MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Krajevna skupnost KOPER – SEMEDELA

Jurčičeva 2

____

Koper, 8.9.2016

ZAPISNIK
2. seje sveta KS Semedela, ki je bila v sredo, dne 7.9.2016 v sobi 8/I. nadstropje,
Jurčičeva 2, Koper, s pričetkom ob 17. 00 uri.

PRISOTNOST:
Prisotni: Marko Štrkalj, Livijana Radovčič, Patrik Kocjančič, Ina Bandelj, Darja Vuga,
Tatjana Boltar, Danijel Koradin, Matej Pevc, Manuel Jenko in Darij Filipčič 10
Odsotni: Anuša Podgornik in Kuhar Angela-oprav.
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Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev Zapisnika predhodne 1.seje sveta.
2. Odpiranje ponudb za obnovo dveh sanitarnih prostorov oz. M in Ž WC.
3. Seznanitev s poletno realizacijo 2016 in Polletno poročilo.
4. Razno.
4/1. Pisna prošnja Tjaša Semeja, Koper za uporabo pisarne 18,72m2-trženje preko interneta
med 9. in 14.uro
4/2. MOK-Tina Saražin - Sodelovanje e-koper.si in KS MOK
4/3. Javna razprava v okviru izdelave Celostne prometne strategije MOK, ki bo v četrtek 8.9.16 ob
18.h v KS Gračišče
Predsednik je pozdravil navzoče in ugotovil sklepčnost. Predsednik je predlagal, da pod točko Razno
dodamo še 3. zgoraj navedene točke.
K tč. 1. Pregled in potrditev Zapisnika predhodne 1. seje sveta
Člani sveta so soglasno prejeli Zapisnik 1. seje sveta KS Semedela in na njega nimajo pripomb.
SKLEP 2.1./16: člani sveta so z dvigom rok potrdili zapisnik prehodne seje sveta KS Semedela.
K tč. 2. Odpiranje ponudb za obnovo dveh sanitarnih prostorov oz. M in Ž WC v domu

KS Semedela, Jurčičeva 2
Na osnovi popisa del smo pridobili 3 (tri) ponudbe, ki so:
1. Strojne instalacije POŽEK BORIS s.p., Koper, Kampel 110,
Vrednost brez DDV je 18.304,00Eur, vrednost z DDV je 22.330,88 Eur.
2. LAMY d.n.o., Grinjan 10c, Koper in
Vrednost brez DDV je 19.220,00 Eur, vrednost z DDV je 23.448,40 Eur.
3. PALMAR d.o.o. Ul. Agrarne reforme 18, Koper
Vrednost brez DDV je 19.560,00Eur, z DDV je 23.863,20 Eur.
Člani sveta so vse tri prispele ponudbe pregledali in po obravnavi soglasno sprejeli
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2.2./16 SKLEP: Za sanacijo obeh sanitarnih prostorov v domu KS Semedela se izbere
najugodnejši ponudnik, ki je POŽEK BORIS s.p. Koper, Kampel 110, v
vrednosti ponudbe 18.304,00 Eur brez DDV, cena z DDV je 22.330,88 Eur.
K točki 3. Seznanitev s poletno realizacijo 2016 in Poletno poročilo
Iz finančno računovodske službe MOK smo prejeli realizacijo prihodkov in odhodkov za prvo poletje
2016. Realizacija in Poročilo za prvo polletje je bila poslana članom sveta. Iz realizacije je razvidno,
da poslovanje krajevne skupnosti Semedela ne odstopa od začrtanih okvirjev. Kljub temu je bilo
opravljenih nekaj manjših prerazporeditev finančnega načrta, kar je razvidno iz kolone »Plan 2«
Podrobnejša pojasnila so zapisana v prilogi k zapisniku v »Polletnem poročilu«.
Glede na to, da dodatnih vprašanj ni bilo je svet sprejel
1.3./16 SKLEP: Soglasno se potrdi realizacija FN 2016 za obdobje januar-junij 2016 in Polletno
poslovno poročilo.
Ad 4 RAZNO
4/1 Pisna prošnja Tjaša Semeja, Koper za uporabo pisarne 8/I., velikosti 18,72m2-trženje preko
interneta med 9. in 14.uro
Predsednik seznani člane sveta, da smo prejeli od Tjaše Semeja iz C. na Markovec 19a Koper pisno
prošnjo za uporabo pisarne 8/I, kjer bi opravljala mirno storitveno dejavnost, trženje preko interneta
vsak dan med cca 9.h in 14.uro oz. 5 ur na dan.
2.4.1/16 SKLEP: UPORABNINA ZA SOBO 8/I V DOPOLDANSKEM ČASU JE 10Eur na dan.
4.2.

Tina Saražin – Sodelovanje e-koper.si in krajevne skupnosti MOK

Predsednik seznani člane sveta, da smo prejeli od župana MOK Vabilo za sestanek, ki je bil 30.8.2016
v prostorih MOK na temo o novih oblikah in možnostih sodelovanja in promocije krajevnih skupnosti
s sodelavci iz Službe za odnose z javnostmi.
Namen projekta je promovirati KS kot sestavne dele MOK, predvsem na področju turizma, zanimivi
dogodki, zanimivi ljudje, novice, kultura, kolumne, video, družbeno varstvo…. Zato naprošamo člane
sveta za sodelovanje. Obiskala nas bo Tina Saražin iz MOK in se z nami posvetovala o vsebinah, ki jih
bi lahko objavili na portalu e-koper.si. Člani sveta so sprejeli
2.4.2/16 SKLEP: Člani sveta so seznanjeni z novo obliko možnosti sodelovanja in promocijo
krajevne skupnosti.
4.3.

Javna razprava v okviru izdelave Celostne prometne strategije MOK, ki bo v četrtek
8.9.2016 ob 18h v KS Gračišče

Predsednik je člane sveta seznanil, da smo prejeli Vabilo za 2. javno razpravo »Analiza stanja prometa
na območju MOK, ki bo potekala v četrtek, dne 8.8.2016 ob 18.uri v prostorih KS Gračišče
4,Gračišče. Ker se sam zaradi zadržanosti ne bo mogel udeležiti razprave naproša, če se kdo izmed
svetnikov bi želel udeležiti javne razprave.
Nihče od članov sveta ni bil zainteresiran za udeležbo na 2. javno razpravo v KS Gračišče, dne 8.9.16.

Seja je bila zaključena ob 20. uri.
Zapisala:
¸
Sonja Perc, l.r.

Predsednik sveta KS Semedela:
Marko Štrkalj, l.r.

2

