Mestna občina Koper
Krajevna skupnost Škofije
Svet KS Škofije

ZAPISNIK
8. redna seja Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 5.2.2020
ob 18. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI:
 Prisotni člani sveta: Alan Radin, Borut Slapnik, Erika Markežič Kapelj, Neja Bonbek Natek, Matjaž Čok,
Neva Tul, Nataša Rešek, Milan Markočič, Rino Hrvatin, Valentina Petaroš – Jeromela,
 Odsotni člani: Damian Eler,
 Ostali prisotni: predstavnika Policijske postaje Koper g. Branko Soršak in g. Srečko Cigula, g. Jožef
Krnc
 Tajnica: Majda Bonaca
Na začetku seje je ugotovljeno, da je prisotnih 10 članov sveta KS Škofije in da je svet sklepčen.
Predsednik sveta KS Škofije Matjaž Čok je sklical 8. redno sejo in predlagal naslednji red:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje
2. Problematika vlomov v stanovanjske hiše v KS Škofije
3. Potrditev zapisnika inventurne komisije
4. Poročilo predsednika:
- bencinska črpalka Plavje
- novosti glede 2. tira
- delo tajništva in delavca preko javnih del
- pobuda krajanov Plavje
- pobuda krajanov Slatine (pojasnila)
- informacija o ambulanti
- informacija o bankomatu
5. Poročila odborov
6. *Pobude in predlogi krajanov
7. Razno
Zaradi navzočnosti gostov je predsednik predlagal spremembo dnevnega reda in sicer, da se seja prične z 2.
točko.
Glasovanje:
ZA: 10
PROTI: /
Sklep št. 81 je sprejet.
Sprememba dnevnega reda je potrjena.
AD2) Problematika vlomov v stanovanjske hiše v KS Škofije
Rajonski policist Srečko Cigula je predstavil krajšo statistično raziskavo glede števila kaznivih in kriminalnih
dejanj, rešenih ter nerešenih primerov za celotno območje, ki ga pokriva Policijska postaja Koper. Na območju
KS Škofije je bilo v letu 2019 55% raziskanih število kriminalnih dejanj, zabeleženo je bilo 12 vlomov. Območje
KS Škofije je relativno varen kraj, zagotovljena je prometna varnost.
AD7) Razno
Župnik, g. Jožef Krnc, ki je prevzel župnijo Škofije v avgustu 2019, se je predstavil članom sveta KS, izpostavil
je predvsem medsebojno sodelovanje v krajevni skupnosti:
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- trenutno potekajo dela popravila strehe ter fasada na cerkvi na Sp. Škofijah, večji del sredstev je bilo zbranih
z donacijami fizičnih oseb
- predlaga, da bi del zemljišča pred cerkvijo vključili v celotno ureditev osrednjega trga na Škofijah
AD1) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje
Nataša Rešek je predlagala, da bi seje imeli pogosteje – vsaj 1 x mesečno.
zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Glasovanje
Član sveta
Alan Radin
Borut Slapnik
Milan Markočič
Rino Hrvatin
Erika Markežič Kapelj
Nataša Rešek
Neja Bonbek Natek
Matjaž Čok
Neva Tul
Damian Eler
Valentina
Petaroš
Jeromela
Prisotnih članov - 10

za
x
x
x
x

proti

-

-

x
x
x
x
8

-
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Sklep št. 82 je sprejet:
Zapisnik 7. redne seje je potrjen.
AD3) Potrditev zapisnika inventurne komisije
V skladu z navodili MOK je potrebno sestaviti letno poročilo za leto 2019, katerega določa Zakon o
računovodstvu. Vso potrebno dokumentacijo je potrebno dostaviti na MOK – UFR do 7.2.2020.
Dne 29.1.2020 je inventurna komisija izvršila popis sredstev in njihovih virov na dan 31.12.2019 in sestavila
Zapisnik.
Svetu KS Škofije se predlaga naslednji sklep:
Potrdi se poslovno poročilo za leto 2019 ter zapisnik inventurne komisije z dne 29.1.2020 s podanimi
predlogi za odpis terjatev, ki se jih naslovi na občinski svet MOK.
Zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Glasovanje
Član sveta
Alan Radin
Borut Slapnik
Milan Markočič
Rino Hrvatin
Erika Markežič Kapelj
Nataša Rešek
Neja Bonbek Natek
Matjaž Čok
Neva Tul
Damian Eler
Valentina
Petaroš
Jeromela
Prisotnih članov - 10

-

za
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

proti

10

Sklep št. 83 je sprejet.
AD4) Poročilo predsednika
(poročilo v celoti je priloga tega zapisnika)
Predsednik je podal poročilo o delu z naslednjimi točkami:
4.1. Izgradnja optike
Dela potekajo po planu.
Investitor Gratel je pridobil dovoljenje na zemljišču pod pokopališčem, kjer bo postavljena začasna deponija.
Dovoljenje je posredoval Sklad kmetijskih zemljišč.
Dogovorjeno je, da bo investitor takoj po fizični pridobitvi dovoljenj le-te predložil na vpogled KS.
Gradnja omrežja optike T2 se je zaključila na Forteci in v nekaj dneh, odvisno od vremena, bodo asfaltirali
prekopano cestišče. Z deli nadaljujejo na 3. Škofiji od križišča proti 4. Škofiji in v vse prečne ulice. Prioriteta je
povezati obstoječo traso z že zgrajeno traso na 4. Škofiji. Po končanih delih se KS kasneje loti intervencije na
cesti Makor – Zadel.
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4.2. Problematika dela tajnic
S prerazporeditvijo bo z letom 2020 tajnica zaposlena v KS Škofije 4 dni v tednu, en dan bo v KS Olmo-Prisoje.
Podobno bo razporejen delavec preko javnih del.
4.3. Vzdrževalna dela
V skladu s sklepom sveta (sklep št. 79), smo pričeli izvajati intervencije: Stari Grad, Škrlače, Vila Lea- Kompara
Tomšič in v prihodnje tudi 4. Škofije Makor- Zadel (ko se zaključi polaganje optike).
4.4. Potek izgradnje II. Tira
KS Škofije vseskozi aktivno sodeluje z MOK pri koordinaciji del, ki sodijo v izgradnjo drugega tira.
- Cesta Tinjan – Podgorci; skupaj z MOK ter 2TDK se je uredila dostopna pot do dveh hiš in do njiv
- Cesta Urbanci- Tinjan; v interesu KS je tudi asfaltiranje ceste Urbanci – Tinjan, v dolžini 1500 m
- Skladno z pozivom MOK , bomo na 2TDK posredovali dodatne prijave - informacije o zainteresiranih krajanih
za ugotovitev začetnega stanja na zgradbah, vodnjakih…(nulti monitoring) do 1. 3. 2020. - KS je pripravila
letake, ki jih bomo čimprej razposlali po gospodinjstvih.
4.5. Investicije v teku
- Podporni zid na cesti Koper-Trst (investitor DDC) - zaključeno
- Izvedba izolacije v dvorani ZD Herman Pečariča ZD (investitor KS) – zaključeno
* ob 19.50 je Valentina Petaros Jeromela zapustila sejo
4.6. Ambulanta
Milan Markočič je na kratko povedal o sestanku s predstavniki MOK ter Zdravstvenega doma Koper, program
bo potrjen v letu 2020. Realni datum odprtja ambulante se pomika v leto 2021.
Predlaga, da se skliče sestanek z najemnikom prostorov, kjer bi lahko umestili ambulanto na Škofijah.
4.7. Ekološki otoki
(poroča Nataša Rešek)
Predlaga sprejem naslednjega sklepa:
1. Za velik zabojnik (kontejner) pri pokopališču Škofije, se prekine pogodba o najemu zabojnika
sklenjena med Marjetico Koper in KS Škofije ter se ga umakne.
Na to mesto se postavi (kolikor prostor dopušča) zabojnike: 1 x za sveče, 1 x za biološke
odpadke, 1 x za mešane odpadke, ter za embalažo – če je dovolj prostora
1. EO na parkirišču pred pokopališčem Škofije se umakne in prestavi (razširi) EO na Zg. Škofije III pri
TP – ID 17551 (parceli št. 1108/4, 1108/3 k.o. Škofije, obe javno dobro)
2. EO TUNEL – ID 12684; kot že predlagano se premesti na drugo stran, kjer je sedaj urejeno
parkirišče ter pripravljen prostor za postavitev EO (dogovor med KS Škofije in DARS-om).
Zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Glasovanje
Član sveta
Alan Radin
Borut Slapnik
Milan Markočič
Rino Hrvatin
Erika Markežič Kapelj
Nataša Rešek
Neja Bonbek Natek
Matjaž Čok
Neva Tul
Damian Eler
Valentina
Petaroš
Jeromela
Prisotnih članov - 9

za

-

proti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
9

Sklep št. 84 je sprejet.
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AD5) Poročila odborov
5.1. Poročilo odbora za infrastrukturo
(poročilo v celoti je priloga tega zapisnika)
Borut Slapnik je povzel naslednje točke poročila s sestanka odbora:
- Pregled in podajanje mnenja/pripomb na dokument Marjetice Koper glede ekoloških otokov v naši KS
- Sprejetje stališča KS Škofije glede celostne ureditve parkiranja na področju centra Škofij
- Pregled in podajanje mnenja/pripomb na dokument identifikacije investicijskega projekta Osnovna šola
Škofije
5.2. Poročilo odbora za družbene dejavnosti
(poročilo v celoti je priloga tega zapisnika)
Alan Radin je izpostavil naslednje točke poročila:
- glasilo NA BURJI: v januarju smo prihranjena sredstva namenili za interventne posege v KS. Izdaja glasila se
je zato zamaknila in ta trenutek še ne vemo kdaj bo izšla. Tisk in razdeljevanje predstavljajo še kar velik
finančni zalogaj, je pa glasilo vir informacij predvsem za starejše krajane, ki ne uporabljajo interneta. Prav
tako ima arhivski pomen. Možno je sestaviti zgolj informativno vsebino brez obsežnejših člankov. Članke
lahko objavimo na spletni strani in delimo na socialna omrežja.
- v organizaciji KS se v kratkem planira izvedba dveh dogodkov: pustovanje za najmlajše ter obeležitev 8.
marca
- fotografsko pokrivanje prireditev:
- 14.12.2019 – Večer folklore in humorja
- 17.12.2019 – Diši po praznikih
- 28.01.2020 – Delavnica MOK »Urejajmo prostor« (udeležba župana)
- vse prisotne opomni in povabi, v petek, 7. februarja, s pričetkom ob 19. uri na prireditev »Kultura nas
združuje in bogati« s katero se bo proslavil Slovenski kulturni praznik in obenem 10. obletnica sodelovanja
treh kulturnih društev iz Škofij, Hrvatinov ter Milj.
5.3. Poročilo odbora za finance
(poročilo v celoti je priloga tega zapisnika)
Erika Markežič Kapelj je podala poročilo računovodskega stanja KS oz. pregled realizacije v primerjavi s
planom za leto 2019. KS je v letu 2019 planirala porabo sredstev za 28.746,00 več kot je bilo planiranih
sredstev na prihodkovni strani. Sredstva so bila v celoti porabljena za investicije.
5.4. Pregled zapisnika vaškega odbora Zg. Škofije
(zapisnik v celoti je priloga tega zapisnika)
Rino Hrvatin je na kratko prebral zapisnik.
Vezano na infrastrukturo na območju Zg. Škofije je izpostavil naslednje zadeve:
- prometni znak SLEPA ULICA bi bilo potrebno premestiti izpred cerkve na Zg. Škofijah na lokacijo pri kapelici
na 2. Škofijah
- prometni zank omejitev 5t, ki se nahaja na 4. Škofijah bi bilo potrebno zamenjati ali sanirati, ker črka ''t'' je
izbrisana
AD6) Predlogi in pobude krajanov
S strani krajanke smo prejeli pisna vprašanja. Odgovore bomo poslali v roku 1 tedna.
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.
Vse priloge zapisnika so po predhodni najavi na vpogled v tajništvu KS.
8. redna seja je bila zvočno posneta, posnetek se hrani v tajništvu KS.

Zapisala:
Majda Bonaca

Predsednik sveta KS Škofije
Matjaž Čok

4

