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Mestna občina Koper                                           
Krajevna skupnost Škofije 
Svet KS Škofije                                                                                   
 

Z A P I S N I K 
 

10. redna seja Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 2.9.2020 
ob 18. uri v veliki sejni sobi KS Škofije 

 

UGOTOVITEV PRISOTNOSTI: 

• Prisotni člani sveta: Alan Radin, Neja Bonbek Natek, Matjaž Čok, Neva Tul, Nataša Rešek, Milan 
Markočič, Rino Hrvatin, Valentina Petaroš – Jeromela, Erika Markežič Kapelj, Borut Slapnik 

• Odsotni člani: Damian Eler,  

• Ostali prisotni: krajani 

• 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 10. redno sejo in predlagal naslednji red:   
 
1. Potrditev zapisnika 9. redne seje ter 11. korespondenčne seje 
2. Pregled realizacije sklepov 
3. Poročilo predsednika: 
      - osnovna šola 
      - ambulanta 
      - ostale tekoče zadeve  
4. Poročila odborov 
5. *Pobude in predlogi krajanov 
6. Razno 
 
Zaradi navzočnosti krajanov ter povabljenih je predsednik predlagal spremembo dnevnega reda in sicer, da 
se seja prične z 5. točko. 
 
Glasovanje:  
ZA: 10 
PROTI:  / 
Sklep št. 98 je sprejet.  
Sprememba dnevnega reda je potrjena.  
 
AD5) Pobude in predlogi krajanov 
5.1. Prisotni stanovalci vrstnih hiš na Sp. Škofijah 66a – 66j,  so izpostavili naslednjo problematiko: 
-  vedno večja uporaba cest med vrstnimi hišami s strani kolesarjev, motoristov, otroškimi vozili, postaja zelo 
nevarno, hrupno ter moteče za vse stanovalce, 
- predlagajo, da se postavi prometni znak: dovoljeno samo za stanovalce – še z druge strani, 
- potrebno je pravilno označit kolesarsko pot Parenzano – sedaj ni dovolj jasno in nazorno označeno kje 
poteka trasa, kar veliko kolesarjev zmede  
- potrebna so manjša vzdrževalna dela v okolici 
- podan je bil predlog, da se odstrani kamnita miza in se počivališče za kolesarje prestavi na drugo lokacijo  
 
5.2. Postavitev protihrupne ograje – ob stanovanjski hiši Sp. Škofije 66a, ki meji na glavno cesto Sp. Škofije – 
Tinjan: na MOK je potrebno poslati vlogo za izvedbo meritev hrupa  
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5.3. Zaprosilo za najem groba 
S strani krajanke smo prejeli vlogo za dodelitev dodatnega grobnega mesta na novem delu pokopališča v 
najem.   
Predlog sklepa: 
Svet KS Škofije se strinja z oddajo dodatnega grobnega mesta na novem delu pokopališča  v najem, s 
prosilko se sklene pogodba o najemu grobnega mesta. 
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  

Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  

2. Borut Slapnik x  

3. Milan Markočič x  

4. Rino Hrvatin x  

5. Erika Markežič Kapelj x  

6. Nataša Rešek x  

7. Neja Bonbek Natek x  

8. Matjaž Čok x  

9. Neva Tul x  

10. Damian Eler - - 

11. Valentina Petaroš -
Jeromela 

x  

 Prisotnih članov - 10 10  

Sklep št. 99 je sprejet.  
 
5.4. Predlog ureditve prometa na cesti bivši mejni prehod Škofije  
(predlog je priloga tega zapisnika) 
Članica sveta KS Valentina Petaroš Jeromela je podala predlog prometne ureditve na vzporedni cesti za 
casinojem in črpalko pred bivšim mejnim prehodom Škofije.  
Svet KS je predlog obravnaval in sprejel naslednji sklep: 
Predlog prometne ureditve na vzporedni cesti za casinojem in črpalko pred bivšim mejnim prehodom 
Škofije se v celoti podpre in se ga pošlje na pristojno službo MOK. 
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  

Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  

2. Borut Slapnik x  

3. Milan Markočič x  

4. Rino Hrvatin x  

5. Erika Markežič Kapelj x  

6. Nataša Rešek x  

7. Neja Bonbek Natek x  

8. Matjaž Čok x  

9. Neva Tul x  

10. Damian Eler - - 

11. Valentina Petaroš -Jeromela x  

 Prisotnih članov - 10 10  

Sklep št. 100 je sprejet.  
 
5.5. Pobuda krajanov Fortece 
S strani krajanov smo prejeli pisno pobudo za ureditev enosmerne ceste v naselju Forteca. 
Svet KS je pobudo obravnaval, problematika je znana. Izgradnja nove ceste za to območje je vezana na 
sprejem občinskega OPPN-ja, ki je trenutno v pripravi.  
 
5.6. Tinjan – problematika parkiranja na javnih površinah 
Krajanka je na KS naslovila pobudo za ureditev problematike parkiranja na javnih površinah. KS bo asfaltiranje 
in ureditev makadamskega parkirišča na Tinjanu  uvrstilo v načrt razvojnih programov MOK za leto 
2021/2022. 
Poleg tega krajanka prosi za izdajo soglasja za ureditev poti, ki jo bodo krajani sami uredili.  
Predlog sklepa: 
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Svet KS Škofije izdaja soglasje za ureditev dela javne poti na parceli št. 1846/5 k.o. Tinjan, ki v naravi 
predstavlja propadajočo pot do stanovanjskih hiš. Krajani bodo navedeno pot uredili na lastne stroške.   
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  

Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  

2. Borut Slapnik x  

3. Milan Markočič x  

4. Rino Hrvatin x  

5. Erika Markežič Kapelj x  

6. Nataša Rešek x  

7. Neja Bonbek Natek x  

8. Matjaž Čok x  

9. Neva Tul x  

10. Damian Eler - - 

11. Valentina Petaroš -Jeromela x  

 Prisotnih članov - 10 10  

Sklep št. 101 je sprejet.  
 
Izpostavljena je bila problematika postavitve kontejnerjev na kmetijskih zemljiščih na območju Tinjana in 
Urbancev in s tem njihova legalnost. Prijave s strani KS so bile poslane na pristojne službe že večkrat, 
odgovorov nismo prejeli. 
 
5.7. Podan je bil predlog, da se v zaselku Puberli postavi ekološki otok.  
KS bo poslala na Marjetico Koper pobudo, da se na Puberlih postavi ekološki otok.  
 
5.8. Nataša Rešek je podala pobudo, da je potrebno zarisati intervencijsko pot na 3. Škofijah.  
Na MOK se pošlje pobudo s predlogom za zaris vseh potrebnih intervencijskih poti v KS Škofije.  
 
5.9. Milan Markočič je prisotne seznanil s pisno pobudo, ki jo je naslovil na MOK, g. Danijela Božiča.  
Pobuda je vezana na izgradnjo nove ceste proti zaselku Hrib, izgradnjo novega nakupovalnega centra ter 
izgradnjo podpornega zidu na cesti Plavje. 
 
AD1) Potrditev zapisnika 9. redne seje ter 11. korespondenčne seje 
- Člani sveta glasujejo potrditev zapisnika za del, za katerega so dejansko glasovali ZA.   
- Podana je bila pripomba s strani Valentine Petaroš Jeromela, da se v zapisnik 9. redne seje pod točko razno 

vnese predlog vezan na temo uporabe dvojezičnosti za komercialne namene: predlagana je 
standardizacija uporabe dvojezičnosti – table komercialnih dejavnosti - za pravilen in homogen 
prevod. To velja tako za prevode iz italijanščine v slovenščino in obratno. Poudariti želim, da to nima 
vezano na toponime ali druge značilnosti dvojezičnih ozemelj, ampak samo za namene 
standardizacije in preverjanja pravilnosti prevoda in le v primeru, če je to potrebno; če nekdo prijavi 
napako pri prevodu ali potrebuje pomoč pri prevodu in če želi v svoj znak ali tablico vključiti tudi 
opis svojega podjetja v italijanščini. 
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  

Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  

2. Borut Slapnik x  

3. Milan Markočič x  

4. Rino Hrvatin x  

5. Erika Markežič Kapelj x  

6. Nataša Rešek x  

7. Neja Bonbek Natek x  

8. Matjaž Čok x  

9. Neva Tul x  

10. Damian Eler - - 

11. Valentina Petaroš -Jeromela x  

 Prisotnih članov - 10 10  
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Sklep št. 102  je sprejet: 
Zapisnik 9. redne seje ter 11. korespondenčne seje je potrjen.  
 
AD2) Pregled realizacije sklepov 
Milan Markočič je podal informacijo glede realizacije poteka umestitve ambulante na Škofijah.  
 
AD3) Poročilo predsednika 
(poročilo v celoti je priloga tega zapisnika) 
 
3.1. Komisija za spremljanje prometa v okviru MOK 
- Maks Turščak, kot član komisije za spremljanje cestnega prometa v okviru MOK, je kratko predstavil 
delovanje 13 članske komisije, njihov osnovni namen je skrbeti za urejenost prometa, pravilnosti, 
sprejemanje ukrepov umirjanja prometa. Preverjajo ustreznost že postavljenih hitrostnih ovir v celotni MOK, 
vsi novi prejeti predlogi za postavitev le-teh se zavrnejo, najprej se bo proučilo in poiskalo drugo ustreznejšo 
možnost za umiritev (npr. table ki prikazujejo hitrost, stacionarni radar…) , v kolikor ni druge rešitve se 
postavijo hitrostne ovire.  
Podan je predlog, da se na OŠ vpelje krožek;  prometna varnost. 
 
3.2. Podane so bile naslednje pobude: 
- ob bivšem mejnem prehodu Škofije je potrebno porezat drevo, ki se razrašča nad cesto (opravi delavec 
preko JD) 
- Nataša Rešek je podala pobudo za:  

• ponovno postavitev INFO TOČKE ob ZD 

• ureditev parkirišča na 4. Škofijah – ob novem otroškem igrišču 
- Predlog sklepa: 
Svet KS Škofije pooblašča Milana Markočiča v sodelovanju z odborom za infrastrukturo, da priskrbi 
rezkanec, ki se ga bo razdelil za potrebne lokacije v KS. 
  

zap. 
Št. 

Glasovanje  

Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  

2. Borut Slapnik x  

3. Milan Markočič x  

4. Rino Hrvatin x  

5. Erika Markežič Kapelj x  

6. Nataša Rešek x  

7. Neja Bonbek Natek x  

8. Matjaž Čok x  

9. Neva Tul x  

10. Damian Eler - - 

11. Valentina Petaroš -Jeromela x  

 Prisotnih članov - 10 10  

Sklep št. 103  je sprejet. 
 
3.3. Izgradnja nove osnovne šole 
Škofije bodo dobile izjemno sodobno, arhitekturno sprejemljivo rešitev, ki bo vkomponirana v prostor. 
Povzema vse dobre lastnosti sedanje šole: atrijska in linijska gradnja. Predvidena je tudi knjižnica za krajane 
in balinišče. Šola bo imela kapaciteto za 520 šolarjev in možnost širitve. Nekoliko bo potrebno še pregledati 
prometno ureditev znotraj šole in celostno prometno varnostno ureditev izven območja natečaja. Natečajna 
naloga je bila soglasno izglasovana kot najbolj primerna. Pomembno je, da tudi učiteljski zbor podpira 
predstavljeno novogradnjo.  
Predsednik predlaga sprejem naslednjih sklepov: 
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1. predlog sklepa: 
Svet KS podpira izbrano idejno zasnovo šole. 

zap. 
Št. 

Glasovanje   

Član sveta za proti vzdržan 

1. Alan Radin x   

2. Borut Slapnik x   

3. Milan Markočič x   

4. Rino Hrvatin   x 

5. Erika Markežič Kapelj x   

6. Nataša Rešek  x  

7. Neja Bonbek Natek x   

8. Matjaž Čok x   

9. Neva Tul x   

10. Damian Eler - -  

11. Valentina Petaroš -Jeromela x   

 Prisotnih članov - 10    

Sklep št. 104  je sprejet. 
  
2. predlog sklepa: 
Svet KS bo imenoval poseben odbor za spremljanje načrtovanja, izdelave tehnične (DGD, PZI), investicijske 
in razpisne dokumentacije ter same gradnje šole. 
Svet KS  želi biti proaktiven v procesu priprave na gradnjo in med njo. S tem namenom bo svet KS imenoval 
odbor/komisijo za spremljanje načrtovanje in gradnje šole. 
 

zap. 
Št. 

Glasovanje   

Član sveta za proti vzdržan 

1. Alan Radin x   

2. Borut Slapnik x   

3. Milan Markočič x   

4. Rino Hrvatin   x 

5. Erika Markežič Kapelj x   

6. Nataša Rešek  x  

7. Neja Bonbek Natek x   

8. Matjaž Čok x   

9. Neva Tul x   

10. Damian Eler - -  

11. Valentina Petaroš -Jeromela  x  

 Prisotnih članov - 10    

Sklep št. 105  je sprejet. 
 
3. predlog sklepa: 
Celostna prometna ureditev širšega šolskega območja: 
Svet KS poziva investitorja MOK, da v čim krajšem času oz. sočasno z izdelavo dokumentacije za gradnjo šole, 
pripravi celostno rešitev prometne problematike širšega območja iz in v katerega gravitira šolski 
promet, vključno z izdelavo mobilnostnega načrta osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije. Z zaključitvijo 
gradnje šole KS pričakuje, da bo rešena celostna prometna ureditev.  
Najpomembnejša zahteva je varnost vseh poti in dostopov otrok do šole, z upoštevanjem intenzivnosti 
prometa prometnic, ki se jih ta vidik dotika. Vodstvo KS in novo imenovani Odbor za spremljavo izgradnje 
šole želi biti vključen v analizo stanja in obravnavo ukrepov za najvišjo stopnjo varnosti dostopa otrok do nove 
šole.  

zap. 
Št. 

Glasovanje   

Član sveta za proti vzdržan 

1. Alan Radin x   

2. Borut Slapnik x   

3. Milan Markočič x   

4. Rino Hrvatin x   

5. Erika Markežič Kapelj x   

6. Nataša Rešek x   

7. Neja Bonbek Natek x   

8. Matjaž Čok x   

9. Neva Tul x   

10. Damian Eler - -  

11. Valentina Petaroš -Jeromela    

 Prisotnih članov - 10    

Sklep št. 106  je sprejet. 
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 4. predlog sklepa: 
KS podaja naslednje pripombe, predloge in priporočila k izbranemu projektu idejne zasnove in prosi 
investitorja, da jih podrobno opredeli v projektni nalogi za DGD : 
a) Izvedba načrtovanega  zgornjega  vhoda v šolo: 
Tako imenovana »pešbus pot« iz zgornjih Škofij je v uspešni uporabi že od l. 2018 in dostopa k šoli iz JV smeri 
(ob zgornjem robu šolskega športnega igrišča). Ob tem bo tudi novo nastajajoči OPPN JZ pobočja med šolo in 
Zg. Škofijami odprl obsežno področje poselitve, ki bo gravitiralo na zgornji šolski vhod. Na ta način  bo dostop 
do šole za vse številčnejše  otroke tega območja bistveno varnejši. Istočasno pa bo tudi spodnji vhod 
razbremenjen tega prometa. 
b)   Preuči naj se možnost prestavitve predvidenega balinišča  (morebitna lokacija pod ŠD Burja ) ali umakne 
in predviden prostor za balinišče vključi v iskanje primernejših prometnih rešitev z večjim poudarkom na 
zgornjem šolskem dostopu, predvsem za drugo in tretjo triado. 
c)   Pri iskanju najprimernejše prometne rešitve dostopa v šolo in vrtec, ki naj bi bila v funkciji le do končne 
rešitve ukinitve ali vsaj bistvenega zmanjšanja prometa med šolo in vrtcem, naj se zajame tudi območje 
spomenika padlim med NOB in preuči morebitna prestavitev spomenika na drugo primerno in vsaj tako 
ugledno lokacijo. 
d)   Pregleda, naj se in prouči tudi  rešitve dostopa do šole in prometne ureditve ostalih projektov iz natečaja 
idejne zasnove in uporabi morebitna koristna izhodišča, predvsem za večji izkoristek zgornjega šolskega 
dostopa z namenom, da se prometno razbremeni območje med vrtcem in šolo v času dovoza otrok v šolo. 
e)   Z izdelavo urbanističnih smernic območja med Zadružnim domom, šolskim območjem (tudi območjem 
vrtca) in pokopališčem naj se celostno obdelajo in umestijo v prostor potrebne površine  za  ves mirujoči 
promet, ki ga narekujejo šolske dejavnosti in dejavnosti objektov v soseščini (dvorana Hermana Pečariča in 
poslovne dejavnosti v Zadržnem domu, športna dvorana Burja, pokopališče…) . 
f)    Priporočamo, da se istočasno z gradnjo šole izvede energetska sanacija ŠD Burja in ta opremi z vso 
potrebno opremo za šolsko vzgojo otrok. Dvorana je že zdaj med 08.00 in 15.00 uro v uporabi šole, vendar 
nima vse potrebne opreme za izvajanje šolskih programov. V zimskem času je dvorana zaradi takratnih 
gradbenih rešitev energetsko zelo potratna in je hkrati v mrzlih dneh težko v prostoru doseči temperaturo 
nad 10 st.c. Le tako bo imela nova šola tudi primeren prostor za športno vzgojo. 
g)  KS priporoča da MOK vse predloge in priporočila od alineje a) do f) izvaja sočasno s postopki za izgradnjo 
šole. 
h) KS predlaga in priporoča, da MOK čim prej jasno seznani javnost o tem, da se bo v času gradnje učence 
dislociralo na druge občine v šoli in ko bo znan razpored to naknadno tudi javno skomunicira. 
  

zap. 
Št. 

Glasovanje   

Član sveta za proti vzdržan 

1. Alan Radin x   

2. Borut Slapnik x   

3. Milan Markočič x   

4. Rino Hrvatin   x 

5. Erika Markežič Kapelj x   

6. Nataša Rešek   x 

7. Neja Bonbek Natek x   

8. Matjaž Čok x   

9. Neva Tul x   

10. Damian Eler - -  

11. Valentina Petaroš -Jeromela    

 Prisotnih članov - 10    

Sklep št. 107  je sprejet. 
  
5. predlog sklepa: 
Podslemenska cesta Fortezza – Zg.Škofije: 
MOK  naj pristopi k čimprejšnji realizaciji t.i. podslemenske ceste iz področja Fortezza. Z njeno izgradnjo se 
bo odprla pot na pozidljivo območje (ekonomski interes občine in razvojni potencial kraja). Istočasno bo s 
tem nastala možnost ukinitve ali vsaj  bistvene razbremenitve ceste s prometom med šolo in vrtcem. Na ta 
način se lahko vzpostavi enovito in varno območje za izvajanje koncepta ureditve cone umirjanja prometa, 
kar bo omogočalo vzgojno varstvene dejavnosti na tem območju. 
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Povečanje števila prebivalstva v KS Škofije je bilo v zadnjih letih eno največjih v MOK. Izgradnja prepotrebne 
infrastrukture ni sledilo potrebam, zato je nujno, da MOK ob gradnji OŠ pripravi in izvede osnovne prostorske 
in infrastrukturne rešitve. V finančnih načrtih MOK za leto 2020 in 2021 naj se predvidi potrebna sredstva za 
realizacijo  navedenih investicij,  saj bo le tako dosežen celovit namen izgradnje nove šole. 
 

zap. 
Št. 

Glasovanje   

Član sveta za proti vzdržan 

1. Alan Radin x   

2. Borut Slapnik x   

3. Milan Markočič x   

4. Rino Hrvatin x   

5. Erika Markežič Kapelj x   

6. Nataša Rešek x   

7. Neja Bonbek Natek x   

8. Matjaž Čok x   

9. Neva Tul x   

10. Damian Eler - -  

11. Valentina Petaroš -Jeromela    

 Prisotnih članov - 10    

Sklep št. 108  je sprejet. 

 
3.4. Oddaja dela kletnega prostora v ZD Škofije v najem 
Del kletnega prostora (16m2) bi oddali podjetu MEDIATERM, Mario Lugarov s.p. – kot nadomestni prostor za 
potrebe ureditve ambulante na Škofijah.  
Predlog sklepa: 
KS sprejme sklep, da se podjetiju MEDIATERM, Mario Lugarov s.p. odda del kletnega prostora (16m2) v 
najem za ceno 80 eur na mesec. Prostore bo najemnik zagradil in ostalim uporabnikom omogočil nemoten 
prehod od rampe do vseh notranjih prostorov.  
 

zap. 
Št. 

Glasovanje  

Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  

2. Borut Slapnik x  

3. Milan Markočič x  

4. Rino Hrvatin x  

5. Erika Markežič Kapelj x  

6. Nataša Rešek x  

7. Neja Bonbek Natek x  

8. Matjaž Čok x  

9. Neva Tul x  

10. Damian Eler - - 

11. Valentina Petaroš -Jeromela   

 Prisotnih članov - 10   

Sklep št. 109  je sprejet. 
 
3.5. Pobuda izvedbe akcije brezplačnega odvoza azbestne kritine na območju celotne KS  
Predlog sklepa: 
Svet KS Škofije podaja pobudo na MOK za izpeljavo akcije brezplačnega odvoza azbestne kritine na 
območju KS Škofije,  skupaj z Marjetico Koper v sodelovanju s krajevno skupnostjo po zgledu akcije 
''AZBEST 2020 – KS Koper Center''.  
Akcija naj bo namenjena vsem uporabnikom gospodinjstev na območju krajevne skupnosti Škofije, ob 
predhodni prijavi prek spletnega obrazca in predložitvi odrezka zadnje plačane položnice za plačilo 
storitev Marjetice Koper. 
Predmet brezplačne oddaje bo do največ ene tone azbestnih odpadkov na gospodinjstvo v zbirnem 
centru Marjetice Koper na Srmin. Stroške demontaže, ustrezne zaščite in prevoza azbestnih odpadkov 
nosijo gospodinjstva sama. 
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zap. 
Št. 

Glasovanje  

Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  

2. Borut Slapnik x  

3. Milan Markočič x  

4. Rino Hrvatin x  

5. Erika Markežič Kapelj x  

6. Nataša Rešek x  

7. Neja Bonbek Natek x  

8. Matjaž Čok x  

9. Neva Tul x  

10. Damian Eler - - 

11. Valentina Petaroš -Jeromela   

 Prisotnih članov - 10   

Sklep št. 110  je sprejet. 
 
AD4) Poročila odborov 
3.1. Poročilo odbora za finance  
(poročilo v celoti je priloga tega zapisnika) 
Erika Markežič Kapelj je na podlagi predloženih podatkov pripravila naslednji predlog sklepa: 
Večini najemnikov je potekla pogodba o najemu prostorov KS. Potrebno je pripraviti nove notarsko overjene 
pogodbe ali anekse k pogodbam, pri nekaterih korigira znesek najemnine v skladu z  indeksom rasti cen za 
posamezno obdobje. 
Predlog sklepa:  
Z najemniki, katerim so že potekle najemne pogodbe se  sklene nova notarsko overjena pogodba (tistim, 
ki je minilo več kot 1 leto od poteka pogodbe) za obdobje 5 let, z ostalimi pa se sklene aneks k pogodbi. 
Zaradi usklajevanja rasti indeksa cen, se nekaterim najemnikom zviša najemnina.  
V pogodbo se doda, da se letno usklajuje cene najemnin v skladu z indeksom rasti cen brez aneksa k 
pogodbi.   
  

zap. 
Št. 

Glasovanje  

Član sveta za proti 

1. Alan Radin x  

2. Borut Slapnik x  

3. Milan Markočič x  

4. Rino Hrvatin x  

5. Erika Markežič Kapelj x  

6. Nataša Rešek x  

7. Neja Bonbek Natek x  

8. Matjaž Čok x  

9. Neva Tul x  

10. Damian Eler - - 

11. Valentina Petaroš -Jeromela   

 Prisotnih članov - 10   

Sklep št. 111  je sprejet. 
 
4.2. Poročilo odbora za infrastrukturo 
(poročilo v celoti je priloga tega zapisnika) 
Borut Slapnik je pripravil poročilo o delu odbora ter izpostavil naslednje točke:  
- zaris parkirišč na Sp. Škofijah (na trgu pri špini) – zaradi nestrinjanja nekaterih krajanov se bo preučilo 
trenutni zaris ter poiskalo možne rešitve za rešitev nastalih nesoglasij. 
- urejanje zemljišča nad pokritim vkopom – dela potekajo v skladu z načrtovanim 
4.3. Poročilo odbora za družbene dejavnosti  
(poročilo v celoti je priloga tega zapisnika) 
Alan Radin je izpostavil naslednje: ob bolj intenzivnih plesnih vajah in vajah ostalih društev v avli bo potrebno 
poskrbeti za zvočno izolacijo vrat (poteka pridobivanje ponudb). 
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Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 
Vse priloge zapisnika so po predhodni najavi na vpogled v tajništvu KS. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                       Predsednik sveta KS Škofije 
Majda Bonaca                                                                             Matjaž Čok                           


