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Z A P I S N I K 
 
 

1. konstitutivne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 22. oktobra 2014, 
ob 18. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije. 

 
 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: 
 

 Sejo vodi predsednik volilne komisije Maks Turščak. 
 

 Prisotni člani: Miloš  Markočič, Damjan Pečarič, Matjaž Ivanjšič, Edmond Gašpar, Rino 
Hrvatin, Nataša Zerbo, Neva Tul, Matjaž Čok, Samanta Mikulandi – Perič, Valentina 
Petaroš – Jeromela. 
 

 Ostali prisotni: Vlasta Vežnaver, Mara Peskar, Matej Gabrijel, Željko Hotovič, 
Gordana Grgič, Branka Kragelj, Barbara Verdnik .. 
 

 Odsotni člani:  / 
 

Na začetku seje je predsedujoči pozdravil vse prisotne in izrekel čestitke novo izvoljenim 
članom Sveta KS Škofije, ter ugotovil, da je prisotnih vseh  10 novoizvoljenih članov sveta KS 
Škofije in da je svet sklepčen.  
 
Predsednik volilne komisije Maks Turščak predlaga naslednji dnevni red: 
 
1.  Kratka predstavitev poteka  volitev z dne 5.10.2014 - poroča predsednik volilne 

komisije KS Škofije -  Maks Turščak. 
 
2. Predstavitev dosedanjega dela sveta KS Škofije – poroča predsednica KS Škofije - 

Vlasta Vežnaver. 
 
3. Konstituiranje novega sveta KS Škofije: 
 - Izvolitev predsednika sveta KS Škofije 
 - Izvolitev podpredsednika sveta KS Škofije 
Predsednik volilne komisije pred začetkom dnevnega reda pozdravi prisotnega župnika 
Škofij, g. Milana Kavčnika.  
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Župnik se iskreno zahvali članom Sveta krajevne skupnosti za finančno podporo pri 
restavriranju škofijske matične knjige iz leta 1656 ter vsem prisotnim novim članom sveta KS 
Škofije zaželi uspešno in plodno delo v novem mandatu. 
 
Predsednik volilne komisije prevzame besedo in po prebranem dnevnem redu le tega da v 
razpravo. Sprašuje za morebitne pripombe k predlaganemu dnevnemu redu. 
 
Član sveta Edmond Gašpar predlaga dopolnitev dnevnega reda tako, da bi dodal  dodatno, 4. 
točko dnevnega reda – Razno:  Primopredaja dokumentacije. 
Predsednik volilne komisije da predlog na glasovanje, ki ga vsi člani sveta soglasno podprejo. 
 
  
Ad1) Kratka predstavitev poteka  volitev z dne 5.10.2014 - poroča predsednik volilne    
         komisije   KS Škofije -  Maks Turščak. 
 
Uvodoma predsednik volilne komisije predstavi volilno komisijo, ter v nadaljevanju svojega 
izvajanja pove: 
 
 »Na podlagi 292. Sklepa Sveta KS Škofije sem bil imenovan za predsednika volilne komisije 
KS Škofije za lokalne volitve dne 5.10.2014. Ker menim, da je to temelj demokracije sem se 
na omenjene volitve tudi pripravil. Ponovno sem segel po Zakonu o lokalnih volitvah, 
pregledal prejšnje zapisnike in se osebno tudi dvakrat posvetoval z občinsko volilno komisijo, 
da bi lahko svojo nalogo kot predsednik opravil strokovno, predvsem pa zakonito. 
Zatem sem sklical sestanek volilne komisije, da bi kot predsednik seznanil svojo komisijo z 
nalogami, predvsem pa da smo naredili urnik naših aktivnosti na dan volitev 5.10.2014. Prvič 
smo skupaj obiskali volišča, se predstavili kot volilna komisija KS Škofije ter volilnim odborom 
povedali, da bomo v času volitev prisotni na posameznih voliščih kakor tudi pri odpiranju 
skrinjic ob 19. uri. 
Ker menimo, da v KS Škofije nekateri niso mogli izraziti svoje volje na volitvah kot predsednik 
komisije KS Škofije ugotavljam naslednje pomanjkljivosti: 

1. Da bom lažje razumljiv dajem praktični primer: Na volišče prideta mož in žena. Mož je 
predložil vabilo in osebni dokument, ki ga je imel v denarnici, žena je predložila samo 
vabilo, ker ni imela pri sebi dokumenta. Član volilnega odbora je  ne da bi kar koli 
storil ženo zavrnil, da naj gre domov po dokument. Ženska je odšla in se na volišče ni 
več vrnila. To so bili zelo pogosti pojavi, zato je udeležba bila evidentirana kot zelo 
nizka,  (je bila) bi lahko bila bistveno višja. Volilni odbor se niti malo ni potrudil, da bi 
take osebe lahko izrazile svojo voljo na volišču, čeprav mu zakon daje možnost. Tu se 
sprašujem, ali so volilni odbori bili poučeni o teh zadevah? 

2. Zanima me ali so volilni odbori bili seznanjeni s svojo nalogo in evidentiranjem 
obiskov na volišču s strani zaupnikov in drugih, ki so se pojavili na volišču. Kot mi je 
povedal eden od članov volilnega odbora, ga o tem ni nihče poučil. 

3. Menim, da bi vsaj predsednik volilnega odbora na posameznem volišču moral biti 
pismen, da zapisnik o delu volilnega odbora pri ugotavljanju glasovanja v svet KS ne bi 
bil ves popravljen, poglejte zapisnik volišč.. (volišče 545, 544 itn.) 

4. Da o seštevanju izračunavanju glasovnic ne izgubljam besed, saj predsedniki volilnih 
odborov niso vedeli kako se izračunajo prejete glasovnice, te ki so ostale prazne, 
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porabljene, tako da je zaupnik na volišču jim to razlagal kako se to naredi, da pridejo 
do končnega števila glasovnic. 

5. Na zapisniku o delu volilnega odbora pri ugotavljanju glasovanja v svet KS predlagan, 
da se pred rubriko NEUPORABLJENE GLASOVNICE doda rubrika PREJETE GLASOVNICE 
skupaj od OVK. 

6. Da so v volilni odbor prišli  iz drugih krajev je lahko prednost, saj je član odbora lahko 
neobremenjen z izidi v KS. Po drugi strani pa na volišče pride več krajanov kot jih voli, 
saj volilni odbori krajanov ne poznajo. Predlagam razmislek o tem! 

7. Volilni odbori bi po mojem skromnem prepričanju morali poznati vse podrobnosti o 
tem, kdaj je izražena volja volivca na glasovnici. Ali je v celoti obkrožen, podčrtan, 
prekrižan itd, da bi se pravilno odločali o glasovnici ali je veljavna ali ne, saj 
ugotavljam, da so tu imeli kar veliko težav, predvsem pa različnih razmišljanj v istem 
volilnem odboru. 

8. Prav gotovo je potrebno poudariti tudi pozitivne strani saj je OVK pripravila zapisnike 
za volilno komisijo KS, ki so bili povsem razumljivi, da je s tem bilo delo same komisije 
veliko lažje, kot če bi ga morali sami sestavljati. 

 
Poudariti moram, da sem bil letos prvič v vlogi predsednika volilne komisije KS Škofije. Svoja 
opažanja na samih voliščih sem si kronološko beležil.  Ne želim s tem mojim razmišljanjem 
zmanjšati prizadevanja posameznih akterjev na voliščih, pač pa odpraviti pomanjkljivosti, če 
OVK meni, da to resnično so. 
 
Prav tako sem ugotovil številne kršitve Zakona o lokalnih volitvah. Ugotovil sem namreč, da 
so kandidature vložene v nasprotju z 68.a členom Zakona o lokalnih volitvah, saj so 
predlagatelji posameznih kandidatov kršili omenjena določila. Zakon govori, da kandidat 
mora imeti stalno prebivališče v volilni enoti v kateri kandidira za člana sveta KS. 
Prav tako sem ugotovil, da je za kandidatko za za Svet KS kandidirala oseba, ki ne prebiva v 
prostorskem okolišu 243, saj le to območje spada v dvojezično območje v KS Škofije, kjer so 
volivci pripadniki italijanske narodne skupnosti (gej 49. Člen Zakona o lokalnih volitvah). Prav 
tako je bilo kršeno določilo, da so podporo kandidatom podpisovali podporniki, ki ne 
stanujejo v volilni enoti kot kandidat, kateremu so dajali podporo. Tu vidim tudi veliko 
napako Upravne enote Koper, ki je overjala, OVK pa potrjevala kandidature pri tem pa ni 
upoštevala določbe 54. člena Zakona o lokalnih volitvah, saj ni preverjala v volilnem imeniku 
ali kandidati in predlagatelji stanujejo v isti volilni enoti. Pri tem je predsednik OVK dejal, da 
so se zanašali na potrjene kandidate iz UE Koper, zato sami niso opravljali nobenega 
dodatnega preverjanja. Na koncu se sprašujem ali so lokalne volitve z dne 5.10.2014 
zakonite. 
 
Na koncu izvajanja je predsednik volilne komisije KS Škofije povedal, da ni bilo nobene 
pritožbe, zato je članom sveta predlagal, da se za naslednje volitve upoštevajo določila 
Zakona o lokalnih volitvah«, in s tem zaključil prvo točko dnevnega reda kot priporočilo. 
 
 
 
 
Ad 2) Predstavitev dosedanjega dela sveta KS Škofije – poroča predsednica KS Škofije –  
           Vlasta Vežnaver. 
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Dosedanja predsednica sveta se najprej zahvali predsedniku volilne komisije za dobro 
opravljeno delo volilne komisije in za predstavitev le te. Prav tako se zahvali dosedanjim 
članom sveta za sodelovanje in ob tem izpostavi odgovorno in zahtevno delo tako 
predsednika kot tudi vseh ostalih članov sveta. V nadaljevanju pove, da je v zadnjem 
mandatu prišlo do nasprotovanj med člani sveta, pogosto zelo slabega sodelovanja, zaradi 
česar je bilo tudi njeno delo  oteženo in naporno.  
Ponosna je, da so v času njenega predsedovanja KS kljub temu uspeli izpeljati kar nekaj 
projektov:  obnova ceste na Elerjih, dokončanje izgradnje I. faze Zadružnega doma na Sp. 
Škofijah, dokončanje I. faze kanalizacijskega sistema, delna rekonstrukcija ceste Škofije – 
Tinjan in izvedba prizidka Vrtca Škofije. Obnovljeni so bili tudi prostori na Krajevni skupnosti, 
sprotno se vzdržujeta dvorani na Škofijah (ŠD Burja in Večnamenska dvorana), pred kratkim 
je bilo izvedeno  urgentno popravilo dela strehe na Zadružnem domu zaradi zamakanja. Na 
Tinjanu je bil zastavljen projekt o namestitvi čistilne naprave, a se žal ni izvedel. Napove, da 
se v prihodnjih letih na Zg. Škofijah obeta celovita sanacija ceste (Škofije – Tinjan). 
 
Na bodoče člane sveta apelira, da bo potrebno v bližnji prihodnosti kompletno obnoviti 
streho Zadružnega doma. Poudari, da so na Škofijah prisotne različne oblike vandalizma, ki 
kraju povzročajo veliko škodo (npr. kraje žlebov na pokopališču ). 
Člane seznani, da ima KS preko javnih del angažiranega delavca Marina Grebla, ki mu poteče 
mandat ob konca leta.  
Na koncu pove, da ima KS trenutno cca. 15.000,00€ prihrankov in da so vsi dosedanji računi 
poravnani. Novim imenovanim članom sveta zaželi veliko uspehov in  predvsem složno in 
ustvarjalno delo. 
 
Ad 3)  Konstituiranje novega sveta KS Škofije: 
 - Izvolitev predsednika KS Škofije 
 - Izvolitev podpredsednika KS Škofije 
 
Predsednik volilne komisije pove, da ima vsak član na mizi priloženo kopijo Statuta KS  in 
Poslovnik. 
 
Predlaga, da se vsak novo izvoljeni član sveta predstavi in pove nekaj o sebi. 
Člani se na kratko predstavijo in vsi obljubijo, da bodo delali v dobrobit celotnega kraja. 
 
Po predstavitvi predsednik volilne komisije člane Sveta KS Škofije seznani z določili Statuta in 
Poslovnika in pove, da imajo možnost izvedbe javnega ali tajnega glasovanja predsednika in 
podpredsednika sveta KS Škofije, s čimer se strinjajo vsi prisotni. Člani sveta KS so se 
enoglasno opredelili, da so volitve za predsednika in podpredsednika sveta KS tajne.  
 
V nadaljevanju predsedujoči postavi vprašanje članom sveta ali imajo predlog za predsednika 
sveta KS: 
 
Članica sveta Nataša Zerbo predlaga za predsednika sveta KS Škofije Edmonda Gašparja. 
Član sveta Rino Hrvatin predlaga za predsednika sveta KS Škofije  Miloša Markočiča. 
Članica sveta Samanta Mikulandi – Perič predlaga za predsednika sveta KS Škofije Matjaža 
Čoka. 
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Ugotivi se, da Edmond Gašpar in Miloš Markočič pristajata na kandidaturo, medtem ko jo 
Matjaž Čok zavrne. 
 
Predsedujoči predlagana kandidata pozove, da predstavita svoje programe dela  za obdobje 
štirih let. Omenjena predstavita svojo vizijo dela za novi mandat. 
 
S predlaganim kandidatom Edmondom Gašparjem so nekateri člani izpostavili pomisleke, ker  
v prejšnjem mandatu ni uspel vzpostaviti dobrih odnosov in komunikacije z vodstvom 
Mestne občine Koper. Gašpar temu mnenju replicira in pove, da to ne drži v celoti in doda, 
da on je človek dejanj, ki  strmi h konkretnemu obojestranskemu sodelovanju. 
 
Prične se tajno glasovanje. Predsednik volilne komisije določi komisijo, ki jo sestavljajo: 
Matej Gabrijel, Mara Peskar in Gordana Grgič. 
 
Seja se prekine za 15. minut – od 19,30 do 19,45. 
 
Predsednik komisije Maks Turščak, tajnica KS Nataša Rešek, predlagana kandidata Edmond 
Gašpar in Miloš Markočič se umaknejo v prostore tajništva, kjer tajnica izdela 10 glasovnic in 
sicer tako, da je pred imenoma vsakega kandidata zapisana številka, ki jo lahko član obkroži.  
 
Pisarno zapustijo vsi razen tajnice, kjer se ji pridružijo izvoljeni člani komisije. Dogovorijo se, 
da bo glasovanje potekalo tako, da bo prišel vsak član sveta posamično na mesto glasovanja, 
izpolnil  glasovnico in jo vstavil v prirejeno mapo.  
Ob stalni navzočnosti članov komisije in po zaključku glasovanja, prešteje glasovnice najprej 
tajnica, potem pa še predsednik volilne komisije.   
Na podlagi oddanih glasovnic se ugotovi, da je vseh deset glasovnic veljavnih in da je vsak 
predlagani član sveta prejel po pet glasov.  
 
Predsednik komisije nadaljuje s sejo  in razglasi rezultate glasovanja: član sveta Edmond 
Gašpar je prejel pet glasov, član sveta Miloš Markočič je prejel pet glasov.  
 
Zaradi izenačenega rezultata je predsednik volilne komisije ugotovi, da nobeden od 
predlaganih kandidatov ni prejel večine prisotnih članov sveta KS Škofije zato predlaga sklic 
naslednje – 2. konstitutivne seje sveta KS Škofije, ki bo v ponedeljek,  3. novembra ob 18. uri. 
 
Glede na to, da so na seji prisotni vsi člani sveta, je predsednik volilne komisije  člane ustno 
povabil na naslednjo sejo sveta v ponedeljek,  3. novembra ob 18. uri in pri tem poudaril, da 
pisnih vabil ne bo pošiljal, kar so člani sveta vzeli naznanje. 
 
Prva konstitutivna seja se je zaključila ob 21.00 uri. 
 
Zapisala:      Predsednik volilne komisije: 
Tajnica KS Škofije                                                            Maks Turščak 
Nataša Rešek                         


