
1 

 

MESTNA OBČINA KOPER 

KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFIJE                    www.ks-skofije.si 
        e-pošta: ks.skofije@siol.net 

SP. ŠKOFIJE  54      tel.: 05/6549-121 

6281 ŠKOFIJE      fax: 05/6540-121 
                                                                                           GSM:041/ 698-435 
                

 

 

Z A P I S N I K 
 
 
2. konstitutivne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 3. novembra 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: Gordana Grgič, Darko Dolar, Perkovič Friderik, Hotovič Željko, Barbara 
Verdnik, Mara Peskar, Erika Kapel Markežič in Rade Vilimanović 
 
 

Na začetku seje je predsedujoči pozdravil vse prisotne člane Sveta KS Škofije, ter ostale 
prisotne. Ugotovil  je prisotnost vseh  10 članov sveta KS Škofije in da je svet sklepčen.  
 
Predsednik volilne komisije Maks Turščak predlaga naslednji dnevni red: 
 
1.  Potrditev zapisnika 1. Konstitutivne seje sveta KS z dne 22.10.2014. 
 
2. Konstituiranje sveta KS Škofije: 
            - Izvolitev predsednika sveta KS Škofije 
 - Izvolitev podpredsednika sveta KS Škofije 
 
3.        Razno: 
           - Predlog primopredaje med bivšo predsednico Vlasto Vežnaver in novo izvoljenim 

predsednikom sveta KS Škofije. 
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 Predsednik volilne komisije Maks Turščak predlagani dnevni red daje v razpravo članom 
sveta KS. Člani sveta niso imeli pripomb na predlagani dnevni red in so ga soglasno potrdili.  
 
Ad 1)  
Potrditev zapisnika 1. Konstitutivne seje sveta KS z dne 22.10.2014. 
Predsednik volilne komisije Maks Turščak je v nekaj besedah povzel zapisnik 1. Konstitutivne 
seje sveta KS z dne 22.10.2014, ter povedal, da v zapisniku ni bilo sprejetih nobenih sklepov 
in  da je zapisnik objavljen na internetni strani www.ks-skofije.si, ter da si ga lahko vsi člani 
sveta preberejo. Glede vseh nepravilnosti, ki so bile storjene v času kandidiranja in v času 
volitev, so bile napisane v posebnem poročilu volilne komisije KS Škofije in so bile poslane 
občinski volilni komisiji, posebni volilni komisiji MO Koper in UE Koper.  
Člani sveta so zapisnik potrdili. 
 
Ad 2) 
Konstituiranje sveta KS Škofije: 
            - Izvolitev predsednika sveta KS Škofije 
 - Izvolitev podpredsednika sveta KS Škofije 
 
Predsedujoči vpraša člane sveta, ali imajo predlog za predsednika sveta KS Škofije. Nataša 
Zerbo predlaga za predsednika sveta KS, Edmonda Gašparja. Predsedujoči pozove ČS, ali 
imajo še kakšen predlog. Rino Hrvatin predlaga kandidata Milana Miloša Markočiča. Ker 
drugih predlogov ni bilo, ČS pa so se odločili, da bo glasovanje tajno je predsedujoči prekinil 
sejo za 15 min, da bi pripravil glasovnice za tajno glasovanje. V komisijo so bili imenovani; 
Maks Turščak, Gordana Grgič in Rade Vilimanovič. V času prekinitve seje je bilo opravljeno 
glasovanje v mali sejni sobi KS.  
V nadaljevanju seje sveta KS je predsedujoči predstavil izid glasovanja za predsednika sveta 
KS, ter ugotovil, da je Edmond Gašpar dobil 5 glasov in Miloš Markočič 5. Na podlagi teh 
ugotovitev svet KS ni bil konstituiran. Maks Turščak predlaga, da se izvede drugi krog volitev 
predsednika in podpredsednika. ČS so se s predlogom strinjali, zato je predsedujoči 
predlagal, da podajo predloge za predsednika. Nataša Zerbo je ponovno predlagala Edmonda 
Gašparja, Rino Hrvatin pa Miloša Markočiča. Predsedujoči pozove oba kandidata, da 
dopolnita svoje vizije, kar sta tudi storila. Sledila je ponovna 15 minutna prekinitev seje, kjer 
so se v tem času izvedle tajne volitve. 
Po pregledu glasovnic volilne komisije, je bilo ugotovljeno, da je Edmond Gašpar prejel 8 
glasov in Miloš Markočič 2 glasa.  
Ugotovljeno je, da svet še ni konstituiran, saj moramo izvoliti podpredsednika KS. Zato 
predsednik volilne komisije pozove ČS, da podajo predloge za podpredsednika sveta KS. 
Samanta Mikulandi Perič predlaga Matjaža Čoka. Nataša Zerbo predlaga Samanto Mikulandi 
Perič. Naslednji kandidat Damijan Pečarič je bil predlagan s strani Rina Hrvatin. Ugotovljeno 
je bilo, da se Matjaž Čok odpoveduje kandidaturi, saj ni pripravil svoje vizije. Glasovanje za 
podpredsednika je bilo javno.  Pri glasovanju je bilo ugotovljeno, da je za podpredsednika 
prejel največ glasov Damijan Pečarič.  
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Sklep št. 1 
 
Člani Sveta KS Škofije soglasno ugotovijo, da sta izvoljena predsednik Edmond Gašpar in 
podpredsednik Damijan Pečarič Sveta KS Škofije, ter da je s tem Svet KS Škofije 
konstituiran. 
Ko je predsednik volilne komisije je ugotovil, da je svet konstituiran, se zahvalil ČS KS Škofije, 
čestital novo izvoljenemu predsedniku in podpredsedniku, ter na podlagi 3. Odstavka 21. 
člena statuta KS Škofije predal nadaljnje vodenje sveta novoizvoljenemu predsedniku sveta 
Edmondu Gašparju. 
 
 
Ad 3) 
Razno: 
           - Predlog primopredaje med bivšo predsednico Vlasto Vežnaver in novo izvoljenim 
predsednikom sveta KS Škofije. 
Člani sveta KS Škofije so se odločili, da navedeno točko dnevnega reda obravnavajo kot prvo 
izredno sejo sveta Krajevne skupnosti, katero je vodil novoizvoljeni predsednik in je v 
zapisniku 1. Izredne seje Sveta KS Škofije. 
 
             
Druga konstitutivna seja se je zaključila ob 20.00 uri. 
 
Zapisala:      Predsednik volilne komisije: 
Tajnica KS Škofije                                                            Maks Turščak 
Nataša Rešek                         


