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MESTNA OBČINA KOPER 

KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI KAL     e-pošta : ksck@siol.net 

ČRNI KAL 70        tel.: 05/6590-250 

6275 ČRNI KAL        GSM : 041 760-941 

Datum : 07.10.2019 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

6. redne seje sveta Krajevne skupnosti Črni Kal, ki je bila v petek, 20.09.2019 ob 19.00 uri, 

v prostorih krajevne skupnosti Črni Kal. Sejo je vodil predsednik Uroš Šavron. 

Predsednik je ugotovil, da je prisotnih 9 članov in je svet KS sklepčen.  

 

D N E V N I    R E D : 

1. Pregled realizacije sklepov 5. redne seje in potrditev zapisnika  

2. Priprava participativnega proračuna za leto 2020 

3. Priprava predloga finančnega načrta za leto 2020 

4. Vloge in pobude 

5. Razno 

 

 

Ad. 1  Pregled realizacije sklepov 5. redne seje sveta in potrditev zapisnika 

 

Ingrid Cunja Kocbek je podala pripombe na zapisnik 5. redne seje, ki so upoštevane.  

Prosi za naslednje pojasnilo : pri obravnavanju polletnega finančnega računa ni bilo 

pojasnjeno povečanje odhodkov v prvi polovici leta iz naslova tekočega  in investicijskega 

vzdrževanja za obveznosti iz preteklih let. Odhodki na kontih 402 in 420 krepko presegajo 

vrednost začetnega stanja neplačanih obveznosti na dan 1.1.2019. Prosim, da me seznanite s 

utemeljitvijo opravičenosti poravnave teh obveznosti in z načinom  zaključka posameznega 

stroškovnega dogodka. 

 

Člani sveta so  sprejeli ( 8 za, 1 proti) 

Sklep št. 92 

Potrdi se realizacijo sklepov in zapisnik 5. redne seje. 

 

Člani sveta so  sprejeli ( 8 za, 1 proti) 

Sklep št. 93 

Razprava članov sveta pri posamezni točki dnevnega reda, se omeji na 3 minute. 

 

Ad. 2 Priprava participativnega proračuna 

 

Predsednik je prisotne seznanil, da je letos MO Koper pristopila k pripravi participativnega 

proračuna, za katerega je namenila 480.000 eur. Krajevne skupnosti so razdeljene v 6 skupin, 

KS Črni Kal je v 6 skupini skupaj z Rakitovcem, Zazidom in Podgorjem. Vsaka skupina 

lahko odloča o projektih v skupni višini 80.000 eur. Predlagatelj projektov so občani s stalnim 

prebivališčem v MO Koper. Vsak projekt je lahko finančno ovrednoten med 5.000 in 20.000 

evri z vključenim DDV-jem in je realno izvedljiv v proračunskem letu 2020. Predlog mora 

biti umeščen v enega od šestih območij občine, opredeljenih za participativni proračun. 

Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo od 21. do 27. oktobra 2019, na spletni strani 

predlagam-odločam.koper.si. Glasovali bodo lahko občani in občanke s stalnim bivališčem v 

MO Koper in so dopolnili vsaj 15 let.  
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Občani bodo glasovali na način, da bodo izmed projektnih predlogov, ki so se uvrstili na 

glasovanje za določeno območje, izbrali košarico projektnih predlogov, katerih skupna 

vrednost ne be presegala zneska 80.000 evrov.  

27.oktobra 2019 se bo glasovanje zaključilo. Po koncu glasovanja bo aplikacija zbrala vse 

glasove in izdelala seznam projektov s številom glasov, ki jih je posamezen projekt prejel. 

Izglasovani projekti bodo javno objavljeni in do višine sredstev za posamezno območje 

participativnega proračuna uvrščeni v predlog proračuna. Postopek se izvede za vsako izmed 

šestih območij posebej.  

 

Ad. 3 Priprava predloga finančnega načrta za leto 2020 

 

Predsednik je člane seznanil, da se je sestal s predstavniki MO Koper , kjer je izpostavil 

naslednje prioritete: 

 

1. Loka :  dokončanje sanacije podpornega zidu s parc. št. 1617/16, k.o. Loka  

2. Stepani :  odkup zemljišča za razširitev pokopališča 

3. Socerb:  pričetek pridobivanja gradbene dokumentacije za izgradnjo vaškega doma 

4. Zg. Črni Kal: sanacija podpornega zidu in cestišča, par. št. 3380/1, k.o. Črni Kal, javno 

dobro 

5. Dol:  dokončanje sanacije ceste Hrastovlje- Dol 

6. Hrastovlje: namestitev novih sanitarij na parkirišču pri cerkvi  

7. Kastelec:  dokončanje sanacije ceste, par. št. 3072/14, k.o. Socerb, v lasti MO Koper 

 

Člani sveta so sprejeli ( 8 za, 1 proti) 

Sklep št. 94 

Potrdi se predlagane prioritete in finančni načrt za leto 2020. 

 

Ingrid Cunja Kocbek izpostavi problematiko odvoza materiala po sanaciji debele stene nad 

Bezovico. Izvajalec ni odstranil vsega materiala. 

 

Ad. 4 Vloge in pobude  

 

Center za dentalno radiologijo DENT iz Izole ,  prosi za najem poslovnega prostora v domu 

Gabrovica Člani sveta so soglasno sprejeli  

Sklep št. 95 

V domu Gabrovica ni primernega prostora za opravljanje zobozdravstveno oz. zdravstveno 

dejavnost. 

 

Trajnostni park Istra prosi sredstva v višini 1252 evrov za nakup škarij za rezanje grmičevja. 

Člani sveta so soglasno sprejeli 

Sklep št. 96 

Prošnji se ne ugodi. 

 

VO Črni Kal prosi za 110 m3 sanacijo javne poti v Črnem Kalu parcele št. 3377/2 k.o. Črni 

Kal. Člani sveta so soglasno  sprejeli 

Sklep št. 97 

Odobri se 110 m3 jalovine s prevozom. 
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Bojan Tavčar je naslovil vlogo  za dokončanje otroškega igrišča v Predloki. Prosijo za 

sredstva v višini 980,88 eur. Člani sveta so soglasno sprejeli  

Sklep št. 98 

Odobrijo se sredstva po predračunu v višini 980,88 eur.  

 

Agrarna skupnost Dol je naslovila prošnjo za sofinanciranje pripravljenih del za postavitev 

ekološkega otoka v Dolu v višini 1.586,00 eur. Člani sveta so soglasno sprejeli  

Sklep št. 99 

Odobrijo se sredstva za sofinanciranje del za ekološki otok v Dolu. 

 

Združenje borcev Koper prosi za dovoljenje obiskovanja dijakov spominske sobe v 

Gabrovici. Člani sveta so soglasno sprejeli  

Sklep št. 100 

Prošnji se ugodi. 

 

Vaški odbor Socerb prosi za postavitev opozorilnega prometnega znaka slepa ulica pri hišni 

številki 10 in prepoved prenočevanja avtodomov na platoju pri gradu Socerb. Člani sveta so 

soglasno sprejeli  

Sklep št. 101 

Prošnji se v reševanje odstopi pristojni službi na MO Koper. 

 

Vaški odbor Socerb je naslovil prošnjo za postavitev otroškega igrišča v Socerbu. Predviden 

strošek znaša po predračunu 10.975,55 eur. Člani sveta so soglasno sprejeli  

Sklep št. 102 

Vaški odbor naj pridobi še vsaj en predračun in pripravijo ponoven seznam potrebnih igral. 

 

Starc Cveta iz Črnega Kal, je naslovila prošnjo za finančno pomoč v višini 200,00 eur, za 

pogostitev udeležencev ob izvedbi božičnega koncerta v cerkvi Črni Kal. Člani sveta so 

soglasno sprejeli  

Sklep št. 103 

Prošnji se ne ugodi, saj KS v finančnem načrtu ni predvidela sredstev za sofinanciranje 

društev. 

 

Iz Rožarja so naslovili prošnjo za nabavo oglasne deske. Člani sveta so soglasno sprejeli  

Sklep št. 104 

Odobrijo se sredstva za nabavo oglasne deske. 

 

Ad. 6 Razno 

 

Ekološki otok Rižana: 

Člani sveta so predlagali, da se na Marjetico Koper  in MO Koper inšpekcijskim službam 

pošlje zahtevo, po takojšnjem ukrepanju proti samovolji in posegu D. F. 

 

V zvezi razširitve pokopališča Stepani je predsednik pojasnil, da je bila na MO Koper 

posredovana pobuda, da se uredijo žarne niše 

 

Lazar Darjo je postavil vprašanje, ali ŠTKD Predloka, kateremu je bila predana kosilnica, 

opravlja košnje na igrišču v Predloki, oziroma zakaj se ne opravlja košnja igrišča? 



 

4 

 

A. O. je prisotnim pojasnila, da je bila pri gradnji podpornega zidu na igrišču v Loki sklenjena 

tripartitna pogodba in sicer med MO Koper, KS Črni Kal in izvajalcem. Andreja Odar je bila 

v pogodbi navedena kot nadzorni izvajanja gradnje. V tajništvu KS je pustila tudi celoten spis 

tožbe Avda in Asmire Mehmedović, ki si jo člani sveta lahko ogledajo. 

 

 

Seja se je zaključila ob 21.30 uri. 

 

 

 

Zapisnikar :       Predsednik sveta  

Branka Kragelj           Uroš Šavron 

 


