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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 : 25.02.2019 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

2. redne seje sveta Krajevne skupnosti Črni Kal, ki je bila v četrtek, 21.02.2019 s pričetkom 

ob 18.00 uri, v prostorih krajevne skupnosti Črni Kal. Sejo je vodil predsednik sveta KS. 

 

 

Določitev dnevnega reda  

Članica sveta je pripomnila, da je dnevni red preobsežen. Pripombo je poslala tudi po e-pošti. 

Svet KS je sprejel  ( 7 za – 2 proti ) naslednji  

 

D N E V N I    R E D : 

 

1. Pregled realizacije sklepov 1. seje in potrditev zapisnika  

2. Zaključni račun in potrditev zapisnika inventurne komisije 

3. Upravljanje nepremičnin v lasti KS 

4. Imenovanje delovnih teles KS 

5. II. tir 

6. Vloge in pobude 

7. Razno 

 

Ad. 1  Pregled realizacije sklepov 1. seje in potrditev zapisnika 

 

Predsednik  je pojasnil, da je na sestanku pri županu predstavil prioritete potreb po vaseh, 

ki so bile potrjene na 1. redni seji. Na sestanku je izpostavil sedem prioritet in sicer : 

 

- ureditev parkirišča pred KS Črni Kal 

- nadaljevanje sanacije ceste Kastelec –Socerb 

- ureditev parkirišča pri pokopališču v Črnotičah 

- nadaljevanje sanacije ceste Hrastovlje-Dol 

- sanacija podpornega zidu v Zg. Črnem Kalu 

- ureditev sanitarij v Hrastovljah 

- sanacija podpornega zidu v Loki 

 

V proračunu MO Koper za leto 2019 so za našo KS  predlagane naslednje investicije: 

- Izvajanje monitoringa na zemeljskem plazu v Krnici in Bezovici 

- Sanacija brežin Bezovica Podpeč 

- Odkup prostorov za potrebe KS Črni Kal 

- Projekt LIKE : Ob parkirišču na urejeni ploščadi v Ospu bo postavljena info točka in 

sanitarije za obiskovalce 

- OSP Outdoor Sports Park, priprava dokumentacije za izvedbo investicij v okviru Ospa 

- Sanacija podpornega zidu v Ospu, nadaljevanje sanacije začete 2018 

- Sanacija ceste Kastelec-Socerb 

- Reditev odvodnjavanja na cesti Hrastovlje-Dol 

- Ureditev odseka ceste Rižana-Krnica 
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- Postavitev avtobusnih čakalnic v Ospu in Prapročah 

- Preplastitev in zaris parkirišč ob sedežu KS Črni Kal  

- Odkup zemljišča za potrebe ureditve mrliške vežice v Gabrovici 

- sanacijo podpornega zidu pri cerkvi Sv. Tomaža v Ospu 

Člani sveta so opozorili, da še vedno niso prejeli razosebljene sodbe Avda in Asmire 

Mehmedović. 

 

Člani sveta so soglasno sprejeli  

Sklep št. 3 

Odvetniško pisarno se pozove, da čimprej pošlje razosebljeno sodbo in, ali lahko člani sveta 

sodbo prejmejo fizično v roke. 

 

Člani sveta so  sprejeli  ( 8 za 1 proti) 

Sklep št. 4 

Potrdi se zapisnik 1. redne seje s pripombami. 

 

 

Ad. 2 Zaključni račun in potrditev zapisnika inventurne komisije 

 

Člani sveta so  sprejeli  ( 6 za 4 proti) 

Sklep št. 5 

Potrdi se zapisnik inventurne komisije. 

 

Pri razpravi o realizaciji finančnega načrta za leto 2018, želijo člani sveta do naslednje seje 

sveta informacijo o datumih zapadlosti terjatev do kupcev in zneskih. Članica sveta je 

obrazložila, da ne bo potrdila realizacije finančnega načrta za leto 2018, ker ni seznanjena z 

vsemi poslovnimi dogodki. Pojasnila želi prejeti do 30.junija 2019. 

 

Člani sveta so  sprejeli  ( 6 za 4 proti) 

Sklep št. 6 

Potrdi se realizacija finančnega načrta za leto 2018. 

 

Člani sveta so  sprejeli  ( 8 za 1 vzdržan) 

Sklep št. 7 

Potrdi se poslovno poročilo za leto 2018, ki je priloga temu zapisniku. 

 

Ad. 3 upravljanje nepremičnin v lasti KS 

 

Predsednik je predlagal, da se točko 3. prenese na naslednjo redno sejo. Članom sveta kot 

gradivo dostavi seznam objektov in nepremičnin, ki so v lasti in v upravljanju KS Črni Kal. 

 

Člani sveta so soglasno sprejeli  

Sklep št. 8 

Točko 3. se prenese na naslednjo sejo. 

 

Ad. 4 Imenovanje delovnih teles  

 

Krajevna skupnosti lahko za lažje delovanje, imenujejo delovna telesa in odbore. Poleg 

delovnih teles v vsaki vasi, imenujejo še začasna delovna telesa, ki bi delovala za točno 
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določeno nalogo. Predlaga, da člani sveta skličejo v svoji vasi sestanek, če jim to ne uspe, naj 

sestanek skliče predsednik sveta. Vaščani naj se sami odločijo, koliko članov bo štelo njihovo 

delovno telo Član sveta je predlagal, da se najprej  krajane seznani s spremembami ter se nato 

imenujejo delovna telesa. Delovnim telesom je potrebno določiti pristojnosti in naloge. Na 

podlagi 152. členu Statuta MO Koper, se med drugim ustanovijo delovna telesa za 

oblikovanje stališč in pripravo predlogov odločitev, ki jih sprejme svet KS. Za lažje delovanje 

se predlaga imenovanje : 

 

 Komisijo za vloge in pritožbe 

sodeluje z odbori v KS in pripravlja predloge rešitev za svet ali preda v obravnavo odboru. 

Odbori spremljajo stanje s svojega delovnega področja, svetu dajejo mnenja in predloge; 

sodelujejo pri pripravi programov, ter pripravljajo gradivo. 

 Odbor za finance in gospodarstvo 

obravnava vprašanja oz. problematiko gospodarstva in pokopališč; pripravlja finančna 

poročila; gospodarjenje z poslovnimi prostori; spremlja javna dela  

 Odbor za družbene dejavnosti  

pokriva področje kulture- društva; pripravlja glasilo in praznovanje dneva KS, internetno 

stran  

 Odbor za javne službe in promet  

spremlja izgradnjo II. tira; ureja promet in komunalni nadzor cest.  

 Odbor za okolje in prostor  

spremlja izvedbo večjih posegov v prostor ob naravnih pojavih in razvojne programe 

infrastrukture, urejanje lastništva javnega dobra. 

 

Do naslednje seje člani sveta v Komisijo in odbore predlagajo še člane, ki niso člani sveta KS. 

Delovanje odborov se zastavi po poslovniku MOK. Na seji imenujemo članstvo izmed 

svetnikov, kasneje odbori povabijo zunanje občane za sodelovanje z privolitvijo sveta KS. 

 

Člani sveta so soglasno sprejeli  

Sklep št. 9 

Ustanovijo se zgoraj predlagana komisija, odbori in člani komisije in odborov. 

Člani sveta so soglasno sprejeli  

Sklep št. 10 

Svetniki skličejo sestanke v svoji volilni enoti ( vasi).  

 

Ad. 5  II. tir 

 

Člani sveta so bili enotni, da se takoj pričnejo dela na izgradnji drugega tira in čimprej prične 

s pridobivanjem gradbene dokumentacije za III. tir. Ko bo zgrajen III. tir , se prvi tir preda v 

turistične namene. Župan Mestne občine Koper bo imenoval komisijo, kot posvetovalno telo 

pri spremljanju izvajanja projekta gradnje drugega železniškega tira Divača-Koper. Zaradi 

pomembnosti tega državnega investicijskega projekta, ki je izjemnega pomena za celotno 

Mestno občino Koper, še toliko bolj pa za območje krajevnih skupnosti, kjer bodo tudi fizični 

posegi v prostor, da imenujemo predlog za dva predstavnika KS Črni kal.  

Člani sveta so soglasno sprejeli  

Sklep št. 11 

V komisijo  se predlagata B. T. in A. Ž.  
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Ad. 6  Vloge in pobude 

 

Predsednik sveta je predlagal, da se svet opredeli tudi glede sklicevanja korespondenčnih sej. 

Predlagal je, da se pri sklicu korespondenčne seje upošteva sklepčnost, če je za predlog 7 

pozitivnih odgovorov in se ne upošteva večino od prispelih odgovorov ( ni nujno, da svoj 

odgovor posredujejo vsi člani sveta . npr: odgovorilo je 9 članov sveta, od tega jih je 5 za , 4 

proti – sklep ni potrjen). Vse korespondenčne seje se potrdijo na prvi naslednji redni seji. 

Člani sveta so sklenili, da zaenkrat sklepov sveta ne bodo potrjevali preko korespondenčnih 

sej, ampak samo na rednih sejah sveta. 

 

Krajn iz Ospa je zaprosil za popravilo dovozne ceste, parcelna št. 2790/ k.o. Osp 

Cesta je v lasti Republike Slovenije. Člani sveta so soglasno sprejeli 

Sklep Št. 12 

Vlogo se odstopi v reševanje na naslov Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana  

 

Krajan iz Podpeči, je zaprosil za finančna sredstva v višini 119,53 eur, za nabavo premaza za 

lesene stopnice v stolpu Podpeč. Člani sveta so sprejeli  

Sklep št. 13 

Vlogi se ne ugodi. Stolp je v lasti Agrarne skupnosti Podpeč, ki naj financira premaz. 

 

Član sveta iz Črnega Kala je zaprosil za finančna sredstva v višini 1.000,00eur,  za nabavo 

vhodnih PVC vrat in potrebnega materiala za vzidavo na objekt, ki stoji na pokopališču. Člani 

sveta so sprejeli  

Sklep št. 14 

Odobrijo se sredstva v višini 1.000,00 eur. 

 

Prebivalci Brežca prosijo, da se jim odobrijo sredstva po predračunu v višini 3.513,60eur, za 

vzdrževalna dela na javni. Člani sveta so sprejeli  

Sklep št. 15 

Ker je cesta v Lasti MO Koper, se vlogo posreduje pristojni službi na MO Koper. 

 

Prebivalci Brežca prosijo, da se jim odobrijo sredstva v višini 600 eur. V lanskem letu so 

pričeli z nujnimi vzdrževalnimi deli na  javni cesti parc. št. 487/2, k.o. Podpeč, račun so delno 

krili sami. Prosijo tudi, da se jim odobri 196 m3 jalovine. Člani sveta so sprejeli  

Sklep št. 16 

Komisija za okolje in prostor opravi ogled že opravljenih del in poda predlog svetu na prvi 

redni seji sveta. 

 

Krajan iz Kortin, je v tajništvo dostavil predračun v višini 5.666,11 eur  za sanacijo mostička 

za Kortine 18. Predračunu ni dostavljena vloga, parcelne številke in podatka o lastništvu. 

Člani sveta so sprejeli  

Sklep št. 17 

Krajana se pozove, da dostavi prošnjo z vsemi manjkajočimi podatki.. 

 

Ob mrliški vežici v Predloki je potrebno obložiti/izolirati vodovodno cev. Nabaviti je 

potrebno tudi dve zračnici za mrliški voziček Člani sveta so sprejeli  

Sklep št. 18 

Odobrijo se sredstva v višini 100,00 eur. 
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Civilna iniciativa iz Gabrovice prosi, da se jim odobrijo sredstva v višini 79,10 eur, za nabavo 

35 kg utekočinjenega naftnega plina. Člani sveta so sprejeli  

Sklep št. 19 

Odobrijo se sredstva v višini 79,10 eur. 

 

Civilna iniciativa iz Gabrovice prosi, da se jim odobrijo sredstva v višini 450,00 eur, za 

nabavo dveh litoželeznih pokrovov ter cementa za montažo pokrovov in ročne črpalke. Člani 

sveta so sprejeli  

Sklep št. 20 

Odobrijo se sredstva v višini 450,00 eur. 

 

Osnovna šola Dekani je naslovila prošnjo za finančno donacijo za nabavo in postavitev 

zunanjega igrala za  Vrtec Rižana in postavitev učilnice na prostem zaOŠ Dekani. Člani sveta 

so sprejeli  

Sklep št. 21 

Prošnji se ne ugodi, KS ne more donirati finančnih sredstev drugim ustanovam, društvom, itd. 

 

Krajanka iz Krnice je naslovila pritožbo v zvezi novo asfaltirane ceste v Krnici.  Člani sveta 

so sprejeli  

Sklep št. 22 

Na MO Koper, kot investitorja se naslovi pritožbo z zahtevo po takojšnji sanaciji ceste.. 

 

Ad. 7 Razno 

 

Na Agencijo za urejanje hudournikov Koper se naslovi dopis v katerem prosimo, da nam 

sporočijo katere vodotoke, bodo v letu 2019 sanirali. 

 

Seja se je zaključila ob 23.20 uri. 

 

 

Zapisnikar :       Predsednik sveta  

 


