbe

R 26.10.2010

118 7KS 16.9.2015
Svet potrjuje participacijo KS Škofije v znesku 1.100 EUR, brez

DDV, pri skupnem sofinanciranju asfaltiranja nujne minimalne

površine parkirišča pred samopostrežno trgovino Mercator na

Sp. Škofijah, v skupni izmeri cca 135 m2.

tajništvo-

naročilnica

R

118 11 8.10.2015
Člani sveta naj bi  maksimalno v petih dnevih po seji prejeli 

osnutek zapisnika , podali svoje morebitne pripombe v roku 

dveh delovnih dnevih in bi po tem roku postal zapisnik javen 

ter ga imenujemo  nepotrjen zapisnik. 

tajništvo-

pripravi

R

119 11 8.10.2015
Zapisnik 10. redne seje in 7. korespondenčne seje je potrjen

R

120 11 8.10.2015
Svet KS Škofije poziva župana MOK, da prekliče svoj sklep št.

478-480/2012 z dne 24.09.2015 o prekinitvi pogodbe o

upravljanju parcele 492/10 2595 k.o. Škofije, ker temelji na

nestvarno prikazanih trditvah, saj je KS z njo vzorno

gospodarila. Županu se predlaga, da svetu KS prepusti, da z

vsemi zainteresiranimi krajani dogovori vsebinsko

namembnost parcele in da se po tem dogovoru dodeli KS

Škofije na tej parceli  služnost v javno korist za nedoločen čas.

tajništvo-dopis P poslano na MOK, 

09.10.015

odgovora s strani MOK - NI              MOK 

predala parcelo v upravljanje DU Škofije

Svet je v soglasju s krajani zastopniki podpisnikov peticije

izoblikoval eno od sprejemljivih vsebinskih namembnosti te

parcele: otroško igrišče in rekreacijski park z zunanjimi fitnes

napravami in prostor za enkrat tedensko tržnico.

Predlagamo tudi, da MOK zagotovi v l. 2016 namenska

finančna sredstva za variantne idejne projekte in izvedbeni

projekt končne vsebinske opredelitve ter ureditev tega

celotnega območja, ki obsega parcele 492/10,492/1 in 492/5.

Za parcelo 492/1 - parkirišče je svet KS že izdelal PZI (izris

parkirišč) v varianti, ki je sprejemljiva za krajane.  Svet želi tudi

podrobno informacijo o statusu parcele št. 492/5 k.o. 2595

Škofije, na kateri Mestna občina Koper ne zagotavlja reda in se 

njeni organi oziroma službe ne odzivajo na utemeljene

pritožbe krajanov. Zadnji dopis v zvezi s tem je bil podprt tudi s

strani KS Škofije in poslan dne 05.10.2015,  št. dopisa 112/15.



121 11 8.10.2015
Svet KS Škofije nasprotuje neracionalni in za javne finance

škodljivi nameri Mestne občine Koper, da sklene pogodbo o

oddaji objekta Vaška hiša na Zg. Škofijah št. 29, parc. st *111/1

in 111/3-1, obe k.o. 2595 Škofije, v najem tretji osebi ali

zasebniku. Vztrajamo na tem, da je potrebno za to

nepremičnino obnoviti pogodbeni odnos med MOK in KS. Le KS 

je predstavnik vseh interesnih in družbenih skupin, za

dejavnosti katerih je bil objekt obnovljen z javnimi sredstvi. KS

je tudi edini subjekt javnega prava, ki lahko v interesu vseh

skupin objekt upravlja kot dober gospodar tako, kot je to

počela do vaše enostranske odločitve in kot to počne z vsemi

ostalimi objekti, s katerimi upravlja.

tajništvo-dopis P poslano na MOK 

9.10.2015

odgovora s strani MOK - NI                                    

MOK oddala Vaško hišo v upravljanje 

KD Zg. Škofije - Rino Hrvatin

Predlagamo, da se namera o neposredni oddaji v najem

prekliče ter da Mestna Občina Koper pripravi novo pogodbo o

predaji objekta v upravljanje Krajevni skupnosti Škofije.

Predlagamo tudi, da po sklenitvi pogodbe vaše strokovne

službe pregledajo ali uredijo in verificirajo vse akte vezane na

upravljanje in gospodarjenje z Vaško hišo, ki smo jih pripravili v

svetu KS z namero transparentne ureditve poslovanja .

122 11 8.10.2015 Sprejme se sklep o pravni pomoči (svetovanje, priprava vlog,

pravna mnenja, zastopanje) kompetentne odvetniške pisarne

po veljavnih odvetniških tarifah oziroma po pogodbenem

pavšalu, maksimalno 150 EUR na uro za efektivno opravljeno

delo.

R REALIZACIJA V SKLADU S POTREBAMI 

123 11 8.10.2015 Predlog dnevnega reda zbora krajanov:

tajništvo-vabilo

R

1. Poročilo predsednika in vodij odborov o delu v obdobju 

november 2014 –oktober 2015

1.1. Opravljene aktivnosti – odbori

1.2  Finančno poročilo - predsednik

1.3. Evidentirane pomanjkljivosti in  podani predlogi  izboljšav 

v l. 2015: realizacija in načrt za l. 2016  

1.4. Seznanitev s predlogi ukrepov za umirjanje prometa na 

celem območju KS ter predlogi ureditev parkiranja v centru Sp. 

Škofij- g. Rade Vilimanovič, predsednik

1.5. Seznanitev s pripravami na OPN

2. Predlog prioritet investicijskih vlaganj za l. 2016 in 2017



3. Stališče sveta KS in  predlog sklepa o vinjetnem sistemu na 

HC 5

4. Upravljanje z nepremičninami  po pogodbah o upravljanju 

med MOK in KS

124 11 8.10.2015 Vaški odbor Zg. Škofije naj pripravi zaris predloga

intervencijske poti na orto foto posnetku z upoštevanjem

tehničnega minimuma potrebne širine. K zarisu mora dostaviti

soglasje krajanov - uporabnikov te površine na kateri sedaj tudi

parkirajo (poimensko s podpisom in naslovom bivališča), da se

s predlaganim zarisom strinjajo. Na podlagi tega bo KS predala

in UJGS lahko sprejel zahtevo za ureditev prometnega režima v

starem vaškem jedru Drugih Škofij.

vaški odbor zg. 

Škofije 

P realizirano po dokončanju kanalizacije 

in ponovnem asfalturanju celotnega 

dela Drugih Škofij

125 8KS 29.10.2015
Odobri se izdatek 200 EUR za barvanje in opremo (nerjaveče 

pletenice za dvig zastav) stebrov za zastave ob spomeniku 

borcem na Plavjah. Dela bi se izvedla pred 01.11.2015.

tajništvo-

naročilnica

R

126 12 12.11.2015 Milan Markočič je podal pripombo na predlagani dnevni red in 

predlaga naslednji sklep: točko razno se uvrsti na vsak dnevni 

red.  

R

127 12 12.11.2015
Potrditev zapisnika 11. redne seje in 8. korespondenčne seje

R

128 12 12.11.2015 Stališče zbora krajanov KS je, da morajo tajnice v večjih KS

ostati v delovnem razmerju in zaposlene za polni delovni čas v

krajevnih skupnostih. 

tajništvo-dopis R poslano na MOK

129 12 12.11.2015
Zbor krajanov KS Škofije daje pobudo upravi Mestne občine

Koper in mestnemu svetu, da pripravita odlok o

subvencioniranju dela stroškov gradnje MKČN v višini razlike

med enotno ceno kanalizacijskega priključka in ceno MKČN.

Sredstva naj se predvidijo v proračunih MOK za l. 2016 in 2017. 

tajništvo-dopis R poslano na MOK

130 12 12.11.2015 Zbor sprejema sklep o sledečem vrstnem redu prioritete

investicijskih vlaganj MOK v KS Škofije:

tajništvo-dopis R poslano na MOK

1.     Izgradnja 2. faze kanalizacije – Zg. Škofije in izgradnja 3.

etape 1. faze Sp. Škofije s črpališčem

2.     Rekonstrukcija ceste Sp. Škofije - Tinjan v odseku od DC

do 4. Škofij po že izdelanem projektu in s krožiščnim

priključkom na DC

3.      Izgradnja nove OŠ

4.     Izdelava manjkajočih projektov kanalizacije za celotno

območje KS



131 12 12.11.2015
Zbor krajanov KS Škofije zahteva, da se HC 5 in HC 6 vrneta v

režim prostega prometa, to je v uporabo brez vinjet.

tajništvo-dopis P predmet reševanja - Predlogi umirjanja 

prometa

132 12 12.11.2015 Zbor predlaga županu in vodstvu občinske uprave :

·        da nepremičnini, ki sta bili odvzeti iz upravljanja (Vaška

hiša Druge Škofije in parc. 492/10 k.o. Škofije ) KS povrne v

njeno upravljanje in 

tajništvo-dopis R

·        ugodi zaprosilom sveta za predajo v upravljanje drugih

utemeljeno predlaganih površin z namenom najkvalitetnejšega

skupnega upravljanja javnega premoženja. 

133 12 12.11.2015 A) Svet KS Škofije sprejme ugotovitveni sklep, da kaže

projekcija realizacije FN za l. 2015 kljub neenakomerni

kvartalni razporeditvi dvanajstinskih kvot (večji del kvote v 4.

kvartalu), da je vodstvo sveta uspešno realiziralo letni

proračun 2015.

R

B) Svet sprejema FN za leto 2016 v znesku 132.304 EUR na

prihodkovni strani in 143.526 na odhodkovni strani. To je v

bistvu na nivoju proračuna leta 2014, ki je bilo izhodišče za

določitev dvanajstinskega poslovanja proračuna MOK in KS v

letu 2015.

134 12 12.11.2015 B)     Zaradi dvanajstinskega delovanja proračuna občine in

posledično KS Škofije, se s tajnico sklene pogodba za delovno

mesto poslovni sekretar VI do časa, ko bo sprejet redni

proračun MOK. V letu, ko se bo sprejemal redni občinski

proračun, se tajnico prerazporedi na delovno mesto poslovni

sekretar VII.

tajništvo-dopis N čakamo pisna navodila s strani MOK  

(poslan e-mail)                                                      

- odgovor:naj se ne spreminja pogodb…

C)     V času do sprejema rednega letnega proračuna KS in

povečanja sredstev, ki jih MOK dodeljuje za delovanje KS, bo

KS iz lastnih virov zagotavljala sredstva za pokrivanje razlike do

bruto zneska plače poslovni sekretar VI, v skupnem bruto

znesku 1601,40 EUR letno oz 133,45 EUR/ mesec.

D)    OSFG pripravi predlog sistemizacije (podroben opis del in

nalog) delovnega mesta poslovni sekretar VII, za katerega se

zahteva VII stopnja izobrazbe in opis del in nalog za začasno

delovno mesto poslovnega sekretarja VI. 



135 12 12.11.2015
Svet KS Škofije apelira na vodstvo Mestne občine Koper, da 

enakovredno obravnava vse krajevne skupnosti in v občinski 

režiji (strošku) poskrbi, da bo tudi v vseh mestnih, primestnih 

in zalednih KS praznična decembrska razsvetljava 

razveseljevala  otroke in občane. V KS Škofije na bi se okrasila 

državna cesta od odcepa za Tinjan pa do osrednjega trga na Sp. 

Škofijah (cerkve).  Sklep poslati v vednost vsem KS.

tajništvo-dopis R poslan dopis-odgovor MOK -KS same 

urediti, naknadno uredila sama KS

136 12 12.11.2015
Svet  predlaga svetu Mestne občine Koper, da skladno s 148. 

členom statuta poveča število članov sveta   v KS Škofije z 

zdajšnjega števila 10 na minimalno 11 članov. Za enega člana 

sveta se poveča število članov v II. volilni enoti –Zgornje Škofije

tajništvo-dopis R dopis nasloviti podžupanu, Vlasti 

Vežnaver, vsem vodjem svetniških 

skupin-poslano 28.-29.02.2016

137 12 12.11.2015 Društvu Dobra volja se pomaga z brezplačnim najemom

prostora, ozvočenjem, elektriko, tiskanjem in pošiljanjem vabil

ter finančno podporo v višini 200  EUR. 

tajništvo R sklenjena pogodba o sofinanciranju 

društev

138 12 12.11.2015 Predlog sklepa: Za potrebe KS se kupi fotoaparat v vrednosti

okrog 200,00 EUR, brez DDV.

P nabavljen nov mobitel - fotoaparat 

potreben? (ni prioritetna poraba )

139 12 12.11.2015 Predlog sklepa: za tiskanje glasila se namenijo finančna

sredstva v višini 1.200,00 EUR. 

ODD R

140 12 12.11.2015 Predlog sklepa: za obdaritev ob Miklavževanju se v letu 2015 o

nameni 300,00 EUR

tajništvo-

naročilnica

R

141 9KS 24.11.2015 Svet KS sprejme sklep o postavitvi novoletne okrasne 

razsvetljave na 10 drogovih javne razsvetljave na Sp. Škofijah 

ob  državni cesti, v strošku 400 EUR brez DDV.

tajništvo-

naročilnica

R pogodba o DONATORSTVU s podjetniki - 

podpisana

142 13 10.12.2015 Predsednik je predlagal dopolnitev dnevnega reda: R

točka  Predlog ODD o postopku in pogojih pri točki 5. Predlog 

ODD o postopku in pogojih pri dodeljevanju sredstev za 

prireditve, točka 6. razno, točka 5 se premane na točko 7

143 13 10.12.2015
Potrditev zapisnika 12. redne seje in 9. korespondenčne seje

R



144 13 10.12.205

Svet KS obsoja zlorabo prireditve Miklavževanje 2015«, otrok ,

staršev , prostora in zaupanja sveta KS v namen referendumske

kampanije proti Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona

o zakonski zvezi in družinskih razmerjih – ZZZDR. Svet KS je v

dobri veri in na temeljih večletnega vzornega sodelovanja

oddala dvorano ZD Župniji Škofije za izvedbo dogodka in

prispeval 300 EUR za obdaritev VSEH otrok. V ekscesu , ki je

zakonsko opredeljen kot prekršek volilne in referendumske

kampanije, ravnanje tako posameznikov, ki so delili letake v

avli ZD , kot politično propagandni nagovor »Miklavža« in

organizatorja, ki tega ni preprečil, ni bilo primerno. 

R

145 13 10.12.2015 Svet sprejme sklep o namestitvi opozorilne table pred 

otroškim igralom na Elerjih in navedbo kontaktne številke 

tajništva KS. Tabla v velikosti 40x 50 cm se naroči pri 

dobavitelju igrala v vrednosti  53,00 EUR brez DDV.

tajništvo P naročeno, poslana naročilnica podjetju 

LEVČEK d.o.o., prispelo - potrebno še 

namestit, Jure izvede do 20.04.2016

146 13 10.12.2015
Pozove se vse poslance DZ iz naše občine, da obiščejo skupno

ali ločeno KS Škofije, da jih bomo seznanili s problemi našega

kraja, za katere menimo, da lahko v svojih funkcijah prispevajo

k izboljšanju življenjskih pogojev v našem kraju. Poslancem

lahko namenimo 30-45 minut časa na naših rednih sejah.

Tajništvo bo z njimi koordiniralo dogovor o obisku na datume

naših sej, vodstvo pa to upoštevalo pri sestavi dnevnega reda

takšne seje. 

do 

28.01.2016

tajništvo - 

pripravi dopis

N Miruje ker obravnavamo pobudo 

poslanke Kozlovič- sestanek v 

dogovarjanju

147 13 10.12.2015 Svet KS Škofije lahko podpre materialno in finančno izvedbo 

prireditev društev in ostalih organizatorjev ,ki so namenjeni 

celotni skupnosti .Pogoji in postopek presoje posamičnih 

prošenj in predlogov so:

tajništvo - ODD N objavljeno na spletni strani KS - pod 

Pogoji za organizatorje prireditev-Vloge 

in obrazci (http://www.ks-skofije.si/za-

krajane/vloge-in-obrazci)

1. vloga tajništvu KS za izdajo obrazca za prijavo prireditve (obr. 

1-OP) 

2. predaja izpolnjenega obr. 1 tajništvu, ki ga takoj dostavi ODD

3. pisno stališče ODD , obravnava na svet KS na svoji prvi 

naslednji  seji (v izjemnih primerih korespondenčno)

4. ob pozitivnem sklepu sveta sledi podpis pogodbe 



5. po opravljeni prireditvi mora organizator najkasneje v 7 

dneh  dostaviti poročilo o opravljeni prireditvi ( obr. 2VP in 

obr. 3-FP) v tajništvo, ki ga nemudoma posreduje ODD

6. ODD obravnava poročilo najkasneje  v 14 dneh od prejema 

poročilo o opravljeni prireditvi, potrdi skladnost s pogodbo in 

odobri plačilo pogodbenega zneska (ko gre za finančna 

sredstva) 

148 14 21.1.2016 Potrditev predlaganega dnevnega reda R

149 14 21.1.2016 Potrditev zapisnika 13. redne seje R

150 14 21.1.2016 Svet sprejme sklep,  da člani  sveta do naslednje seje pripravijo 

svoja pisna stališča do sprejetega FN MOK, predvsem pa do:

R sprejet sklep 168 -  na 15. redni seji 

18.2.2016 

- višine in dinamike predvidenih sredstev za investicije v KS 

Škofije, 

- vlaganj v objekte in v namene, za katere s KS ni bilo nobenega 

dialoga, ki za KS niso prioritetni,    

  niti  prostorsko in družbeno opredeljeni 

- višine sredstev namenjenih za vzdrževanje in nujno sanacijo 

cest in ostale komunalne opreme 

- zneska  nameravanih investicijskih vlaganj  v mestno področje 

in primestne in zaledne KS

151 14 21.1.2016 Imenuje se inventurne komisije za popis sredstev in obveznosti

do virov sredstev po stanju na dan 31.12.2015 v naslednji

sestavi:

R

1.       Majda Bonaca

2.       Orjana Landup

3.       Željko Stanić 

152 14 21.1.2016
Svet KS sprejme sklep o podpori predloga ukrepov umirjanja

prometa skozi naselje Elerji predlagateljice Samante Mikulandi

in naproša UJGP MO Koper, da ga v najkrajšem, možnem roku

realizira. Tajništvo naj takoj sklep in gradivo dostavi v MOK.

R poslan dopis na UGJSP - dne 

16.02.2016

153 14 21.jan Svet KS predlaga MOK – UJGSP, da v dogovoru z Direkcijo RS za

infrastrukturo (DRSI):

p predmet predlogov ukrepov za 

umirjanje prometa 

na državni cesti R3/741 prometne znake omejitve hitrosti 50

km/h obojestransko od krožišča izvoza iz H 5 do table naselja

Škofije 

bo realzirano v sklopu predlogov 

umiritve prometa

v območju naselja Sp. Škofije pa še dve radarski tabli z izpisom 

hitrosti : eno v smeri proti TS, pred odcepom na cesto Škofije-

Tinjan, drugo pa iz smeri TS,  pred prehodom prečkanja 

kolesarske poti Parenzana. 



154 14 21.1.2016 Svet KS predlaga,  da UGJSP  da nalog koncesijskemu 

vzdrževalcu cest,  da premesti  radar na cesti Sp. Škofije - 

Tinjan iz zdajšnje lokacije na lokacijo stebra javne razsvetljave 

pred hišno št. 2a (družina Mislej) oz pred pokopališče Škofije v 

smeri Tinjan-Škofije.

N

155 14 21.1.2016 Odbor predlaga, da se Urošu Makorju, ki je zaprosil za znižanje 

najemnine za najem pododrja, najemnina zniža na 100 EUR / 

mesec, ob tem, da se najemnik zaveže, da bo brezplačno 

nastopal na dveh prireditvah v KS. Odbor predlaga, da se v 

pododrju uredi internetna povezava.

P potrebno urediti še internetno 

povezavo

Odbor predlaga, da se Simonu Bučarju odda v najem primeren 

prostor za poučevanje harmonike v skladu s cenikom. 

poslan mail s sklepom sveta-ni 

odgovora

156 14 21.1.2016 Po lanskih izkušnjah z organizacijo dogodkov in različnih oblik

vabljenja na njih (plakati, letaki...) predlagamo tisk večjega

števila plakatov, ki naj bodo razobešenih v vseh krajih KS.

Letaki niso potrebni, ker se v pošti izgubijo. Tajništvo naj

pripravi adremo (seznam naslovov) približno 100 krajanov, ki

se jim pošlje osebna vabila. Na seznamu naj bodo: člani 

aktualnega in bivšega sveta KS, bivši predsedniki svetov,

predsedniki krajevnih društev, organizacij in člani njihovih

odborov, če jih imajo, ravnateljica in bivše ravnateljice, člani

sveta šole, podjetniki in obrtniki, krajani, ki so ali imajo kakšne

funkcije v podjetjih, na sodišču, v politiki. Adremo se po

potrebi dopolnjuje.

tajništvo R

157 14 21.1.2016 Svet KS se je seznanil s celovitim stališčem uredniškega odbora

do zahteve po objavi pisma, ki ga je tajništvu, svetnikom in

odgovorni urednici poslala Darinka Hrvatin. Uredniški odbor v

svojem stališču zelo natančno razloži in pojasni, kaj je uradna

internetna stran KS in informativno glasilo, kako se oblikuje

njihova vsebina, ki mora biti v celoti v skladu s sprejetimi akti

in sklepi sveta KS ter da nista medija, za katera veljajo druga

pravila. Uredniški odbor je vložil zelo veliko dela v redno

obveščanje krajanov, ki ni bilo še nikoli doslej tako

transparentno in celovito. Svet izreka delu uredniškega

odbora priznanje in ocenjuje, da je povsem v skladu s cilji, ki si

jih je v začetku mandata zastavil. Pravzaprav pričakovanja celo

zelo presega.

R

158 10KS 12.2.2016 Potrditev Poslovnega poročila KS Škofije za leto 2015 R 11.2.2016 poslano  MOK



159 10KS 12.2.2016 Potrditev Zapisnik inventurne komisije z dne 03.02.2015 R 11.2.2016 poslano MOK

160 10KS 12.2.2016 Potrjene predloge inventurne komisije za odpis terjatev z 

utemeljitvami se naslovi na MOK – UFR

R 11.2.2016 poslano MOK

161 10KS 12.2.2016 Pri dvomljivih terjatvah v znesku 1.460,53 eur, za dolžnika 

PAPAS d.o.o. , tajništvo KS pošlje poizvedbo na Okrožno 

sodišče Koper, ker je bila dne 10.03.2009 vložena Prijava 

terjatve upnika v stečajnem postopku. 

R 11.2.2016 poslano MOK

162 10KS 12.2.2016 Za nerazporejene terjatve v znesku 77,45 eur predlagamo, da 

se v letu 2016 ugotovi zaradi česa je prišlo do nerazporejenih 

prihodkov.  

R 11.2.2016 poslano MOK

163 10KS 12.2.2016 Iz popisa osnovnih sredstev se izloči sesalec GHIBLI tihi, z inv. 

številko 0000012 s pričetkom amort. leta 2003, ker je bil zaradi 

dotrajanosti zamenjan za novega. Osnovno sredstvo se izloči iz 

evidence dne 15.03.2016.

R 11.2.2016 poslano MOK

Iz popisa osnovnih sredstev se izloči OGLASNA DESKA z inv. št. 

0000025 s pričetkom amort. leta 2004, zaradi dotrajanosti je 

bila odstranjena. Osnovno sredstvo se izloči iz evidence dne  

15.03.2016.

Iz popisa osnovnih sredstev se izloči UMTS aparat SAMSUNG 

S5610 z inventarno št. 0000068 s pričetkom amort. leta 2014, 

ker je bil zaradi dotrajanosti zamenjan za novega. Osnovno 

sredstvo se izloči iz evidence dne 15.03.2016. 

Iz popisa osnovnih sredstev se izloči objekt v upravljanju pod 

inv. številko 0000044  VAŠKA HIŠA ZGORNJE ŠKOFIJE – ureditev 

prostorov v upravljanju (od 12.06.2015  po sklepu Župana ni 

več v upravljanju KS Škofije. Objekt v upravljanju se izloči iz 

evidence dne 15.03.2016

Iz popisa osnovnih sredstev Krajevne skupnosti Škofije se izloči 

klima MITSUBISHI inverter, z inventarno številko 0000068 s 

pričetkom amortizacije 2013. Za neamortizirano vrednost se 

izda bremepis občini. 

164 15 18.2.2016 Potrditev predlaganega dnevnega reda R

165 15 18.2.2016 Potrditev zapisnika 14. redne seje R

166 15 18.2.2016 Potrditev zapisnika 10. korespondenčne seje R



167 15 18.2.2016
Sprejete sklepe na posamični seji sveta mora tajništvo

posredovati ustreznim naslovnikom (morajo biti procesirani) v

roku 5 dni od poteka roka za sprejem osnutka zapisnika seje.

Tajništvo mora tudi ažurno voditi evidenco statusa sklepov.

Nespoštovanje roka za procesiranje sklepov in neažurno

vodenje knjige sklepov se obravnava kot neizpolnjevanje

delovne obveze. Morebitna odstopanja od rokov so možna le

na podlagi dokumentiranega in opravičljivega razloga.

R

168 15 18.2.2016 Izjava za javnost-mnenje sveta o FN MOK 2016 (besedilo v 

zapisniku)

R 4.3.2016 poslano priporočeno s povratnico:

MOK: Župan, dir.Sabina Mozetič 

9.3.2016 poslano priporočeno s povratnico 

vodjem svetniških skupin MOK

169 15 18.2.2016 Za 8. marec, dan žena, bo koncert Pihalnega orkestra Koper z

gosti. Tako kot lani predlagamo, da KS poskrbi za nakup cvetja

kot poklon krajankam in zakusko po koncertu v znesku do 300

EUR. 

R

170 15 18.2.2016 Odbor za DD v sodelovanju z Odbor za infrastrukturo bosta

do 15. marca pripravila razpis za javno zbiranje ponudb

morebitnih interesentov ter kriterije točkovanja prispelih

ponudb za izbor najprimernejšega ponudnika .

R 10.3.2016 razpis objavljen na oglasnih deskah in 

spletni strani KS 

171 15 18.2.2016
Predlog ukrepov umirjanja prometa na DC R 741, ki so jih

pripravili člani Odbora za infrastrukturo in Odbora za okolje in

prostor na skupni seji dne 18.02.2016 (v zapisniku): 

R 1.3.2016 poslano: Lilijani Kozlovič , MOK-UGJSP-

Nataša Likar 

172 15 18.2.2016 Predlog sklepa za igralo Plavje N

-         Zaradi nepredvidenega in naknadno ugotovljenega

nerešenega lastniškega razmerja med SKGZ in MOK, se

postavitev igrala na predvideni lokaciji odmika za nedoločen

čas. Zato svet KS sprejme sklep o takojšnji postavitvi že

nabavljenega igrala na Plavje, na SZ stran asfaltiranega igrišča

po zarisu idejne zasnove Mateja Gabrijela, član Odbora za

infrastrukturo.

R izvedeno v sept-okt. 2016

-         Za varen dostopa na novo igrišče iz SZ smeri spomenika

borcev je potreben dodatni poseg ureditve dostopne rampe in

vgraditve vhoda iz te smeri. Za trajno rešitev bi poseg zahteval

tudi odstranitev 4 cipres. Ta dela bi se naknadno izvedla v letu

2016, po predhodni pridobitvi delnega geodetskega posnetka

zaradi meje z zasebnim zemljiščem in pridobitve ponudb za

izvedbo.



-         Ocena skupnega stroška postavitve igrala in ureditve

dostopa z rampo : cca 4.500 EUR.

-         Za realizacijo že sprejetega sklepa o postavitvi igrala na

Tinjanu se rezervira sredstva v proračunu 2016. Nakup in

postavitev se izvede takoj ko KS pridobi soglasje dejanskega

lastnika zemljišča kjer je predvidena postavitev.

173 15 18.2.2016 Sprejme se sklep o naročili izdelave katastra pokopališče Tinjan

in Škofije po dostavljenih ponudbah Geotima v skupnem

znesku 980 EUR brez DDV.

R 4.3.2016 izdana naročilnica-vročena  

Pri izdelavi katastrov se predvidi tudi zaris in zamejitev

površine za lokalni lapidarij. Velikost površine in lokacijo bo

opredelil Odbor za infrastrukturo.

Z vrisom lapidarija se dopolni tudi že izdelan kataster za

pokopališče Plavje.

174 15 18.2.2016 Svet sprejme sklep o višini nadomestila za predpripravljen

grobni prostor in sicer:

R cenik izdelan in objavljen 

-          325,00 EUR  za enojni grob in

-          211,00 EUR za žarni grob (trenutno razpoložljiva le dva),

ki se obračunava vsem najemnikom tako pripravljenih grobnih

mest.

Cenik stopi v veljavo takoj, to je z dnem sprejema in se

obračuna za nazaj vsem morebitnim najemnikom, ki so že

sklenili pogodbo za takšno grobno mesto.

175 15 18.2.2016 Svet podpira pobudo krajanov Kolombarja za postavitev

otroškega igrišča s kombiniranim igralom v letu 2016 na

parceli, za katero ima KS Škofije sklenjeno pogodbo o

začasnem upravljanju.

17.3.2016 P poslan dopis vsem naslovnikom 

16.03.2016- pridobili odgovor s strani 

Komunale, glej točko pod  17.RS

Vlogo s podporo sveta bo tajništvo poslalo kot pobudo

Komunali Koper in vsem trem pristojnim občinskim uradom (za

nepremičnine,javne gosp. službe in družbene dejavnosti).

V primeru negativnega mnenja se bo vloga ponovno

obravnavala na svetu  KS.

176 15 18.2.2016
Svet KS Škofije podpira pobudo OŠ Škofije  in vlogo se 

posreduje na MOK – UGJSP, Direktorici občinske uprave in 

Županu ter prosi za povratno informacijo o možnosti izvedbe. 

17.3.2016 P poslan dopis vsem naslovnikom 

16.03.2016-odgovora še ni

176 16 10.3.2016 Potrditev predlaganega dnevnega reda R

177 16 10.3.2016 Potrditev zapisnika 15. redne seje R



178 16 10.3.2016
Za opredelitev trajnega vložka najemnika v lokal Slaščičarna

Renata bosta KS in najemnik dogovorila za cenilca gradbene

stroke. Cenitev vložka najemnika je potrebna, ker zaradi

samogradnje ni računov za izvedbo, pa tudi računi nakupa

vgrajenega materiala se ne morejo razmejiti na trajni del in

nujni del za potrebe dejavnosti. Cenitev bo opravljena v

prisotnosti obeh strank: najemodajalca in najemnik s

predhodnim dogovorom o tem kaj je trajni del. Stroške cenitve

poravna vsaka stranka v višini 50%. 

P v izvedbi-naročilnica 

Ovrednoteni vložek se bo v primeru odpovedi najema s strani

najemodajalca, najemniku priznal v višini neamortizirane

vrednosti . 

179 16 10.3.2016 Svet sprejme ponudbo izvajalcev Kristjana Hrvatina in Milana

Šutića za izvedbo del s pripadajočim popisom v znesku 2.895

EUR brez DDV. Z izvajalcem se dogovori izvedba v čim krajšem

roku (marec 2016) s pogojem, da uskladi termin in obseg

posega v posamičnem prostoru s predhodnim dogovorom s KS

in najemniki.

P izdana naročilnica št. 186/16 in 187/16 

dne 1.4.2016 - predala Mateju D.-

izvedeno

180 16 10.3.2016
Naroči se izdelava energetske izkaznice za poslovni del zgradbe

Zadružnega doma na podlagi najugodnejše in najprimernejše

ponudbe v maksimalni višini zneska 1650 EUR.

Najprimernejšega ponudnika bo predlagal Odbor za

infrastrukturo po pridobitvi potrebnih ponudb, najkasneje do

17. marca.Svet bo korespondenčno obravnaval predlog OI in se

izrekel o naročilu. Rok izdelave EI je 25.03.2016.

izvedeno, naročilnica

181 16 10.3.2016 Svet imenuje komisijo za odpiranje in presojo ponudb v 

sestavi:

R

poročilo na 17. RS

Matej Gabrijel, Darko Počkaj, Gabrielle Žabkar, Željko Stanič in 

Marija Perkovič.

182 16 10.3.2016 Geotimu d.o.o. se izda naročilnica za geodetski posnetek

parkirišča pred dvorano ZD in dvorišča ob DC v vrednosti 384

EUR brez DDV.

R izdana naročilnica št. 190/16, 05.04., 

pdf oblika že poslana, v fizični obliki v 

tem tednu

Družbi IBK se naroči izdelava PIZ zarisa intervencijske poti in

morebitne variante zarisa parkirišča ter ureditve pročelja in

dvorišča ZD ob DC v znesku 300 EUR brez DDV. 

N izdana naročilnica št. 197/16 dne 

17.05.2016-druga ponudba, glej sklep 

št. 204

183 16 10.3.2016
Svet sprejme sklep, da se Komunali izda naročilnica za ureditev 

zelenega reza in nujne odstranitve suhih dreves po njihovi 

ponudbi z dne 10.03.2016,  v znesku  1.637,66 EUR brez DDV. 

R izdana naročilnica št. 180/16 dne 11.03, 



184 16 10.3.2016 Svet sprejme ponudbo dobavitelja opreme za dodatno opremo 

priključnega jaška z letečimi več kabelskimi konektorji v višini 

465,00 EUR brez DDV.

R izdana naročilnica št. 182/16 dne 

14.03., 

185 16 10.3.2016
Svet potrjuje izdajo naročilnice Kamnolomu CPK za 48 m3

tampona v vrednosti 500 EUR brez DDV. Krajan Davor Klarica

bo donatorsko poskrbel za prevoz, deponijo, razvleko in

uvaljanje materiala v cesto. KS pridobi pri MOK dovolilnico za

prekomerno obremenitev cestišča za te 4 prevoze.

P izdana naročilnica št. 181/16 dne 

11.03., tampon pripeljan, še ni 

razvaljan, 3.5.-delno razvaljan

186 16 10.3.2016 Svet sprejme sklep o organizaciji in izvedbi posveta z obalnimi

poslanci DZ s temami:

P pripravljeno vabilo za vse obalne 

poslance

-prometna obremenitev Škofij zaradi vinjetnega sistema, 
predviden datum posveta 9.5.-izvedeno

-lokalna samouprava in participatorni finančni načrt občine, 

-strategija razvoja , prostorsko načrtovanje in načrtovanje

prodaje stvarnega-nepremičnega premoženja. 

Predviden datum v aprilu se dogovori v času, ko poslanci

lahko zagotovijo svojo polnoštevilno prisotnost.

187 16 10.3.2016
Odbor za družbene dejavnosti svetu predlaga, da

organizatorjem omogoči izvedbo dogodka na parkirnem

prostoru pred KS Škofije, uporabo toaletnih prostorov in

elektrike ter tisk plakatov. Ne podpira pa tiska letakov, ker

stroški tiska in distribucije nimajo primernega učinka.

Krajanom se skladno z adremo pošlje osebna vabila. Vse o

dogodku bo  napovedano in zapisano na internetni strani. 

R

188 16 10.3.2016
Na spletni strani KS Škofije in v vitrinah KS se objavi pridobljena

informacija javnega značaja vezana na pogodbo med MOK in

ŠKD Druge Škofije. Zaradi javnega interesa informiranosti

krajanov o pogojih koriščenja objekta Vaška hiša se pogodba v

času njenega trajanja objavi na spletni strani KS v rubriki Pogoji

in pogodbe za najem prostorov.  

R objavljeno na spletni strani KS, v dveh 

vitrinah

189 11KS 31.3.2016 Za sancijo zidu in odstranitev ciprese na pokopališču Plavje se 

izda naročilnica v višini 850 eur izvajalcu Ivu Pranjiću s.p. 

Premančan 33, Ankaran

R Izdana naročilnica št. 194/16 dne 

21.04.2016



190 17 14.4.2016 Zaradi jasnega tolmačenja rezultatov glasovanja svet na

današnji seji sprejme sklep, da se vključno z današnjo sejo

glasuje le ZA ali PROTI. To določilo se vnese tudi v poslovnik o

delu sveta ob njegovi posodobitvi. V skladu z načelnim

mnenjem KPK se priporoča članom sveta samoizločitev iz

glasovanja v primeru konflikta interesov.

191 17 14.4.2016 Glasovanje za spremembo dnevnega reda in sicer zaradi 

prisotnih gostov, se točka 4 zamenja s točko 2

192 17 14.4.2016 Redne seje naj bi trajale max 90 minut, v primeru obširnejšega 

dnevnega reda se seja skliče čez teden dni.

193 17 14.4.2016 Gradivo za seje naj se dobi zraven vabila ali najkasneje 2 dni 

pred sejo, pošlje se ga po mailu s potrditvijo prejema. 

194 17 14.4.2016 Podan je predlog, da se sklep št. 188 umakne iz zapisnika 16. 

redne seje. Zapisnik 16. redne seje je potrjen. 

195 17 14.4.2016 Zapisnik 11. korespondenčne seje je potrjen. 

196 17 14.4.2016 1.Pri odprtih postavkah kupci je razvidno preplačilo iz leta

2013 v znesku 19,86 eur za kupca BELOJICA MAGDALENA

(najemnica poslovnega prostora, prekinjena pogodba v letu

2013). Po pregledu kartice se ugotavlja, da je bilo z njene strani

izvršeno preplačilo.

predlog sklepov poslan na MOK-UFR 

dne 17.05.2016

 Svet KS Škofije predlaga, da se znesek v višini 19,86 eur vrne 

na TRR kupca.

2.Pri odprtih postavkah kupci je razvidno preplačilo v letu 2014

v višini 2,16 eur s strani kupca JUREJEVČIČ ALJAŽ. 

Svet KS Škofije predlaga, da se znesek v višini 2,16 eur knjiži na

izredne prihodke. 

3.Pri odprtih postavkah kupci je razvidno preplačilo v letu 2013

v višini 1,00 eur s strani kupca KORDA DIEGO.

Svet KS Škofije predlaga, da se znesek v višini 1,00 eur knjiži na

izredne prihodke.  

197 17 14.4.2016 Svet sprejme sklep o pobudi Mestni občini Koper, da realizira

ZK vpis stavbe in funkcionalnega zemljišča Zadružnega doma

Škofije v zemljiško knjigo, skladno s pogodbo št. 464-36/66 z

dne 15.09.1967.

P poslan dopis na MOK dne 15.4.2016, 

ponovno poslan dopis 31.05.2016, 

odgovor MOK -UN



198 17 14.4.2016 Pooblašča se vodstvo sveta, da ob molku občinskih organov

vezanih na dosedanje sklepe sveta in dopisovanje vodstva

sveta KS v zvezi dopisom župana št. 478-480/2012 z dne

24.09.2015 o prekinitvi pogodbe št. 478-480/2012 z dne

15.07.2014, izvede vsa potrebna pravna dejanja za

uveljavljanje pravic, ki jih ima KS po veljavni pogodbo o

najemu parcele št. 492/10, k.o. 2595 Škofije. Vsi nelegalni

poskusi posegov in koriščenja zemljišča bodo sankcionirani. 

P poslan dopis na MOK dne 21.4.2016- še 

ni odziva

199 17 14.4.2016 Svet sprejme sklep, da se Mestni občini Koper da pobuda za

ustanovitev ambulante družinske medicine na Sp.Škofijah.

P poslan dopis na MOK dne 17.05.2016- 

še ni odziva, URGENCA poslana 

27.06.2016

200 17 14.4.2016 A) Svet KS daje Mestni občini Koper pobudo o zamrznitvi

prodaje stvarnega premoženja (nepremičnin) do sprejetja OPN

in nove opredelitve urbanističnega reda na celem področju KS

Škofije.

P

B) MOK se daje pobuda, da se izkupiček iz prodaje parcel z

območja KS Škofije knjigovodsko vodi na ločenem podračunu

MOK ter da se vsaj 60% realizirane prodajne vrednosti vrne v

KS v obliki sredstev za investicije in investicijskega o

vzdrževanja  komunalne opreme.

201 17 20.4.2016 Potrditev zapisnika 17. redne seje-1. del R

202 17 20.4.2016 Po mnenju in priporočilu Komisije za oceno in odpiranje

ponudb prispelih na javni razpis svet sprejme sklep o oddaji v

najem in sklenitvi pogodbe s ponudnikom LSB-VELL d.o.o..

Sklene se pogodba z datumom veljavnosti 03.05.2016 in

trajanjem 5 let z možnostjo podaljšanja, z mesečno najemnino

1.000 EUR. Generirana najemnina od podpisa pogodbe do

zagona lokala se delno poračuna z najemnikovim investicijskim

vlaganjem, skladno s projektom izvedbenih del in na podlagi

verodostojnih računov. Neamortizirana vrednost

investicijskega vložka, ki predstavlja trajno in univerzalno

vrednost lokala se v primeru prekinitve najema s strani

najemodajalca prizna kot finančno dobroimetje.

R poslano obvestilo o izbiri novemu 

najemniku 21.04.2016, pogodba še ni 

sklenjena, sklenjena z dnem 20.5.2016

203 17 20.4.2016

Za izdelavo energetske izkaznice dveh poslovnih poslovnih

prostorov v ZD Škofije; gostinski lokal ter slaščičarno Dobrinja

se izda naročilnica v vrednosti 164 EUR brez DDV, za vsak

prostor,  po ponudbi družbe I.I.I. d.o.o. 

R izdana naročilnica št. 196/16 dne 

16.05.2016, izvedeno



O izdelavi ostalih delov energetske izkaznice (1. nadstropje ZD

in dvorane) se bo svet odločal kasneje in po pridobitvi

tehničnega oz energetskega  mnenja .

P ko bo svet odločal

204 17 20.4.2016 Sprejme se sklep o izdelavi projekta idejne zasnove dvorišča in

pročelja Zadružnega doma ter optimizacije obstoječega

parkirišča v znesku 646,00 EUR brez DDV po ponudbi studi IBK

d.o.o.

P izdana naročilnica št. 197/16 dne 

17.05.2016-

205 17 20.4.2016
- Za hortikulturno ureditev , se po pripravljenem popisu del in

materiala nameni 1.000 EUR. Strošek pokriva potrebna strojna

zemeljska dela, nakup sadik, folije in cevi za namakanje ter

prekrivnega proda. Vrtnarska dela bo izvedel Jure s pomočjo

delavca iz centra za socialno delo. 

R realizirano

- Na pobudo članice sveta Samante Mikulandi se hortikulturno

uredi brežina ob otroškem igrišču Elerji z zatravitvijo in

zasaditvijo nizkih/ plezajočih grmovnic. KS nabavi sadilni

material v znesku do 100 EUR , dela opravi delavec javnih del.

206 17 20.4.2016 Na podlagi izdelanega geodetskega načrta katastra za

pokopališče Tinjan, se prične z novim oštevilčevanjem grobov,

na grobove se namesti ploščice z novimi številkami ter pošlje

anekse k pogodbam najemnikom. 

P izdana naročilnica št. 198/16 dne 

17.05.2016, poslano naročilo, ploščice v 

KS, Jure jih bo namestil do….

18 16.6.2016 Drugi del zapisnika 17. redne seje je potrjen. R v zapisniku

208 18 16.6.2016 Zaradi prihajajočega obdobja letnih počitnic in dopustov  je v 

juliju in avgustu  težko zagotoviti prisotnost članov sveta. Zato 

v tem obdobju ne bo sej sveta. R v zapisniku

209 18 16.6.2016
Normalizacija likvidnosti finančnega poslovanja se predvideva

šele v juliju, ko naj bi stekle asignacije za uporabnine športnih

dvoran. Zaradi pravočasne realizacije načrta izboljšav

(fakturiranje vseh naročil do konca novembra tekočega leta),

predvsem v objekte iz katerih prihajajo prihodki KS, svet

sprejme sklep, da se bodo odločitve o teh odhodkih

sprejemale tudi korespondenčno.
R  v zapisniku

210 18 16.6.2016 Svet sprejme sklep o čistopisu opisa del in nalog tajništva KS. 

Opis je priloga tega sklepa.

211 18 16.6.2016 Svet KS daje pobudo MOK, da prerazporedi sredstva v

proračunski postavki 1102- »3081 Ureditev karavle na Plavjah

v znesku 250.000 EUR  kot sledi:

R poslana pobuda na MOK dne 

27.6.2016,                                                     

odgovor MOK 14.7.2016



125.000 EUR za ukrepe umiritve prometa na DC R3 741, odsek

znotraj naselja Sp. Škofije, skladno s predlogi KS z dne

01.03.2016 posredovanimi UJGSP in DRSI, na prorač. postavko

»13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest«

125.000 EUR za ureditev vodne oskrbe Sp. Škofije Treš in

ureditev hidro tlačne oskrbe naselja Slatine – Kolombar na

prorač. postavko »16039001 Oskrba z vodo«

212 18 16.6.2016 Svet KS ponovno daje pobudo, da MOK prenese zemljiške

parcele št. 1656/6,7 in 18 ter parcelo št.1724/, vse k.o. 2595

Škofije v upravljanje KS za obdobje 10 let. KS bo skrbela za

urejenost območja parkirišča in zelenice (zatravljen del

parcele 1656/6 redno kosi že od l. 2015)

P poslana pobuda na MOK dne 

27.6.2016, odgovor 19.7.2016

213 18 16.6.2016 Najemnici poslovnega prostora – Fitnes v ZD Škofije se zaradi

motene dejavnosti v času sanacije vodovodnih priključkov (od

januarja do junija 2016 ) izjemoma zniža najemnina za julij in

avgust  2016  na 100 EUR mesečno.

R

214 18 16.6.2016
Svet KS ne odobrava zavrnjeno sodelovanje MOK pri tehnični

predstavitvi projekta kanalizacije in rekonstrukcije ceste Škofije

–Tinjan. Zato podaja ponovno pobudo Samostojni investicijski

službi MOK, da izvedbe predstavitve obeh projektov sredi

septembra 2016 v terminu, ki bi zagotovil udeležbo

projektantov in Komunale-Marjetice Koper in Samostojne

investicijske službe MOK.

P poslana pobuda na MOK dne 

27.6.2016, odgovora ni                     

kanalizacija 2. Škofije dokončana v letu 

2018

215 18 16.6.2016
Za novo številko glasila Na burji, ki bo izšla v začetku julija 2016

se za tisk, oblikovanje in distribucijo nameni do 1.200 eur. 

R

216 18 16.6.2016 a) KS soglaša s pobudo OŠ Škofije o predaji v upravljanje dela

parcele št. 504/3 k.o. 2595 Škofije skladno z izrisom, ki je

predlog pobude. KS bo posredovala predlog Uradu za

nepremičnine MOK.

N

b) KS daje pobudo MOK, da preostali del te parcele v

območju spomenika padlim v NOB in parcelo 504/1 k.o.

Škofije preda v upravljanje KS Škofije. Severovzhodni del

parcele 504/3 KS Škofije že zdaj redno vzdržuje, kljub temu da

je to enovita parcela,katere večji del je v uporabi vrtca.

Potrebno bi bilo izpeljati ustrezno parcelacijo tako da se obe

področji razmejijo in temu primerno urediti dosedanjo

pogodbo o upravljanju z zemljiščem med MOK in KS.



217 18 16.6.2016 Odobri se najavljen znesek za investicijsko vzdrževanje in

tekoče vzdrževanje za športne objekte, ki jih je pripravil

upravljalec Stanić Željko. 

R izdane naročilnice po ponudbah

218 12KS 11.8.2016 Svet KS Škofije nasprotuje nameravani dražbeni prodaji parcel

762 in 763/1 k.o. 2595 Škofije dne 25.08.2016, ker je stališča,

da mora biti v nastajajočem občinskem prostorskem načrtu

(sklep župana MOK- UL 74/2007 z dne 17.08.2007) prostorska

raba področja, v katerem se nahajata ti dve parceli,

opredeljena kot območje za rekreacijo in urbano zelenje (po

zdajšnji uradni klasifikaciji). MOK je  v preteklosti vložila

precejšnja finančna sredstva za izgradnjo obstoječe  namenske

športne infrastrukture. Z odtujitvijo javne lastnine v tem

območju se nameravane dejavnosti ne bodo mogle razvijati. V

primeru prodaje kupec ne  bo imel podpore ožje  lokalne

skupnosti za morebitne gradbene posege na parcelah in vplive

posegov na tem območju.

R poslan dopis na MOK-9.8.2016, 

odgovor Župana dne 25.8.2016

Pred dražbo bomo z objavo v medijih seznanili zainteresirano

javnost o stališču sveta. 

219 12KS 11.8.2016 Izvajalcu Pranjić Ivu s.p. se odda naročilo za izvedbo del

postavitve zidanega okvirja varnostne površine igrala na

Plavjah skladno z njegovo ponudbo z dne 08.08.2016 in po

idejni zasnovi člana odbora za infrastrukturo Mateja Gabrijela.

Rok izvedbe : takoj po dospetju zidakov.

R izdana naročilnica, dela izvedena

Krajevna skupnost nabavi barvne zidake (oranžno-sivo črni) in

kape proizvajalca cementni izdelki Zobec pri pogodbenem

dobavitelju Merkur v vrednosti 1.080,00 eur.

P izdana naročilnica št. 217/16 dne 

16.8.2016

220 12KS 11.8.2016 Društvu Bronx se dodeli 1.000 evrov za pomoč pri izvedbi tri 

dnevne škofijske šagre. P

sklenjena pogodba o sofinanciranju 

društva, poročilo oddano

221 19 8.9.2016
Predsednik je predlagal dopolnitev dnevnega reda z obravnavo

predlogov treh  dodatnih sklepov s področja administracije KS.

R

222 19 8.9.2016 Potrditev zapisnika 18.redne seje R

223 19 8.9.2016 Potrditev zapisnika 12.korespondenčne seje R

224 19 8.9.2016 Krajanom se v vsa gospodinjstva pošlje vprašalnik – Obrazec

zbiranja predlogov za načrt razvojnih programov (NRP), s

prošnjo, da ga izpolnjenega vrnejo v tajništvo KS do

26.09.2016.

R



Iz članstva odborov in vodstva sveta naj se formira 5 članska

komisija, ki bo opravila kategorizacijo prispelih pobud in

pripravila osnutek prioritet NRP, ki bo predstavljen na zboru

krajanov v oktobru 2016.  

R

Vodstvo sveta KS naj od MOK pridobi znesek, ki ga namerava

dodeliti KS za izvedbo NRP v letu 2017.
P

poslan Zahteva za dostop do 

info.javnega značaja na MOK dne 

3.10.2016 , ni odgovora

225 19 8.9.2016 Odbor za Okolje in prostor se bo angažiral v vseh dejavnostih,

ki se tičejo OPN in ostalih prostorskih aktov. Po potrebi bo

najel tudi zunanje strokovnjake, pro bono ali proti plačilu s

predhodnim soglasjem sveta KS.

N

226 19 8.9.2016 Odbor bo pridobil iz MOK – Urad za nepremičnine informacijo

o namenu nakupa oz predvideni namenski rabi objekta in

zemljišča bivše Karavle Plavje ter predvsem s predstavniki iz

Plavij pripravil predlog KS o možnih namenih rabe tega

objekta.

P poslan Zahteva za dostop do 

info.javnega značaja na MOK dne 

3.10.2016 , ni odgovora

227 19 8.9.2016
Skladno s pogodbo o najemu in vlaganjih v poslovni prostor

pritličja ZD Škofije z najemnikom Renata Dobrinja se izvede

cenitev vložka po ponudbi družbe Portal-K d.o. o. v znesku

280,60 EUR z DDV. Skladno z dogovorom z najemnikom si

strošek v 50% deležu  delita najemnik in delodajalec . 

P izdana naročilnica št 223/16 dne 

16.09.2016, v izdelavi

228 19 8.9.2016 Svet KS Škofije predlaga, da se znesek v višini 19,86 eur knjiži 

na izredne prihodke. R

Svet KS Škofije predlaga, da se znesek v višini 2,16 eur odpiše. 
R

229 19 8.9.2016 Zaradi dotrajanosti se za potrebe tajništva nabavi nov 

pisarniški stol.

P  izdana naročilnica št. 231/16

230 19 8.9.2016
Na podlagi izdelanega geodetskega načrta katastra za

pokopališča Škofije, se prične z novim oštevilčevanjem grobov,

na grobove se namesti ploščice z novimi številkami ter pošlje

anekse k pogodbam najemnikom grobnih mest. 

R izvedeno konec oktobra

231 19 8.9.2016 a)Odbor predlaga svetu KS, da sprejme sklep o finančni

podpori Društvu dobra volja Škofije v višini 500 evrov, uporabo

dvorane in prostora pred zadružnim domom, morebitno

manjšo tehnično pomoč in po potrebi pošiljanje vabil za

izvedbo prireditve Golažjada, ki bo potekala v septembru

mesecu.

R pogodba podpisana, poročilo oddano



b)Za prireditev Praznik vina in oljk se oziroma društvu Istrski

grmič se nameni 1.000 evrov. Kot običajno bo KS omogočila

uporabo razpoložljive potrebne opreme in v primeru slabega

vremena tudi dvorano Zadržnega doma, kar vsekakor

predstavlja dodatno materialno podporo za izvedbo dogodka.

R dogodek izveden 15.10.2016, pogodba 

podpisana

232 13KS 15.9.2016
Na pobudo članov sveta iz volilnega območja Plavje predlagam

sprejetje sklepa o nakupu gugalnice, kot  dodatnega elementa

že nabavljenega ekološkega igrala Hy Land Q2s dobavitelja

Levček d.o.o., v vrednosti 673,40 EUR brez DDV.

R izdana naročilnica 224/16, 16.9.2016, 

dela izvedena in končana

233 20 19.10.2016 Potrditev dnevnega reda R v zapisniku

234 20 19.10.2016 Potrditev zapisnika 19. redne seje R v zapisniku

235 20 19.10.2016 Potrditev zapisnika 13. kor.seje R v zapisniku

236 20 19.10.2016
Svet KS Škofije predlaga, da se znesek varščine v višini 270, 00 

eur odbije od zneska odprtih postavk kupci in zniža dolg od 

najemnin za ta znesek , ki ga ima PLACEBO d.o.o. 

R predlog sklepa poslan na MOK-UFR

237 20 19.10.2016 Za Miklavževanje se odobri brezplačno uporabo dvorane in

pomoč pri obdarovanju otrok v višini 200 evrov.

R izdana naočilnica 229/16 za nabavo 

paketov

238 20 19.10.2016
Krajevna skupnost Škofije je iz namenskih sredstev pripravljena

finančno participirati pri saniranju dela javne poti parcela št.

1681, k.o. Škofije - pod stanovanjsko hišo Sp. Škofije 192. 

P poslan dopis na MOK št. 139/16 

dne26.10.2016 - realizirano

239 20 19.10.2016
Krajevna skupnost Škofije je iz namenskih sredstev pripravljena

finančno participirati pri saniranju dela javne poti - parcele

št. 1579/2 in 3, 1547/7 in 1578/5 k.o. 2595 Škofije (ob hišnih

št.Zg. Škofije 7C do E, 50C, 51A, 52F,B,D,G).

poslan dopis na MOK št. 139/16 

dne26.10.2016                                      - 

izgradnjo ceste v celoti financirala MOK 

2018

240 20 19.10.2016
KS bo na podlagi prispelih pobud krajanov pripravila Načrt

razvojnih programov za l. 2017 v skupnem znesku 700.000 EUR

odhodkov za vse investicije in izboljšave poleg že načrtovanih

sredstev za izgradnjo kanalizacije  v letih 2017 in 2018. 

P sklepi Zbora krajanov

241 20 19.10.2016 Tajništvo naj zbere ponudbe za izdelavo PIZ in oceno stroška – 

popis del za ureditev razpoložljivega

P

prostora v pritličju ZD v ambulanto splošne medicine.



242 20 19.10.2016 Svet podeljuje mandat Milanu Markočiču za vodenje projekta

ustanavljanja splošne ambulante na Škofijah v sodelovanju in

koordinirano z vodstvom sveta. Mandat obsega vse kontakte s

pristojnimi organi (Zdravstveni dom in njegov strokovni svet,

Odbor za DD in župan MO ter ostali občinski uradi in organi),

koordinacijo in sodelovanje z vodstvom sveta in redno pisno

poročanje o poteku aktivnosti na sejah sveta. Mandat ne

obsega sprejemanja odločitev, obvez in nalog v imenu KS. Te

na podlagi poročanja sprejema svet KS. Željen rok za

realizacijo projekta do konca mandata tega sveta.

R

243 20 19.10.2016 Svet zahteva od MOK, da v novo nastajajočem OPN opredeli

območje, ki obsega sledeče parcele št.: P

poslan dopis na MOK št. 146/16 dne 

10.11.2016 

760/3,760/5,761/1,761/2,761/3,762,763/,1763/2,783/2,783/

3, in 784 vse k.o. 2595 Škofije

kot območje za rekreacijo in urbano zelenje .   

Področje razvojno dopolnjuje kot »zelena pljuča« in

rekreacijsko sprostitveni prostor sedanjo obstoječo prostorsko

rabo centralnih dejavnosti (šola ) in predvideno področje

pozidave nad tem območjem.

244 20 19.10.2016 Harphi Sea d.o.o . se da pobuda za javno razpravo o celostni

prometni strategiji za območje KS Hrvatini, Škofije, Dekani in

Bertoki v eni od omenjenih krajevnih skupnosti. KS Škofije

daje zanjo na razpolago dvorano Zadržnega doma s

pripadajočo avdio in vizualno opremo.

P poslan dopis št. 153/16 dne 21.11.2016

Odbori sveta KS naj do naslednje seje oz najkasneje do javne

razprave iz prvega odstavka pripravijo usklajene predloge in

pobude k strategiji.

245 20 19.10.2016 Zbor krajanov se skliče v četrtek 10. novembra 2016 ob 19.00 z

naslednjim dnevnim redom:

R izvedeno

1. poročilo o delu sveta (predsednik, odbori)     

2. Participatorni FN občine - Načrt razvojnih programov

                              3. Prostorsko načrtovanje in prodaja občinskih parcel

                                  4. Zdravstvena ambulanta  

246 21 16.11.2016 Potrditev zapisnika 20. redne seje

247 21 16.11.2016 Zbor krajanov daje pobudo Mestni občini Koper, da se v

objektu bivše karavle na Plavjah uredi dom za ostarele in za

dementne osebe ter s centrom dnevnih aktivnosti za

varovance in krajane KS. R



248 21 16.11.2016 Zbor krajanov podpira svet KS v prizadevanju za oblikovanje

participatornega občinskega proračuna. Zbor tudi poziva MOK,

da v neposrednem dialogu s predstavniki KS dogovori in

oblikuje Načrt razvojnih programov proračuna za l.2017 s

projekcijo do 2019.

P poslan dopis na MOK, ŠT. 154/16, dne 

21.11.2016-odgovor nepopoln

249 21 16.11.2016
Zbor krajanov predlaga, da MOK nemudoma pristopi k vsem

aktivnostim, potrebnim za izgradnjo nove šole v 3 letni

dinamiki, tako kot je že  bila prikazana v proračunu za l. 2010 
R

250 21 16.11.2016 a) Zbor krajanov daje pobudo MOK in občinskemu svetu, da do

sprejetja OPN zamrzne prodajo zemljišč, ki ne predstavljajo

manjših zaokrožitev (komasacij) zemljiških parcel ali plomb v

strnjenih naseljih. R

b) Zbor krajanov daje pobudo občini in občinskemu svetu, da

po zgledu občine Izola nameni kupnino za nepremičnine z

območja KS izključno za financiranje komunalne opreme KS.
R

251 21 16.11.2016 Skladno s 155. členom Statuta MOK in 42. členom, 5. alineja

Statuta KS Škofije zbor krajanov daje pobudo o ustanovitvi

referenčne ambulante splošne medicine. R

252 21 16.11.2016 Predlog finančnega načrta KS Škofije za leto 2017 in 2018 se da 

 v obravnavo in potrditev na korespondenčno sejo do petka, 

18.11.2016 do 12.00 ure. R

14. kor. Seja - sklep 257

253 21 16.11.2016 Svet sprejema predlog načrta investicijskih vlaganj in ju kot 

načrt razvojnih programov predlaga MOK pri pripravi 

integralnega občinskega proračuna. P

poslan dopis 154/16 21.11.2016-

odgovor nepopoln

254 21 16.11.2016 21. redna seja se podaljša za največ 30 minut. R

255 21 16.11.2016 Ob krajevnem prazniku se KO ZZB Škofije nameni denarna 

sredstva v višini do 100,00 eur  za cvetje k spominskim 

ploščam in okrepčilo ob pohodu. 

R izdana naročilnica 236/16 in 237/16

256 21 16.11.2016 Za postavitev novoletne okrasne razsvetljave na 10 drogovih 

javne razsvetljave na Sp. Škofijah ob državni cesti ter na drevo 

na osrednjem trgu se namenijo sredstva v višini do 1000,00 

eur.  

R

257 14KS 18.11.2016 Potrdi se Predlog finančnega načrta KS Škofije za leto 2017 in 

 2018 R poslano na MOK - UFR

258 22 7.12.2016 Potrditev zapisnika 21. redne seje R

259 22 7.12.2016 Zapisnik 14. korespondenčne seje je potrjen. R

260 22 7.12.2016
Svet KS Škofije predlaga, da se znesek varščine v višini 180,00

eur, ki jo je vplačala družba Virtualis d.o.o. kompenzira z delom

zneska odprtih postavk od najemnin. 

R poslano na MOK-UFR



261 22 7.12.2016
Za redno letno vzdrževanje poti Druge Škofije – Lama se odobri

vaškemu odboru Druge Škofije dobava 10 m3 zemeljskega

tampona. Tajništvo KS bo izdalo naročilnico CPK, vaški odbor

bo izvedel razgrnitev in uvaljanje materiala.

N nerealizirano

262 22 7.12.2016
Najemniku poslovnega lokala –posamičen del št. 8 v stavbi

1066 (bivši Korner bar), družbi LBS –Vell d.o.o se odobri

moratorij na plačilo najema do marca 2017. Neobračunana

najemnina se obračuna kot odbitek od ugotovljenega trajnega

vložka najemnika v poslovni prostor. Nadzor in obračun vlaganj

se vrši po posameznih fazah gradnje na osnovi dejanskih

količin materiala in dela. 

P delno realizirano-moratorij plačila do 

marca 2017, ostalo bo izvedeno po 

končanih delih

263 22 7.12.2016 Svet sprejme sklep o naročilu studiu IBK izdelavo projekta za

izvedbo terase pred slaščičarno Renata z dostopno rampo za

ljudi s posebnimi potrebami v obsegu vseh detaljev in

popisom del za pridobitev ponudb. Vrednost projekta po

ponudbi Studia IBK je 850 EUR.

P izdana naročilnica št. 002/17 dne 

09.1.2017

264 22 7.12.2016
Zaradi poslovne diskrecije z najemniki se objavi na internetni

strani KS (Za krajane – uporabne info) le besedilo tipske

pogodbe, ki je v veljavi v tem mandatu (4 pogodbe) in tipske

pogodbe iz obdobja pred mandatom 2014-2018 (7 pogodb).

R tajništvo objavi do konca januarja 2017

265 22 7.12.2016
Svet sprejme sklep o sklicu zbora vaškega odbora Zg. Škofije v

drugi polovici februarja 2017. Osnovna tematika zbora bo

informacija o izgradnji kanalizacije in obnove vodovodnega

omrežja ter ostale komunalne obveze MOK na tem območju in

prostorsko načrtovanje (OPN). Zbor bo v Zadružnem domu, saj

na Zg. Škofijah živi preko 1.000 ljudi .

N ni bil sklican

266 22 7.12.2016
Športnemu društvu Bronx se za organizacijo programa Festival

malega nogometa nameni 500 eur. Društvu Dobra volja se za

organizacijo Večera folklore nameni 200 eur.

R v skladu z izvedenimi dogodki pod a) 

sklenjena Pogodba o sofinanciranju b) 

izdana naročilnica

267 22 7.12.2016 Odobri se vloga krajana Alana Košanca za najem dvorane. Z

najemnikom se sklene pogodba in določi najemnina v višini

150 eur.

R izvedeno, sklenjena pogodba

268 15KS 9.1.2017
Imenuje se inventurne komisije za popis sredstev in obveznosti

do virov sredstev po stanju na dan 31.12.2016 v naslednji 
R

1.       Majda Bonaca

2.       Orjana Landup

3.       Željko Stanić 



269 16KS 15.2.2017 Potrditev Poslovnega poročila KS Škofije za leto 2016 R

270 16KS 15.2.2017 Potrditev Zapisnika inventurne komisije z dne 10.2.2017 R

271 16KS 15.2.2017 Potrjene predloge inventurne komisije za odpis terjatev z

utemeljitvami se naslovi na MOK-UFR R

predlog poslan na MOK-UFR

272 16KS 15.2.2017 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 2017 plača 13,96 

eur DDV-ja; 63,48 eur pa se knjiži na druge prihodke 

71410012. R

predlog poslan na MOK-UFR

273 16KS 15.2.2017 Sredstva preplačila varščine v višini 2,16 eur za partnerja 

122084 se knjiži na druge prihodke. R

predlog poslan na MOK-UFR

274 16KS 15.2.2017 Iz popisa osnovnih sredstev Krajevne skupnosti Škofije se izloči 

klima MITSUBISHI inverter, z inventarno številko 0000066 s 

pričetkom amortizacije 2013. Za neamortizirano vrednost se 

izda bremepis občini. 

predlog poslan na MOK-UFR

275 23 22.2.2017 Zapisnik 22. redne seje je potrjen v zapisniku

276 23 22.2.2017 Zapisnik 15. korespondenčne seje je potrjen v zapisniku

277 23 22.2.2017 Zapisnik 16. korespondenčne seje je potrjen v zapisniku

278 23 22.2.2017 Občinskemu svetu MOK predlaga odpis terjatve v višini

20.922,45 eur, razlika obračunanega in plačanega DDV v višini

1.755,87 EUR bremeni odhodke na proračunski postavki 5030-

1000, konto 4029 99.

P predlog poslan na MOK-UFR, potrebna 

dopolnitev z dokumentacijo

279 23 22.2.2017 Renati Dobrinja s.p. , kot vlagateljici trajnega vložka v poslovni

prostor stavbe 1066, posamični del št. 7, k.o.Škofije (sedanja

slaščičarna Renata ), se prizna vrednost vložka v višini

17.975,03 eur, skladno s cenitvenim poročilom izvedenca

Nevija Kavrečiča iz novembra 2016, in po odbitku že

poračunanega moratorija plačila najemnine v času gradnje.

R

Za ta vložek se sestavi aneks k že podpisani pogodbi z dne

10.07.2015 z navedbo: aneks sklenjen

»V primeru, da najemodajalec odpove pogodbo ali ob

prenehanju veljavnosti te pogodbe s potekom časa, za

katerega je sklenjena, najemodajalec prizna najemniku

neamortizirani del trajnega vložka v višini 17.975,03 eur kot

dobroimetje. Pospešena amortizacijska doba je 10 let.

Neamortizirani znesek mora najemodajalec najemniku izplačati

v 30 dnevih od prenehanja veljavnosti pogodbe.«



280 23 22.2.2017 V nadaljevanju aktivnosti iz sklepa št. 263 o ureditvi terase

pred zadružnim domom, svet sprejme sklep o potrditvi

investicijskega programa v projektni vrednosti 10.445,00 eur +

10% (nepredv. dela)  in strošek nadzora v višini 300,00 eur.

R izvedeno v letu 2017

Tajništvo bo zbralo vsaj tri ponudnike izvedbe na ključ. Odbor

za infrastrukturo bo izbral najugodnejšega in najprimernejšega

izvajalca, vendar znotraj ali pod projektno vrednostjo.

281 23 22.2.2017 Poročilo o pripravi Celostne prometne strategije MOK s

predlogi ukrepov v KS Škofije (poročilo priloga zapisnika)

R

282 23 22.2.2017

KS daje pobudo UJGSP in UN za promptno rešitev problema

zarisa parkirišča in zaščite javne površine v korist širše

skupnosti. Krajani-mejaši na predmetno javno površino, ki

nasprotujejo ureditvi zarisa, kljub javnemu in osebnim pisnim

pozivom KS niso dostavili na vpogled nobenega dokumenta, ki

izkazuje kakršne koli pravice na javni površini. KS k pobudi

prilaga vso dosedanjo korespondenco, zapise ter projekt zarisa,

sprejetim s sklepom št. 106 na 10. redni seji dne  10.09.2015.

P poslan dopis na MOK št. 026/17 dne 

2.3.2017

283 23 22.2.2017
KS Škofije kot kratkoročni ukrep predlaga izdajo naročilnice za

nakup nasutnega materiala približno 50 m3 zemeljskega

tampona ali v isti vrednosti asfaltnega rezkanca, ki je potreben

za popravilo cestišča v samovgradnji krajanov. Predhodno je

potrebno urediti nujno odvodnjavanje iz parcel nad cesto, sicer

je stalno nalaganje nasutnega materiala na cesto nesmiselno.

Odbor za infrastrukturo je na voljo za tehnični napotek in bo

izvedel pregled pred izdajo naročilnice.

N dela izvedla Marjetica po nalogu MOK

- KS Škofije kot dolgoročen ukrep apelira na MOK naj pristopi k

pridobitvi preostalih zemljišč (ceste) v svojo last od Sklada

kmetijskih zemljišč RS in dveh zasebnikov ter nato poskrbi za

celoviti pristop k rekonstrukciji te ceste z izvedbo vseh

potrebne podzemnih vodov in končnim asfaltiranjem.

N

284 23 22.2.2017 KS Škofije izda naročilnico za dobavo tampona za ureditev poti

do oljčnikov pod Tinjanom v količini cca 30 m3. 

N



285 3IS 7.3.2017 Svet KS se je na današnji izredni seji seznanil s trenutno

pridobljenimi informacijami o nameri MNZ, da na Sp. Škofijah

vzpostavi Integracijsko hišo za begunce, ki so v RS pridobili

mednarodno zaščito.

R

Krajani so ogorčeni nad tem, da občina o nameri MNZ ni

predhodno seznanila KS in pridobila o tem stališče lokalne

skupnosti. Mnenje prisotnih krajanov je, da sta objekt in

lokacija neprimerna, kakor tudi število oseb , ki naj bi bile

vključene v integracijski načrt v KS Škofije. 

Svet KS je večinsko proti nastanitvi beguncev v Krajevni

skupnosti Škofije. 

Svet KS Škofije podpira novoustanovljeno Civilno iniciativo

proti nastanitvi beguncev v objektu Sp. Škofije 174a, ki je v ta

namen danes zbrala že 500 podpisov krajanov.

Svet sklicuje Zbor krajanov s pobudo predstavnikom občine in

MNZ, da krajanom pojasnita nastalo situacijo in z namero, da

krajani javno izrečejo svoje večinsko stališče.

Zbor krajanov izpeljan dne 14.3.2017

Zbor bo 13. ali 14. Marca ob 18.00 uri, odvisno od končne

uskladitve termina z MOK in MNZ.

O točnem datumu zbora bodo krajani obveščeni z objavo na

internetni strani KS , z letaki in z vabili v oglasnih vitrinah KS.

286 24 12.4.2017 Dopolnitev dnevnega reda: v zapisniku

- zakaj KS Škofije ni priskočila na pomoč Vlasti Vežnaver ob 

tako hudi nesreči,

- Peticija CI Škofije posredovana DZ-Komisija za peticije, 

človekove pravice in enake možnosti.

287 24 12.4.2017 Zapisnik 23. redne seje je potrjen. R v zapisniku

288 24 12.4.2017 Popravi se 285. sklep, ki naj glasi: R

Svet KS je večinsko proti nastanitvi beguncev v Krajevni

skupnosti Škofije. 

Svet KS Škofije podpira novoustanovljeno Civilno iniciativo

proti nastanitvi beguncev v objektu Sp. Škofije 174a, ki je v ta

namen danes zbrala že 500 podpisov krajanov.

Potrdi se spremenjen sklep 3IS R v zapisniku

289 24 12.4.2017 MOK naj izvede investicijo v »cesto Matič« v celoti. KS naj z

namenskimi sredstvi izvede manjše posege ali participira pri

ureditvi odprtih problemov centra Sp.Škofij.

P pričetek del v izvedbi MOK



Predsednik sveta naj z MOK – UGJSP dogovori sestanek o

ureditvi te ceste, ki se ga bo udeležil tudi  Branko Matič. R

sestanek na MOK-UGJSP izveden 

(zapisnik v arhivu)

290 24 12.4.2017 Predsednika sveta se pooblašča, da poskusi v mediaciji

pridobiti od nasprotne strani pravno konsistentno trajno

rešitev lastništva ali upravljanja z objektom ZD in njegovim

funkcionalnim zemljiščem. Predsednik o morebitni možnosti

mediacijskega dogovora poroča svetu, ki mora s sklepom

sprejeti  takšen dogovor. P

Svet KS pooblašča predsednika g. Edmonda Gašparja za

poplačila odvetniških storitev v pravdi z MOK glede lastništva

zadružnega doma opr. št. P 349/2016, skladno s sklepom sveta

št. 123 in pogodbo o pravnem svetovanju in zastopanju,

sklenjeno z odv. Ireno Urbanc . P

291 17KS 24.4.2017 V navezavi s sklepom št. 263 in 280 svet sprejme sklep o

naročilu keramike za tlakovanje terase pred ZD Škofije v znesku

EUR 1.185,37, vključno z DDV. R

izdana naročilnica št. 018/17

292 18KS 24.5.2017 Skladno s sklepom št. 280 svet sprejme sklep o izboru

najugodnejšega izvajalca za izvedbo del ureditve terase pred

zadružnim domom. Najugodnejša ponudbo v višini 9.119,37

EUR je oddala družba IMCO d.o.o. iz Hrvatinov s katero bo

sklenila pogodba o izvedbi del. Predviden začetek del je v

tednu med 5. in  10. junijem 2017.

P pričetek del 07.06.2017/zaključek del v 

juliju 

Zaradi omejene likvidnosti KS  bi  finančno zaprli investicijo

 skupaj z  najemnico lokala slaščičarne  Dobrinja Renata s.p. V

zameno za vložek najemnice bi jo  KS  oprostilo plačila

najemnine do poplačila celotne vrednosti participacije pri

vrednosti naložbe. 

investicijo krila v celoti KS 

293 25 22.6.2017 Potrditev spremembe dnevnega reda v zapisniku

294 25 22.6.2017

Zapisnik 24. redne seje, 17. in 18. korespondenčne seje je

potrjen

v zapisniku

295 25 22.6.2017
Zaradi prihajajočega obdobja letnih počitnic in dopustov je v

juliju in avgustu težko zagotoviti prisotnost članov sveta. Zato

v tem obdobju ne bo rednih sej sveta. O zadevah za katere je

potreben sklep sveta  bo svet odločal korespondenčno.

v zapisniku

296 25 22.6.2017 KS Škofije predlaga  prodajo parcele  656/41 k.o. Plavje 

 Skupnosti stanovalcev stanovanjske enote. Do naslednje seje 

se s pravno službo MOK  ugotovi kako je potrebno izpeljati 

postopek neposredne prodaje.

P potrebno objaviti NAMERO O PRODAJI 

ZEMLJIŠČA na spletni strani-predhodni 

dogovor s stanovalci



297 25 22.6.2017
Za potrebe ureditve multifunkcijskega igrišča na Plavjah bo KS

 začela s postopkom nabave in umestitve košarkarskega koša.

Izmed dveh prispelih ponudb je bila izbrana ponudba Elan

invente. Cena celotne umestitve znaša predvidoma 1500 eur.

P koš postavljen v začetju januarja 2018

60% finančnih sredstev bodo prispevali vaščani sami s

samoprispevkom. KS bo prispevala do 40% vrednosti te

investicije. 

KS pooblasti svetnico Nevo Tul, da zbere gotovinski prispevek

krajanov in ga kot donacijo krajanov Plavij nakaže na TRR KS

Škofije.

prispevki zbrani, nakazani na TRR KS

298 25 22.6.2017 KS bo hortikulturno uredila območje spomenika z odstranitvijo 

starih grmovnic ter zasaditvijo novih (po predhodnem posvetu 

s predstavniki KO ZZB). 

R krajani sami izvedli ureditev

299 25 22.6.2017 Odbor podpira iniciativo krajanov Kolombarja, ki želijo v

samogradnji urediti otroško igrišče. Finančni delež KS znašal:

480,00 eur za igralo po izboru krajanov in 250,00 eur za mrežo,

torej skupno 730,00 eur. Krajani v lastni režiji opravijo

potrebna dela ureditve prostora. OŠ Škofije je na pobudo KS

že donirala eno kovinsko gugalnico, Marjetica Koper pa že

dobavila dve klopi. 

R izdani naročilnici 021/2017 in 

022/2017, krajani sami poskrbijo za 

naročilo in izvedbo, 

300 25 22.6.2017 MOK se poda pobuda za takojšnjo postavitev označevalnih

tabel naselja obojestransko s smeri Koper in smeri Trst, kar

pomeni zakonsko omejitev hitrosti. Pred prehodom za pešce iz

smeri Sp. Škofije – Čuk se istočasno postavi grbine za omejitev

hitrosti skladno s predpisi o hitrosti znotraj naselja.  

P v dogovarjanju

Obenem se pošlje na MOK ponovno vlogo za umiritev prometa

na Elerjih.

301 25 22.6.2017 KMN Bronx Škofije se odobri brezplačna uporaba dvorane ZD

Škofije ter prispeva za promocijski material.

R v reševanju

302 19KS 22.8.2017 Za pisarno, posamezni del št. 23 v ZD, v izmeri 12,7 m2 (v

prvem nadstropju nasproti stopnišča) se sklene z družbo

Marinelab d.o.o. notarsko overjena pogodba o najemu za

obdobje enega leta, začenši z 01.09.2017, z možnostjo

podaljšanja. Višina najema je 140 EUR mesečno.

R sklenjena pogodba 



303 19KS 22.8.2017 Zaradi stalnih intervencij pri urejanju in nadgradnji internetne

strani KS Škofije se s Fobija.net - Kalman Manuelom s.p. sklene

za l. 2017 in 2018 pogodba o vzdrževanju internetne strani v

višini 35 EUR mesečno s kvartalimi plačili. Pogodba se sklene za

leto 2017 in 2018 ter s poračunom obvez za že preteklo

obdobje 2017.

R pogodba v podpisovanju

304 19KS 22.8.2017 Z izvedencem gradbene stroke in cenilcem nepremičnin z

licenco, g. Nevija Kavrečiča iz družbe Portal&K d.o.o, se sklene

naročilo za izvedbo cenitve trajnega vložka družbe LSB d.o.o v

gostinski lokal B zone. Vrednost naročila je 268,40 EUR in ga

krijeta polovično KS in LSB d.o.o.

R izdana naročilnica

305 20KS 31.8.2017 Nabavi se profesionalni pihalnik Stihl BG 86 v vrednosti 399,00 

EUR .

P

izdana naročilnica 032/2017

306 20KS 31.8.2017
Stanič Željku s.p. se dovoli uporaba približno 3 m2 površine na 

dvorišču Športne dvorane Burja za nedoločen čas, za dejavnost 

distribucije jeklenk gospodinjskega plina.

R realizirano-se uporablja

307 26 20.9.2017 Zapisnik 25. redne seje je potrjen. R v zapisniku

308 26 20.9.2017 Zapisnik 19. korespondenčne seje je potrjen R v zapisniku

309 26 20.9.2017 Zapisnik 20. korespondenčne seje je potrjen R v zapisniku

310 26 20.9.2017 Zaradi odprave anomalij plačnega sistema Svet KS sprejme 

spremembe pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v organih 

KS Škofije: 

R poslano na MOK

Skladno z Aneksom št. 3 h kolektivni pogodbi za državno

upravo, pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih

skupnosti - tarifni del (Uradni list RS, št. 46/2017 z dne

29.08.2017) se spremeni prvi stavek 2. točke 2. člena

Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v organih Krajevne

skupnosti Škofije za delovno mesto ADMINISTRATOR V, pri

čemer se spremeni: plačni razred 19 in najvišji možni

napredovalni plačni razred delovnega mesta 29.

311 26 20.9.2017 Svet pristopi k potrebnim aktivnostim in terminskemu načrtu

za realizacijo celostne podobe (CP) KS Škofije : 

P

pridobivanje ponudb

-         Pridobitev ponudbe avtorske izvedbe: vrednost storitve,

določitev baze vektorskih /digitalnih dokumentov za

predvidene uporabe, obseg dodatnih del (morebitne različne

velikosti, oblike, predlogi tehničnih rešitev)

-         Preveriti in poiskati možnosti sofinanciranja lokalnih

gospodarskih subjektov R



-         Pridobiti ponudbe ali ocene za izdelavo novoletne

okrasne osvetlitve in možnost realizacije pred decembrom

2017  R

312 26 20.9.2017 Potrdi se Predlog finančnega načrta KS Škofije za leto 2018 in 

 2019

R

poslano na MOK

313 26 20.9.2017 Predlog izboljšav investicijske vrednosti do 40.000 EUR za l. 

2018

R

poslano na MOK

314 26 20.9.2017 Predlog prioritetnih investicij v letih 2018 do 2020 R poslano na MOK

315 26 20.9.2017 Svet podpira pobudo g. Vere Jelić o brezplačnem prenosu 

parcele št. 1101 k.o. Škofije MOK v zameno za ustrezno 

razširitev ceste – obč. parc. št. 1443 k.o. Škofije   in  ureditev 

mejnega podpornega zida  ali brežine.

R poslan dopis podpore

Sklep se dostavi  Županu, Uradu za nepremičnine in UJGSP.

316 26 20.9.2017 Svet KS je že večkrat obravnaval problematiko neprimernega in

sanitarno oporečnega zbirateljstva g. Šturmana. Prijavo ge.

Kokalj svet sprejema na znanje in jo podpira v naporih, da

naslovljene inšpekcije končno le opravijo svoje delo.

Veterinarskemu inšpektorju je KS potrdila sodelovanje ob

skupnem ogledu vseh pozvanih inšpekcijskih organov na

terenu.

P MOK izvedla čiščenje po nalogu sodišča

317 26 20.9.2017 Z najemnikom Dobrinja Renata s.p. se sklene aneks k osnovni

pogodbi o najemu za oddajanje v najem 40m2 novo urejene

terase za gostinski del dejavnosti v višini 80,00 EUR mesečne

najemnine.  

P še ni izdelan 

319 21KS 27.9.2017 Za potrebe male in velike sejne sobe se nabavi 30 pisarniških

stolov  v vrednosti  697,84 eur z vključenim DDV. Sredstva se

krijejo iz načrtovanih sredstev za leto 2017, konto 5040-1000

4202-99 (druga oprema).

R izdana naročilnica, nabavljeno

320 22KS 20.10.2017 Za ureditev groba na pokopališču Tinjan, ki ima status vojnega 

grobišča, se na pobudo KO ZZB NOV Škofije odobri sredstva za 

njegovo ureditev v višini 311,10 eur.

R izdana naročilnica, izvedeno konec 

oktobra

321 23KS 15.11.2017
Za ureditev elektro instalacije v kurilnici in termostatske

regulacije gretja poslovnih prostorov v prvem nadstropju

Zadružnega doma se nameni  1.080 EUR po ponudbi serviserja.

P še ni izdana naročilnica, do potrditve 

322 23KS 15.11.2017
Za potrebe novoletne okrasne osvetlitve se v letu 2017 popravi

10 starih svetlobnih elementov in priključkov na stebrih javne

razsvetljave ter nabavi vsaj 7 novih svetlobnih elementov.

P izdana naročilnica



Vrednost  popravila starih svetil , izobešanja in spravila je 1.280 

EUR . Nabavna vednost sedmih novih svetil je 2.788 EUR.

Odhodek popravila in izobešanja predstavlja strošek tekočega

vzdrževanja, nakup novih okraskov pa je knjigovodsko nabava

opreme. Za nabavo nove opreme so v teku tudi dogovarjanja z

donatorji – gospodarskimi subjekti, ki bi z donacijami pokrili

približno polovično vrednost nakupa. 

P izdana naročilnica

323 27 22.11.2017 Zapisnik 26. redne seje je potrjen

324 27 22.11.2017 Zapisnik 21. korespondenčne seje je potrjen

325 27 22.11.2017 Zapisnik 22. korespondenčne seje je potrjen

326 27 22.11.2017 Zapisnik 23. korespondenčne seje je potrjen

327 27 22.11.2017 ODD predlaga, da se pristopi k postopni izvedbi CGP po

predlogu in ponudbi studia Panj 33 oblikovalke Jane Pečečnik.

Do novega leta se v glasilu Burja in na internetni strani KS v

skupnosti predstavi idejni koncept znaka in njegova

uporabnost. K realizaciji celostne grafične podobe se pristopi

fazno in v okviru finančnih možnosti. Predhodno je z avtorjem

potrebno skleniti sporazum o zaščiti avtorskih pravic še pred

formalnim naročilom oz. podpisom pogodbe.

Logotip – simboliziran oljčni cvet, bo neplačljivo dostopen za

uporabo vsem pravnim subjektom s področja KS in bo

promoviran kot blagovna znamka kraja. 

P

328 27 22.11.2017 Odbor je razpravljal o podelitvi nagrad krajevne skupnosti ob

krajevnem prazniku in svetu predlaga sprejem sklepa, da s

posebnim priznanjem nagradi krajane:

R izvedeno ob krajevnem prazniku

- Leandra Cunjo, Škofjota z Dolenje Škofije. Karkoli bi ga kdo

pobaral o naših Škofijah, o celi naši Krajevni skupnosti, bo

vedel in znal povedati kaj pomembnega in zanimivega. Je

vztrajen iskalec po zgodovinskih in drugih virih o nekdanjem

dogajanju in življenju v naši Istri in zlasti še v vaseh naše KS.

Leander je že od nekdaj zvest zapisovalec dragocenih podatkov

o domačih ljudeh, običajih in navadah in škofijskem narečju.

Bolj ko se oddaljujemo od preteklosti, tem bolj so pomembni

njegovi spomini in znanje.

- Vlasto Jerman, ki že vrsto let uspešno vodi KD Istrski grmič in

prav v teh dneh praznuje 110 let delovanja.



- Željka Staniča, predsednika športnega društva Bronx, edinega 

društva s statusom delovanja v interesu javnega značaja (na 

področju športa) v KS, ki je letos praznovalo 30-letnico 

delovanja. 

329 27 22.11.2017 V skladu z dogovorom po lanskem prazniku  vse aktivnosti za

krajevni praznik načrtujemo in usklajujemo skupaj s krajevno

organizacijo Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOV

in veteranov Koper (pohod, govori, prireditev...) in v

sodelovanju z društvoma Istrski grmič in Dobra volja ter OŠ

Škofije. Pripravimo skupno vabilo in informacije za krajane ter

o tem obvestimo medije. Predvideni stroški večerne prireditve

bodo okoli 1.000 evrov. KS bo za pokritje iskalo tudi donatorje.

Dopoldanska zakuska je cca 300 evrov.  

R izvedeno 

330 27 22.11.2017 Z najemnikom gostinskega lokala v pritličju ZD, družbo LSB-

VELL d.o.o. se sklene kompenzacija za neplačane najemnine od

julija 2016 do novembra 2017 v znesku 16.000 EUR kot delno

plačilo trajnega vložka v poslovni prostor, ki znaša 52.186 EUR.

P kompenzacija bo izvedena v januarju 

2018 ?                          - potrebno vnesti 

v  plan za leto 2019

Preostali del trajnega vložka, ki znaša 36.186, se kompenzira z

investitorjem v obliki znižanja dosedanje mesečne najemnine s

1.000 EUR na 700 EU za obdobje 10 let - to je do obveze

plačila najemnine za december l. 2027.

R

V primeru bistvenega porasta ali znižanja najemnin (+-10%) na

trgu nepremičnin se tako določena najemnina lahko

sorazmerno popravi v tem 10 letnem obdobju.

331 24KS 5.1.2018 Svet KS Škofije  se pridružuje pobudi kulturnega društva Istrski 

grmič, da se na območju celotne krajevne skupnosti postavi 

table s historičnimi in ledinskimi imeni krajev, zaselkov in ožjih 

delov. Informativne table s tem poimenovanjem ohranjajo 

zgodovinski spomin, lokalno identiteto ter lahko predstavljajo  

turistično znamenitost ter podlago za morebitno kasnejšo 

geodetsko ulično imenovanje in številčenje. Skupno pobudo 

sveta KS in društva se v tednu 8.-11. januar dostavi  na 

pristojne urade in telesa Mestne občine Koper.

R poslana pobuda dne 22.1.2018, dopis 

št. 005/18

332 28 24.1.2018 Zapisnik 27. redne je potrjen

333 28 24.1.2018 Zapisnik 24. korespondenčne seje  je potrjen. 



334 28 24.1.2018
Imenuje se inventurna komisija za popis sredstev in

obveznosti do virov sredstev po stanju na dan 31.12.2017 v

naslednji sestavi: Majda Bonaca, Orjana Landup, Željko Stanić

335 28 24.1.2018 Potrjuje se predlog investicijskih vlaganj namenskih lastnih

sredstev v letu 2018 kot sledi:

-         ureditev kletnega prostora ob pododrju ( prihodki

najemnin posl. prostorov ZD)

pridobitev ponudb

-          ureditev poti na pokopališču Plavje in realizirano

-         krovno fasaderska sanacija mrliške vežice Pokopališča

Škofije (oboje iz prihodkov pokopališke dejavnosti)

pridobitev ponudb

Komisija za infrastrukturo bo pridobila ponudbe za projekta

idejne zasnove in popise del ter oddala nalog

najugodnejšemu ponudniku teh storitev. Po pridobitvi popisov

del se poišče ponudbe izvajalcev in jih da v obravnavo svetu.

Rok za pridobitev ponudb izvajalcev : do 15. marca 2018.

pridobitev ponudb

336 28 24.1.2018 Za ureditev cestišča proti zaselku Stari Grad bo KS izdala

naročilnico za cca 50m3 tampona, v vrednosti 500 EUR -+ 10%

(odvisno od kapacitete polnega tovornjaka) da si krajani sami

začasno uredijo pot.

izvedeno

337 28 24.1.2018 Izvede se popravilo vrat igrišča po ponudbi MAR FER v znesku 

350 EUR.

izvedeno

338 25KS 13.2.2018 Potrditev Poslovnega poročila KS Škofije za leto 2017 poslano na MOK-UFR

339 25KS 13.2.2018 Potrditev Zapisnik inventurne komisije z dne 07.02.2018 poslano na MOK-UFR

340 25KS 13.2.2018 Prične se s postopkom izvršbe za predlagane terjatve v reševanju z UFR-MOK

341 25KS 13.2.2018 Potrjene predloge inventurne komisije za odpis terjatev z 

utemeljitvami se naslovi na MOK-UFR v reševanju z UFR-MOK

342 25KS 13.2.2018 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 2017 plača 13,96 

eur DDV-ja; 63,48 eur pa se knjiži na druge prihodke 

71410012.

v reševanju z UFR-MOK

343 26KS 22.2.2018 V skladu s sprejetim finančnim načrtom KS za l. 2018 se za

izvedbo koncerta ob dnevu žena nameni 1.000 EUR. Zaradi

finančnih omejitev in razpoložljivosti izvajalcev bo koncert 7.

marca.

koncert izveden 7.3.2018

344 29 29.3.2018 Dvorana zadružnega doma Škofije se poimenuje po krajanu

akademskemu slikarju Hermanu Pečariču. 

izvedeno na zaključni prireditvi 

24.5.2018, naročena tabla



345 28KS 12.4.2018 V skladu s sprejeto politiko spodbujanja prireditev in

sodelovanja z društvi na Škofijah se Športnemu društvu

kettlebell lifting N1 Obala in Društvu Dobri volji Škofije skupno

odobri uporabo dvorane in vseh potrebnih prostorov

Zadružnega doma za prireditev »Škofije, polne energije«. KS

Škofije poskrbi za tiskovine in njihovo distribucijo ter izda

naročilnico do 300 EUR za pripravo prigrizkov udeležencev

tekmovanja.

izvedeno 21.4.2018, izdana naročilnica

346 29KS 4.5.2018 Svet sprejme sklep o ureditvi otroškega igrišča na Tinjanu v 

skupni vrednosti do 3.600,00 eur.

izdana naročilnica Levček d.o.o., v 

čakanju

347 30 20.6.2018 Zapisnik 28. redne seje  je potrjen. 

348 30 20.6.2018 Zapisnik 29. redne seje  je potrjen. 

349 30 20.6.2018 Sklepi Zbora krajanov z dne 03.04.2018 so potrjeni. 

350 30 20.6.2018 Zapisnik 4. izredne seje  je potrjen. 

351 30 20.6.2018
Sprejme se navedeni program investicij iz lastnih sredstev KS.

Odbor za infrastrukturo in predsednik sveta pridobita za

vsako investicijo ustrezne ponudbe in jih razvrstita na podlagi

konkurenčnosti ter o možnem izboru  seznanita člane sveta. 

po predhodni pridobitvi ponudb - v 

realizaciji

352 30 20.6.2018 Športnemu društvu Flipcapris se kot pomoč za Evropsko

tekmovanje na Nizozemskem odobrijo sredstva v višini do

250,00 eur. Za omenjeni znesek se izda naročilnica za nabavo

potrebnega materiala.

izvedeno-dogovor

353 31 13.9.2018 Zapisnik 30. redne seje je potrjen

354 31 13.9.2018 Svet potrdi odhodek v višini 3.574,11 EUR brez DDV za 

saniranje in odpravo posledic  havarije na vodovodni instalaciji 

sanitarij na pokopališču Škofije.

R delo dokončano

355 31 13.9.2018 Potrdi se nakup 20 gasilskih garnitur v vrednosti do 1.800 EUR 

in 2 bloka poštnih nabiralnikov po 4 kosi (skupno osem 

nabiralnikov) v skupni vrednosti do 350 EUR.

delno realizirano - nabava poštnih 

nabiralnikov, gasilske garniture v letu 

2019

356 32 15.10.2018 Zapisnik 31. redne seje v delu kjer je bil svet sklepčen, je

potrjen. 

357 32 15.10.2018 Svet KS poziva občino, da skupaj z neposrednim sosedom in

Društvom upokojencev najde kompromis o aktivnostih in o

času uporabe parcele 492/10 tako, da te aktivnosti ne bi bile

povod za konflikte. poslan dopis na MOK

359 32 15.10.2018
Željka Staniča, pogodbenega upravitelja ŠD Burja se pooblašča,

da v imenu KS opravi z Zavodom za šport MOK tehnične

pogovore in pridobi stališče Zavoda predvsem o:

Stanič ni še podal poročila o pogovorih

- možnem statusu dvorane znotraj Zavoda, 

- statusu sedanjega upravitelja v razmerju z Zavodom,



- prioriteti terminov in pogojev za društva in ostale koristnike

dvorane iz KS Škofije, 

- financiranje tekočega poslovanja in stroškov tekočega in

investicijskega vzdrževanja,

- štiriletni načrt investicij in investicijskega vzdrževanja z oceno

vrednosti.

O vsebini pogovorov in stališču Zavoda bo poročal svetu KS na

naslednji seji.

360 32 15.10.2018 Sprejme se sklep o odobritvi izdaje naročilnice za 70 m3 

betona, 37 armaturnih mrež Q 131 in 30 m3 jalovine tampona 

v skupni vrednosti do 7.500 EUR.

izdana ročna naročilnica-glede na 

razpoložljiva sredstva se bo realiziralo v 

letu 2019

361 32 15.10.2018 Potrditev predloga finančnega plana za leto 2019 potrebna ponovna potrditev na podlagi 

uskladitve z dejanskimi razpoložljivimi 

sredstvi

362 32 15.10.2018 Potrditev predloga investicijskih izboljšav do 40.000 eur

363 32 15.10.2018 Potrditev predloga prioritetnih investicij od 2019-2021 v 1.000

eur

364 32 15.10.2018 Iz načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MOK se

izvzame parcele 762, 763/1 ter 760/3, 760/5, 761/1, 761/2,

761/3, 1763/2, 783/2, 783/3, 784 k.o. 2595 Škofije ,ki so nad

igriščem osnovne šole Škofije (lokacija nad novim

baliniščem).V načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem se

vnese prodaja parcele št. 656/41 k.o. Plavje, ki ni bila

realizirana v letu 2018 zaradi pasivnosti upravitelja sosednjega

večstanovanjskega objekta. poslan dopis na MOK

365 32 15.10.2018 Svet KS podpira pobudo krajanke Marine Kokolj in bo naslovil

svojo podporo in priporočilo na direktorico uprave, urad za

nepremičnine, UJGSP in g. Dejana Škerliča v županovem

kabinetu. poslan dopis na MOK


