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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 : 25.04.2019 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

3. redne seje sveta Krajevne skupnosti Črni Kal, ki je bila v sredo, 24.04.2019 ob 18.00 uri, 

v prostorih krajevne skupnosti Črni Kal. Sejo je vodil predsednik sveta. 

 

Določitev dnevnega reda: predsednik je predlagal, da se iz dnevnega reda umakne 2. točka 

(Delitev Krajevne skupnosti Črni Kal) in se jo prenese na naslednjo sejo sveta. Člani sveta so 

soglasno potrdili naslednji : 

 

 

D N E V N I    R E D : 

 

1. Pregled realizacije sklepov 2. redne seje, potrditev zapisnika in potrditev zapisnika 1. 

izredne seje sveta 

2. Upravljanje nepremičnin v lasti KS 

3. Stališče svet KS Črni Kal glede izgradnje II. železniškega tira 

4. Imenovanje in potrditev delovnih teles za sodelovanje z vasmi 

5. Preoblikovanje pošte Črni Kal v pogodbeno 

6. Sodelovanje na spominski slovesnosti 25.maja v Gabrovici 

7. Vloge in pobude 

8. Razno 

 

 

Ad. 1   

Pregled realizacije sklepov 2. redne seje, potrditev zapisnika in potrditev zapisnika 1. 

izredne seje sveta  

 

Člani sveta so soglasno sprejeli  

Sklep št. 24 

Potrdi se zapisnik 2. redne seje s pripombo. 

Člani sveta so  sprejeli  ( 10 za, 1 proti) 

Sklep št. 25 

Potrdi se zapisnik 1. izredne seje sveta. 

 

 

Ad. 2 Upravljanje nepremičnin v lasti KS 

 

Predsednik sveta je pojasnil, da problemov z nepremičninami, ki jih ima v lasti in upravljanju 

KS ni, razen v Gabrovici. Vedeti moramo, da je dom v Gabrovici prvotno namenjen za 

potrebe krajevne skupnosti za opravljanje svojih aktivnosti, kot tudi za potrebe krajanov 

Gabrovice, za sestanke krajanov, izvajanje volitev in kulturnih prireditev. Ko se prostori 

oddajo v najem vaščanom ali zunanjim uporabnikom za njihove osebne potrebe in zabave, se 

bo zaračunavala uporabnina oziroma najemnina, iz katere se bodo krili tekoči stroški in 
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manjša vzdrževalna dela. mora svet KS sprejet hišni red in cenik oddaje prostorov v najem 

oziroma uporabo. Svet KS mora sprejeti hišni red, cenik in imenovati skrbnika doma 

Gabrovica. Predsednik je za skrbnika predlagal D.Č. iz Gabrovice. 

Član sveta je pojasnil, da na današnji seji sveta ne moremo potrditi D. Č., saj mora predlog 

najprej podati vaški odbor Gabrovica. 

 

Predsednik je predlagal, da se imenuje Komisijo za upravljanje z nepremičninami v lasti in 

upravljanju KS Črni Kal. Predlagani člani med seboj imenujejo predsednika komisije. 

Komisija opravi skupaj s predstavniki vaškega odbora Gabrovica ogled stanja doma in popis 

premičnin v njem.  

 

Člani sveta so  sprejeli  ( 10 za 1 proti) 

Sklep št. 26 

Imenuje se tri članska Komisijo za upravljanje z nepremičninami v lasti in upravljanju KS.  

Komisija pripravi predlog, katerega potrdi svet KS. 

 

 

Ad. 3 

Stališče svet KS Črni Kal glede izgradnje II. železniškega tira 

 

Član sveta je pripravil stališče sveta KS Črni Kal glede izgradnje 2 železniških tirov in sicer : 

čim prej morata biti zgrajena drugi in tretji tir na relaciji Koper Divača  in obstoječi tir ukinjen 

in namesto obstoječega tira med Prešnico in Koprom mora biti vzpostavljena kolesarska steza. 

To bi moralo biti narejeno do, 31.12.2025. Vlada in 2TDK morata kvartalno poročati kaj je 

bilo narejenega in kateri dokument sprejet glede tretjega tira.  Poleg tega mora biti 

predstavljena časovnica gradnje. Obenem mora vlada oz. ustrezno ministrstvo urediti vse 

potrebne dokumente, da se takoj po izgradnji tirov izgradi obvoznica mimo vasi Gabrovica in 

Osp. Vsa dela morajo potekati tako, da čim manj vplivajo na življenje ljudi ob gradbišču. 

Vsem, ki bo povzročena kakršnakoli škoda mora biti ta poravnana v primernem času po 

povzročitvi oz. najkasneje v enem letu. Pred pričetkom gradbenih del mora biti popisano 

obstoječe stanje objektov, da se bo vedelo kaj je bilo poškodovano zaradi gradnje. Vasi, ki 

ležijo v okolici gradbišča morajo dobiti iz sredstev predvidenih za izgradnjo tirov primerno 

odškodnino v obliki infrastrukturnih objektov ali kaj podobnega zaradi slabših pogojev 

življenja v času gradnje. Ob obeh tirih mora biti zgrajena infrastruktura, ki bo odpadne 

tekočine speljala do zbiralnikov oz. čistilnih naprav, da ne bo onesnažena okolica.   

 

Člani sveta so ( 9 za, 2 vzdržana) sprejeli  

Sklep št. 27 

Stališče se posreduje na MO Koper, kot stališče sveta KS Črni Kal. 

 

G. Danijel Božič je zaprosil, da se imenuje kontaktno osebo, ki bo vezni člen med krajani, 

krajevno skupnostjo, izvajalci del pri izgradnji II. žel. tira in MO Koper. Krajani KS Črni Kal, 

ki bodo morda oškodovani ali opazili nepravilnosti v času gradnje in pripravljalnih del, se 

bodo neposredno obračali na to osebo, ki bo nato posredovala dalje. 

 

Člani sveta so ( 10za, 1 vzdržan) sprejeli  

Sklep št. 28 

Imenuje se krajan iz Gabrovice za kontaktno osebo. 
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Ad. 4 Imenovanje in potrditev delovnih teles  za sodelovanje z vasmi 

 

Člani sveta na 2. seji odločili, da na današnji seji pripravijo predloge za vaške odbore. Članica 

sveta je predlagala, da se vaški odbori imenujejo v tistih vaseh, kjer obstaja za to interes, v 

vaškem odboru bi moral biti tudi član sveta. 

Člani sveta so predlagali, da se potrdijo vaški odbori v Predloki, Gabrovici, Kortinah, Dolu,  

Bezovici, Loki, Kastelcu in Socerbu. 

Na naslednji seji sveta bo svet  sklical zbore vaščanov v vaseh, kjer ne bodo uspeli imenovati 

vaške odbore. 

Člani sveta so ( 10 za, 1 vzdržan)  sprejeli  

Sklep št. 29 

Imenujejo se člani vaških odborov, ki so navedeni pod točko Ad. 4.  

 

 

Ad. 5  Preoblikovanje pošte Črni Kal v pogodbeno 

 

Predsednica odbora za finance in gospodarstvo je pripravila predlog odgovora na prejet dopis 

s strani MO Koper glede preoblikovanja pošt Dekani, Gračišče, Šmarje in Črni Kal ter 

ukinitev poštev Šalari. 

 

Obvestilo o preoblikovanjem  poštnega omrežja  zaradi optimiziranja  in zasledovanja 

dobička ni moralno vedenje javnega podjetja, kateremu je  ustanoviteljica država Slovenije  

zaupala poštno infrastrukturo . Analiza  evidentiranja  števila strank na pošti  Črni kal ne sme 

biti opravičljiv razlog za preoblikovanje v pogodbeno pošto, ki ni  ekonomsko vzdržna.  

Posledično bo privedlo do zaprtja in poštna infrastruktura  nebo več podvržena zahtevam  

ustanovitelja o izvajanju poštnih storitev v javnem interesu. Namere  gospodarske družbe 

Pošta Slovenije d.o.o. so v navzkrižju z trajnostnim razvojem podeželja, vodijo v 

centralizacijo mest in vse večjo prometno obremenjenostjo mestnih površin.  Taka dejanja 

smo povečujejo ogljični odtis v našem okolju  in posledično vplivajo tudi na podnebne 

spremembe. Poslovne strategije , katere izvaja Pošta Slovenije d.o.o., ne sledijo javnemu 

interesu v našem  okolju, zato pozivamo lastnico in ustanoviteljico Republiko Slovenijo, da  

zagotovi ustrezno delovanje podjetja v javnem interesu, ali  zahteva preoblikovanje družbe v 

gospodarsko dejavnost, katera ne zasleduje javnih interesov in se ji odreče uporabo državne 

infrastrukture po sedanjih pogojih. Krajevna skupnost Črni Kal, ostro nasprotuje 

preoblikovanju pošte Črni Kal v pogodbeno 

 

Člani sveta so soglasno sprejeli  

Sklep št. 30 

 

Potrdi se predlog o preoblikovanju pošte, predlog se posreduje na naslov Pošta Slovenije in 

MO Koper. 

 

 

Ad. 6 Sodelovanje na spominski slovesnosti 25.maja v Gabrovici 

 

Predsednik pojasni, da je ZZB NOV Koper na svet KS naslovila  zaprosilo za sodelovanje na 

spominski slovesnosti ob 75. obletnici požiga vasi Gabrovica, ki bo v soboto, 25.maja 2019 v 

Gabrovici. V preteklosti je Krajevna skupnost ta dan praznovala kot dan KS in ne kot 

obletnico požiga vasi Gabrovca. Ker KS nima več Statuta, v katerem je bil dan KS določen 

28.maj. Svet KS se  lahko kljub temu odloči, da ta dan obeležimo in praznujemo. ZZB NOV 
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ima za spominsko slovesnost že pripravljen program slovesnosti. Pri pripravi programa, Svet 

KS ni sodeloval, oziroma s potekom priprav ni bil seznanjen. 

 

Člani sveta so soglasno sprejeli  

Sklep št. 31 

 

28.maj se določi za dan krajevne skupnosti 

in ( 11 za, 1 proti) 

 

Krajevna skupnost Črni Kal bo sodelovala na spominski slovesnosti in obeležitvi  75. 

obletnice požiga vasi Gabrovica, ki bo dne, 25.maja2019 v Gabrovici. 

 

Člani sveta so sprejeli ( 11za 1 vzdržan) 

 

Sklep št. 32 

Nabavita se dve ikebani v vrednosti do 70,00 eur 

 

 

Ad. 6  Vloge in pobude 

 

Člani sveta so sprejeli ( 11za in 1 vzdržan) sprejeli 

Sklep št. 33 

Vloge, ki bodo naslovljene na svet KS v obravnavo, morajo biti dostavljene najkasneje 5 dni 

pred sejo. 

 

Krajan Rižane je poslal predlog za uvedbo obveščanja aktivnosti v KS preko socialnega 

omrežja facebook. Člani sveta so soglasno sprejeli  

Sklep št. 34 

Vlogi se ne ugodi. Zapisnike sej sveta in ostale aktivnosti se bodo objavljali na spletni strani 

MO Koper.  

 

Iz Kastelca so naslovili prošnjo za popravilo igral na otroškem igrišču v Kastelcu. Vrednost 

po predračunu znaša 669,78 eur. Člani sveta so soglasno sprejeli  

Sklep št. 35 

Vlogo se v reševanje odstopi pristojni službi na MO Koper. 

 

Krajan iz Kortin je dopolnim svojo vlogo ( sklep št. 17). Člani sveta so soglasno sprejeli  

Sklep št. 36 

Glede na to, da je zemljišče v lasti krajana, se pravno službo MO Koper zaprosi, da nam 

pripravi pravno mnenje, ali lahko saniramo most. 

 

TKŠD Kraški rob iz Črnega Kala je naslovilo prošnjo za nakup dveh rokometnih golov z 

mrežo. Članica sveta je pojasnila , da krajevna skupnost nima na voljo namenskih sredstev za 

financiranje društev. Člani sveta so sprejeli ( 9 za, 1 proti, 2 vzdržana) 

Sklep št. 37 

Odobri se nabava golov v vrednosti 1.085,06 eur. Društvo se pozove, da kopijo ključev 

igrišča izročijo KS Črni Kal. 
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Vas Predloka je naslovila prošnjo za ureditev okolice otroškega igrišča in bivalnega 

kontejnerja. Člani sveta so sprejeli ( 11 za, 1 vzdržan) 

Sklep št. 38 

Odobrijo se sredstva v višini 390,04 eur. 

 

Vas Črnotiče je naslovila prošnjo za sanacijo makadamske ceste. Člani sveta so sprejeli  

 

Sklep št. 39 

Vas Črnotiče mora dopolniti svojo vlogo: dopisati parcelno št. in predračun vrednosti del. 

 

Vas Kastelec je naslovil prošnjo za sanacijo makadamske ceste od regionalne ceste Ljubljana-

Koper – grad Socerb. Člani sveta so soglasno sprejeli  

 

Sklep št. 40 

Odobrijo se sredstva v višini 2.440,00 eur. 

 

Vas Kortine je naslovila vlogo za namestitev novega prometnega ogledala v Kortinah. Člani 

sveta so sprejeli  

Sklep št. 41 

Dostaviti je potrebno soglasje upravljalca ceste, nakar bo svet ponovno obravnaval vlogo. 

 

Zadnji dve leti je bila krajevna skupnost Črni Kal članica LAS Istre, zato smo tudi letos 

prejeli račun za plačilo letne članarine v višini25,00 eur. Člani sveta so soglasno sprejeli  

 

Sklep št. 42 

Letos se ne poravna članarina za LAS Istre. 

. 

Vaški odbor iz Dola je naslovil prošnjo v kateri prosijo, da se jim odobrijo sredstva v višini 

1.392,61 eur. Povezati želijo vaški rezervoar s suhim hidrantnim omrežjem pri gasilskem 

domu. Člani sveta so soglasno sprejeli  

Sklep št. 43 

Odobrijo se sredstva v višini 1.392,61 eur. 

 

Člani sveta so ponovno obravnavali  vlogo iz Podpeči ( sklep št. 13).Stolp je v lasti MO 

Koper. Člani sveta so soglasno sprejeli  

 

Sklep št. 44 

Odobrijo se sredstva v višini 119,53 eur. 

 

 

Tajnica je članom sveta pojasnila, da smo poravnali račun Tehno betona, sklep sveta št. 59, 

sprejetem na 4. redni seji leta 2016. Beton je bil dostavljen in vgrajen b objekt na igrišču 

Rižana. Račun v višini 1.922,01 eur ni bilo nikoli dostavljen na KS, saj je kmalu za tem šlo 

podjetje v stečaj. Od stečajnega upravitelja smo sedaj prejeli poziv za takojšnjo poravnavo 

računa. 

Konec aprila bo poravnan račun v višini 3.079,28 eur ASFALTI plus, ki se nanaša na 

asfaltiranje v Kortinah. Sklep št. 150 je bil sprejet na 10. redni seji 5.11.2018. 

 

Na MO Koper se posreduje vlogo, za vzpostavitev električnega omrežja v vasi Brežec. 
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Na Urad za nepremičnine MO Koper se naslovi vlogo, da se izvede evidentiranje stavbe v k.o. 

Gabrovica, št. stavbe 14, parcelna št. 1559, ki je v lasti KS Črni Kal. 

 

 

Ad. 7 Razno 

 

Člani sveta so soglasno sprejeli  

Sklep št. 45 

 

KS Črni Kal bo glasilo  izdajala tudi v mandatu 2018-2022. Odbor za družbene dejavnosti 

določi kriterije za glasilo 

 

Člani sveta so sprejeli ( 10 za, 2 proti) 

Sklep št. 46 

O nujnih zadevah se bodo člani sveta v prihodnje odločali tudi na korespondenčnih sejah. 

Sklepčnost se bo upoštevala večina svetnikov 7 ZA in ne večina od prejetih odgovorov. 

 

Člani sveta so soglasno  sprejeli  

Sklep št. 47 

Članico sveta se pooblasti, da preveri, v kakšnem postopku/stanju je tožba v zadevi Loka. 

 

Svet ljudske pobude dvotirne proge Divača-Koper, nas je obvestila, da so ustanovili »Svet 

ljudske pobude dvotirne proge Divača-Koper«. Svet KS prosijo, da odgovorimo ali 

podpiramo njihova prizadevanja. Člani sveta so sprejeli ( 7 za, 1 proti, 2 vzdržana)  

 

Sklep št. 48 

Člani sveta podpirajo prizadevanja »Sveta ljudske pobude dvotirne proge Divača-Koper«. 

 

Prosijo tudi, ali bi se lahko sestajali v sejni sobi KS Črni Kal. Člani sveta so sprejeli ( 9 za, 1 

vzdržan) 

Sklep št. 49 

Svetu ljudske pobude dvotirne proge Divača-Kope se dovoli uporaba sejne sobe KS Črni Kal . 

 

 

Seja se je zaključila ob 22.20 uri. 

 

 

 

Zapisnikar :       Predsednik sveta  

 


