
Z  A  P  I  S  N  I  K   
ZBORA KRAJANOV KS ŠKOFIJE z dne 10.11.2016  

 
 

Predsednik krajevne skupnosti Škofije Edmond Gašpar pozdravi vse navzoče.  
Ugotovi se, da zbor krajanov ni sklepčen, zato se pričetek prestavi za 30 minut. 
Nadaljevaje ob 19.30 uri. 
 
Predsednik KS Škofije Edmond Gašpar pozdravi vse navzoče, prisotnih je 104 krajanov  in se 
zahvaljuje vsem, ki so prišli. 
Predlaga, da se najprej imenuje delovno predsedstvo. Za predsednika zbora predlaga odvetnika 
gospoda Gregorja Velkavrha. Zapisničarka zbora krajanov bo Majda Bonaca. Nadalje predlaga dva 
overovatelja zapisnika. Za overovatelja predlaga gospo Eriko Markežič Kapelj in Maro Peskar. Pozove, 
da krajani podajo protipredlog. Ker protipredloga ni, se glasuje. Delovno telo je z večinskim glasom 
podprto.   
 
Gospod Gregor Velkavrh se zahvaljuje za zaupanje in nadaljuje z dnevnim redom, ki glasi:  

 
1. poročilo o delu sveta v letu 2016 (predsednik, odbori)      
2. Načrt razvojnih programov 2017: 
    - predstavitev predlogov krajanov 
    - predlog prioritetnih investicij 
    - energetska sanacija ali nova šola                                
3. Prostorsko načrtovanje in prodaja občinskih parcel                                    
4. Zdravstvena ambulanta   
 
Dopolnitev dnevnega reda predlaga g. Maks Turščak: 

- Poročilo Civilne iniciative,  
g. Anton Fabjan predlaga, da se doda točka: 
- Razno 
 

Dnevni red se dopolni s točkama: 
5. Poročilo Civilne iniciative 
6. Razno  
 
Glasovanje o dopolnitvi dnevnega reda:  

- Večina prisotnih krajanov  je glasovala ZA 
Potrdi se dopolnjen dnevni red. 

 
Nadaljuje se z dnevnim redom in se najprej preda besedo predsedniku KS Edmondu Gašparju. 

 
1.  Poročilo o delu sveta v letu 2016 (predsednik, odbori) 
 

1.1.   Aktivnosti sveta KS in vodstva v mandatu do oktobra 2016 - poroča predsednik sveta          
        Edmond Gašpar 
 
- skupno 20 rednih sej in 13 korespondenčnih sej 
- Sprejetih 245 sklepov, večina iz pristojnosti delovanja in izvedbe KS je realizirana. 
- Nerealizirani  ostajajo sklepi v pristojnosti in zakonski obvezi MOK. 
- Preglednica  sklepov, pobud in njihova realizacija  je javno objavljena na internetni strani. 
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- Letos opravljeni sestanki z načelniki občinskih uradov: SIS (izgradnja kanalizacije), UGJSP 
(prometna in cestna problematika), UN (nepremičnine, upravljanje, slabo stanje nekaterih 
obč. nepremičnin), UOP (OPPN Fortezza), z vodstvom Komunale/Marjetice. 

- Opravljenih več terenskih ogledov s Komunalo/Marjetico, CPK (Elerji), Isan d.o.o. (kanalizacija 
2.Škofije), operativci UGJSP (intervencije na cestah, zarisi). 

- Nekatere pobude in vprašanja naše KS  so bili posredovani tudi članom občinskega sveta.  
- Komunikacijski šum in skromno reševanje komunalnih problemov pojasnjujejo številke za 

celotno občino. V tem mandatu ni bila v občini izpeljana nobena večja investicija. 
 

1.1.1. Porazdelitev investicijskih sredstev MOK za 2016 

 
 

 
 
 

1.1.2. Realizacija sklepov zbora 2015  
- Sklep 1 - Stališče zbora krajanov KS je, da morajo tajnice v večjih KS ostati v delovnem 

razmerju in zaposlene za polni delovni čas v krajevnih skupnostih 
- Sklep  2  -  Zbor krajanov KS Škofije daje pobudo upravi Mestne občine Koper  in mestnemu 

svetu,  da pripravita odlok  o subvencioniranju  dela stroškov gradnje MKČN  v višini razlike 
med enotno ceno kanalizacijskega priključka in ceno MKČN 

- Sklep  3  -  Zbor sprejema  sklep o sledečem vrstnem redu prioritete investicijskih vlaganj 
MOK v KS Škofije:  

- Izgradnja 2.faze kanalizacije – Zg. Škofije in izgradnja 3. etape 1.faze Sp. Škofije s 
črpališčem.  

- rekonstrukcija ceste Sp. Škofije- Tinjan v odseku od DC do 4. Škofij 
- izgradnja nove OŠ 
- izdelava manjkajočih projektov kanalizacije za celotno območje KS 
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- Sklep 4 - Zbor krajanov KS Škofije zahteva, da se HC 5 in HC 6 vrneta v  režim prostega 
prometa, to je v uporabo brez vinjet 

- Sklep 5  - Zbor predlaga županu in vodstvu občinske uprave: 
- da nepremičnini, ki sta bili odvzeti iz upravljanja (Vaška hiša Druge Škofije in 

parc.492/10 k.o.Škofije), spet povrne v upravljanje KS 
- ugodi zaprosilom sveta za predajo v upravljanje drugih utemeljeno predlaganih 

površin z namenom najkvalitetnejšega skupnega upravljanja javnega premoženja 
 

1.2. Poročilo o delu Odbora za družbene dejavnosti v letu 2016-poroča namestnica predsednice  
 odbora Gabriel Žabkar 
 

Odbor za družbene dejavnosti je v drugem letu svojega delovanja sledil zastavljenemu cilju, da bi bili 
rezultati njegovega dela v času štiriletnega mandata vidni v kulturi, športu, boljši obveščenosti 
krajanov, pri medgeneracijskem in vse splošnem sodelovanju ter povezovanju vseh subjektov v 
krajevni skupnosti. 
Odbor se je sestal na 6  rednih sejah, dveh posebnih sestankih in dopisno  obravnaval  pobude, vloge 
in gradiva  ter oblikoval stališča in predloge za odločanje na  Svetu KS. 
Področja delovanja: 

-          sodelovanje z društvi 
-          postopek pridobivanja novega najemnika bivšega Korner bara 
-          dogodki 
-          informiranje krajanov 
 

• Sodelovanje z društvi 
Krajevna skupnost društvom nudi stalno veliko podpore z možnostjo brezplačne uporabe 
prostorov zadružnega doma, kjer imajo tri društva tudi sedež. Samo stroški elektrike za te 
prostore na primer znašajo 3.800 evrov letno. Aktivnosti so bile usmerjene k spodbujanju 
priprave več dogodkov, z več sodelovanja med društvi, hkrati pa k krepitvi odgovornosti do 
prostorov KS. 
 

• Novi najemnik v zadružnem domu 
Odbor je sodeloval v celotnem postopku iskanja novega najemnika od določitve  kriterijev za 
razpis (izvirnost in kakovost  gostinske ponudbe, višina najemnine, pripravljenost za vlaganje v 
prostore in nujno obnovo sanitarij,  idejna zasnova posega v prostor) do podaje predloga 
svetu o izboru. Novi najemnik je LSB-VELL d.o.o, ki temeljito prenavlja celoten prostor in 
investira v njega. 
 

• Dogodki v sodelovanju z odborom in KS 
V avli, dvorani in v drugih prostorih zadružnega doma je bilo več kot 20 dogodkov, kar je 
precej več kot lani. V njih so sodelovala domača društva, šola, KORK in drugi. Novosti so 
Špargljada, Golažjada, številni koncerti pevskih zborov in še  kaj. 
Vašo posebno pozornost usmerjamo na  krajevni praznik ob 75 - letnici ustanovitve prvega 
odbora OF v slovenski Istri, ki ga bomo obeležili  3. decembra 2016 in že zdaj vabimo na 
njega. Na osrednji prireditvi nas bo nagovoril izjemen zgodovinar dr. Jože Pirjevec, program 
bo pripravil igralec in reper Darko Nikolovski, zapele pa nam bodo pevke pesmi upora 
Kombinatke. 
 
 

1.3. Poročilo Odbora za okolje, prostor in nepremičnine-poroča predsednik sveta KS Edmond 
Gašpar (predsednika odbora g. Damjana Pečarič-službeno odsoten) 
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1.3.1.  Sodelovanje z uradi MOK 
Odbor za okolje si ves čas svojega mandata prizadeva vzpostaviti konstruktiven dialog z ustreznimi 
organi na občinskem nivoju z namenom usklajevanja prostorskih načrtov in potreb krajanov. Žal to 
sodelovanje ne poteka v duhu statuta MOK, ki ga regulira,  problem je že pridobitev informacij o 
nameravanih posegih, tako da smo se bili že prisiljeni obrniti na informacijsko pooblaščenko za 
pridobitev informacij javnega značaja. 
145. člen Statuta MOK 
Kadar občinski svet odloča o zadevah, ki se nanašajo samo na interese prebivalcev posamezne 
krajevne skupnosti, mora predhodno pridobiti mnenje sveta krajevne skupnosti, ki ga mora 
predložiti do seje občinskega sveta, na kateri je na dnevnem redu predvidena obravnava takega 
vprašanja. 
V primeru, da gre za poseg v prostor, ki je širšega pomena in svet krajevne skupnosti ni dal 
pozitivnega mnenja za tak poseg, je za odločitev o tem potrebna večina vseh članov občinskega 
sveta. 
 

1.3.2. Celostna strategija prometa 
Celostna strategija ne pomeni le ureditev cest, dovozov, postavitev prometnih znakov in druge 
signalizacije ter umirjanje prometa. Zajema tudi problematiko javnih prevozov, ki v našem kraju niso 
zadostni. Skoraj nemogoče je namreč da bi krajan iz kakega zaselka prišel npr. do bolnišnice v Izoli, 
tam opravil in se vrnil domov v razumnem času. Poleg tega je tukaj vprašanje parkirišč, kolesarskih 
poti, le ta se sedaj nevarno križa z glavno cesto, pločnikov osvetlitve itd. Pri načrtovanju si želimo 
aktivno sodelovati in ne, kot do sedaj , biti postavljeni pred že sprejeto odločitvijo, saj je to v 
nasprotju že z Aarhujško konvencijo h kateri je MOK zavezana. 

 
1.3.3. Karavla in bencinski servis Plavje 

Tipični primeri, ki bi se jim želeli v bodoče izogniti so nakup bivše  karavle na Plavjah, dogajanje okoli 
bivšega bencinskega servisa na Plavjah in na Škofijah, kjer občina ni prisluhnila svetu KS pri urejanju 
centralnega prostora, ki je pomemben za večino krajanov in ki bi z ustrezno ureditvijo bistveno vplival 
na izgled našega kraja, urejenost statičnega prometa, tudi ideja o občasni tržnici je smiselna. 
Predvsem in spet pa je moteč odnos MOK, ki nas o svojih nakupih in prodajah ni upošteval kot 
sogovornika in smo se morali obrniti na informacijskega pooblaščenca. Skrbi nas prodaja zemljišč nad 
osnovno šolo, ki se bo nedvomno razširila skupaj z naseljenostjo kraja in bi radi ohranili vsaj nekaj 
zelenja v njeni okolici. 
 
1.4. Poročilo odbora za infrastrukturo in investicije-poroča predsednik odbora Matjaž Čok 

 
V letu 2016 smo nadaljevali z izdelavo katastra pokopališč na Tinjanu in Sp. Škofijah. Sedaj imajo vsi       
trije kraji Škofije, Plavje in Tinjan tudi označbo grobnih mest. V letu 2015 je že bil urejen kataster in 
označbe na pokopališču Plavje. Na Sp.Škofijah smo dokončali ureditev novega pokopališča ter ga 
hortikulturno uredili. Na pokopališču Plavje smo popravili zid, ki se je sesul in namestili lapidarij. Čaka 
nas še ureditev poti do grobnih mest. 
Poskrbeli  smo za obrez platan na Sp. Škofijah in za odstranitev borovcev pred pokopališčem Plavje.  
Sklenili smo pogodbe o najemu gostinskega lokala bivšega Korner Bara. V njem bo nov najemnik 
uredil lokal z gostinsko ponudbo in lokalnimi proizvodi.  
Odbor je spremljal in usmerjal delo delavcev Komunale in delavca KS iz javnih del: v okviru 
pristojnosti, ki jih KS ima:  

 novi komunalni delavec bistveno boljše opravlja svoje  
 delavec iz nabora  javnih del: košenja trave javnih površin (ne prekrivamo se s Komunalo, ker 

tega ne izvaja),  čiščenja muld, cestnih jarkov in meteornih prepustov občinskih cest, -
pločnikov, plevela, skrb za urejanje pokopališč, hišniška dela, pomoč pri prireditvah, 
investicijskem posegu v lokal bivše trgovine (kanalizacija, voda …) 
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 Postavljeno je otroško igralo na Plavjah. Plavje s 562 prebivalci je tretje največje naselje v KS z 
več kot 70 otroci. Sovaščane Plavij bosta predstavnika Plavij in svet povabila k participaciji 
(sofinanciranju) dopolnjevanja opreme igrišča z namenom da postane multifunkcijsko, kjer 
bo vsak otrok našel nekaj zase.  

 Narejeni so bili tudi orto foto posnetki pokopališča Tinjan.  Za Plavje smo ga naredili v letu 
2015. Sklenili smo, da se denar porabljen iz najemov grbov v prvi vrsti uporabi za ureditev 
pokopališč. Na Plavjah bomo uredili steze do grobnih mest in markirali prostor za grobna 
mesta. Določena dela se bodo izvedla tudi na pokopališču Tinjan.  

 Ocenjena vrednost posega (prefabricirane betonske kanalete za prenos met.vode z izliva DC 
na levo stran ceste v smeri Plavje ter betoniranje sedanje poškodovane ploščadi) je cca 3.500 
EUR (brez DDV). Popis bo posredovan UJGSP z zahtevo po sanaciji. V kolikor je KS pripravljena 
participirati s namenskimi sredstvi za vzdrževanje kom. infrastrukture  so po navadi na občini  
nekoliko bolj odzivni. 

 
*Razprava  
 
Neva Tul – predstavnica krajanov Plavij je podala pobudo, da bi se v objektu bivše karavle na Plavjah 
uredil dom upokojencev. 
 
Predlog sklepa št.1: 
Zbor krajanov daje pobudo na MOK, da se v objektu bivše karavle na Plavjah uredi dom 
upokojencev.  
 
Glasovanje o predlogu sklepa št. 1:  
ZA: večina prisotnih krajanov 
Predlog sklepa št. 1 je sprejet z večino glasov prisotnih krajanov.  
 
2.   Načrt razvojnih programov 2017-2018 
 
2.1. Predstavitev predlogov krajanov-predlog prioritetnih investicij (poroča predsednik sveta        
        Edmond Gašpar) 
 

• KS so vsako leto pozvane, da sestavijo svoj predlog potrebnih izboljšav in investicij, vendar 
brez usklajevanja z MOK 

• sodelovanje KS pri oblikovanju proračuna pomeni en letni sestanek župana s predstavniki 22 
KS v trajanju do 1,5 ure , brez gradiv 

• direktive EU in strategija razvoja lokalne samouprave v SLO vzpodbujajo soodločanje ljudi 
• nekatere občine v SLO so že pristopile k t.im. participatornemu proračunu:  Maribor, Komen, 

Ankaran… 
• participacija  pri proračunu = občani/ ožji deli lokalne skupnosti/ KS, soodločajo pri pripravi 

proračuna 
• KS je v oktobru 2016 poslala  gospodinjstvom anketne vprašalnike, da ugotovi  kateri 

problemi krajane najbolj tarejo. Dospelo je 114 predlogov za izboljšave v vrednosti do 
40.000 EUR in 109 predlogov za investicije večjih vrednosti. Strukturo pobud po področjih in 
naseljih izkazujejo naslednji grafi:  
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a) Investicije do 40.000 eur: 

 
 
 
 

b) Investicije nad 40.000 eur: 

 
• Namensko oblikovana komisija je pregledala vse pobude in jih na podlagi kriterijev števila 

prijaviteljev, pomembnosti za skupnost, nujnosti ureditve varnosti (prometna, požarna) in 
drugih, rangirala ter uredila po posamičnih naseljih v KS.  
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• Tako urejene podatke bodo člani sveta na naslednji seji  prediskutirali in jih poslali občini v 
dogovarjanje o možnostih in dinamiki realizacije kot predlog participatornega Načrta 
razvojnih programov za občinski proračun.  

 
2.2.  Predlog prioritetnih investicij večjih vrednosti v letih 2017 - 2018 
 

 
 
*Razprava  
 
Predlog sklepa št. 2:  
Zbor krajanov podpira svet KS v prizadevanju za oblikovanje participatornega občinskega 
proračuna. Zbor tudi poziva MOK, da v neposrednem dialogu s predstavniki KS dogovori in oblikuje 
Načrt razvojnih programov  proračuna za l. 2017 s  projekcijo do 2018. 
 
Glasovanje o predlogu sklepa št. 2:  
ZA: večina prisotnih krajanov 
Predlog sklepa št. 2 je sprejet z večino glasov prisotnih krajanov.  
 
2.3. Energetska sanacija ali nova šola 

 
• Občinski svet je na predlog župana na 15. redni seji 30.06.2016 sprejel sklep o potrditvi 

projekta »Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije« 
• MOK o tem projektu ni vodil javne razprave v KS in je ni zaprosil za mnenje 
• 145. člen Statuta MOK določa: 

o Kadar občinski svet odloča o zadevah, ki se nanašajo samo na interese prebivalcev 
posamezne krajevne skupnosti, mora predhodno pridobiti mnenje sveta krajevne 
skupnosti, ki ga mora predložiti do seje občinskega sveta, na kateri je na dnevnem 
redu predvidena obravnava takega vprašanja. 

o V primeru, da gre za poseg v prostor, ki je širšega pomena in svet krajevne skupnosti 
ni dal pozitivnega mnenja za tak poseg, je za odločitev o tem potrebna večina vseh 
članov občinskega sveta. 

• V sprejetem proračunu MOK za l. 2010 je bilo izkazano, da je do 2010 občina za projekte 
nove šole porabila že 70.000 EUR, da bo v l. 2010 za to investicijo namenila  265.000 EUR, 
leta 2011 4.810.969 EUR in leta 2012  3.970.969 EUR. Projekt je baje izdelan do 
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dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenje, vendar umaknjen iz vseh investicijskih 
programov.  

• investicijska vrednost projekta energetske sanacije je 1.4 mio EUR 
• ekonomska doba projekta je od leta 2018 do leta 2042, doba vračanja naložbe znaša 15,3 let 

(citirano iz investicijskega programa) 
• to laično pomeni, da vsaj do leta 2033 nove šole na Škofijah ne bo, sicer bi bila povzročena 

finančna škoda, v najslabšem primeru pa celo do l. 2042   
• po podatkih MOK šola doseže prostorski maksimum v šolskem letu 2020/2021 z 18 oddelki 
• strokovnjaki iz gradbene in arhitekturne stroke trdijo, da je takšna investicija objekta na 

izteku svoje funkcionalne dobe strokovni in ekonomski nesmisel 
• širša javnost v naši skupnosti  (starši, zapisi na FB profilih, anketa KS) se izrekajo o zahtevku 

po novi šoli 
 

 *Razprava  
 
Predlog sklepa št. 3 - alternativno: 
a) Zbor krajanov podpira energetsko sanacijo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije 
b) Zbor krajanov  zahteva, da MOK nemudoma pristopi k vsem aktivnostim, potrebnim za izgradnjo 
nove šole v 3 letni dinamiki, tako kot je že  bila prikazana v proračunu za l. 2010  
 
Glede na razpravo se da na glasovanje najprej opcijo b): 
b) Zbor krajanov predlaga, da MOK nemudoma pristopi k vsem aktivnostim, potrebnim za 
izgradnjo nove šole v 3 letni dinamiki, tako kot je že bila prikazana v proračunu za l. 2010.  
ZA: večina prisotnih krajanov 
a) Zbor krajanov podpira energetsko sanacijo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije 
ZA: nekaj glasov 
Ugotavlja se, da je predlog sklepa št. 3, opcija b) sprejet z večino glasov prisotnih krajanov.  
 
3. Prostorsko načrtovanje in prodaja občinskih zemljišč 
 

• niso znane smernice odloka o pripravi Občinskega prostorskega načrta 2007 (OPN) 
• dolgoročna občinska  vizija in strategija razvoja občine in KS ni poznana 
• uskladitev vizije in strategije na terenu 
• brez opravljenega pripravljalnega dela se ob javni obravnavi  prostorski akt zatakne – primer 

OPPN Fortezza 
• brez načrtovanega  prostora je prodaja občinskih parcel, ki ne predstavljajo zaokrožitev ali 

plomb znotraj sedanjih območij pozidave,  nenačrtovano in nesmiselno početje 
• brez družbenega fonda  prostora ne bo možno načrtovanje za skupne potrebe: 

o površine centralnih dejavnosti 
o zelene in športno rekreacijske površine 
o druge površine pomembne za družbene  in okoljske standarde  

• KS dala pobudo  zamrznitvi prodaje zemljišč  do izdelave OPN  občinskemu svetu in občini, 
• KS je dala predlog da se vsaj 60% prihodkov od prodaje zemljišč iz območja KS nameni  

vlaganjem v komunalno infrastrukturo KS. 
• neupoštevanja stališča KS je zdajšnja tretja ponovitev poskusa prodaje dveh parcel   6.000 m2 

nad šolo. Svet KS je dal občini pobudo da širši del tega območja opredeli kot območje za 
rekreacijo in urbano zelenje.  

 
Predlog sklepa št. 4:  
a) Zbor krajanov daje pobudo MOK in občinskemu svetu, da do sprejetja OPN zamrzne prodajo 
zemljišč, ki ne predstavljajo manjših zaokrožitev (komasacij) zemljiških parcel ali plomb v strnjenih 
naseljih. 
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b) Zbor krajanov daje pobudo občini in občinskemu svetu, da po zgledu občine Izola, nameni 
kupnino za nepremičnine z območja KS izključno za financiranje komunalne opreme KS. 
 
Glasovanje o predlogu sklepa št. 4:  
ZA: večina prisotnih krajanov 
Predlog sklepa št. 4 je sprejet z večino glasov prisotnih krajanov.  
 
 
4.   Zdravstvena ambulanta 
 

 pobude o zdravstveni ambulanti na svetu že večkrat obravnavane  

 v preteklem mandatu je bila razlaga združenja Zdravstvenih domov, da se drobljenje 
zdravstvene mreže ne odobrava 

 letos odprta nova zdravstvena ambulanta v KS Pobegi Čežarji (proces je trajal več kot 10 let), 
kmalu bo odprta tudi v Ankaranu 

 KS s 3.300 prebivalci in precejšnjo populacijo starostnikov, ki so razpršeni po precej 
obsežnem teritoriju, mora  pridobiti zdravstveno ambulanto 

 zaradi morebitnih kratkoročnih  finančnih omejitev je svet razpravljal in podprl zamisel 
ambulante družinskega zdravnika 

 v malo daljši perspektivi  (5-7 let)  bi bilo smiselno načrtovati referenčno ambulanto splošne 
prakse 

 v prostorih ZD so trenutno dve možnosti prostorske umestitve: 
o ambulanta družinskega zdravnika  v prostoru ob zadnjem vhodu na oder v izmeri cca 

39 m2 - pritličje 
o referenčna ambulanta  v prostorih sedanjega fitnesa s površino  90 m2-pritličje  
o MOK ima na območju naše KS nekaj drugih nepremičnin v ali na katerih bi se lahko 

uredila zdravstvena ambulanta  
 
Predlog sklepa št. 5:  
Skladno s 155. členom Statuta MOK in 42. členom, 5. alineja Statuta KS Škofije zbor krajanov  daje 
pobudo o ustanovitvi  referenčne ambulante splošne medicine. 
 
*Razprava 
 
Glasovanje o predlogu sklepa št. 5:  
ZA: vsi za 
Predlog sklepa št. 5 je sprejet z vsemi glasovi prisotnih krajanov.  
 
 
5.   Poročilo Civilne iniciative – poroča Gregor Žigon 
 
Pred nekaj tedni je bila ustanovljena Civilna iniciativa za odstranitev Edmonda Gašparja z mesta 
predsednika krajevne skupnosti in člana sveta krajevne skupnosti zaradi naslednjih razlogov: 
- ne upošteva želje prebivalcev krajevne skupnosti 
- nesodelovanja z vsemi društvi, z nekaterimi je prišlo celo do incidentov 
- nesodelovanja z MOK  
- neprimernega obnašanja s krajani 
- odoločitev sprejema sam, brez da bi upošteval mnjene ostalih članov sveta KS,  
- opravičiti se moram vsem krajanom, ki niso prejeli peticije zaradi časovne stiske, vseeno smo zbrali  
   227 glasov za odstranitev predsednika    
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- zaradi vseh razlogov pozivamo zbor naj sprejme sklep, ki naj bo zavezujoč za člane sveta KS naj na 
naslednji seji razrešijo predsednika sveta Edmonda Gašparja zaradi dogodkov,  ki so se odvijali v času 
njegovega mandata 
 
*Razprava 
 
Predlog sklepa št. 6: 
Zbor krajanov izreka podporo dosedanjemu predsedniku sveta KS Škofije Edmondu Gašparju. 
 
Glasovanje o predlogu sklepa št. 6:  
ZA podporo g. Gašparju kot predsedniku sveta:  32 
NI ZA podporo g. Gašparju kot predsedniku sveta: 23  
Predlog sklepa št. 6 je sprejet z večino glasov prisotnih krajanov.  
 
6.   Razno 
 
Rolič Nadja; ureditev lastništva na pokopališču z novimi najemnimi pogodbami in razveljavitev 
lastniških pogodb z odlokom o pokopališkem redu. Kako misli KS uredit to zadeve? 
Pokopališče je javno dobro, ni vpisana na lastnike grobov ampak na MOK. 
Zadeva ni urejena, občani so lahko samo najemniki grobov, v soglasju s krajani bo potrebno to uredit.  
 
*Posnetek razprav se hrani v tajništvu in je po predhodni najavi možen ogled.  
 
Zbor krajanov zaključen ob 22.08 uri. 
 
Zapisnikar:       Predsednik zbora krajanov 
Majda Bonaca       odv. Gregor Velkavrh 
 
 
 
Overovatelja:  
Monika Markežič Kapelj 
Mara Peskar 


