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Mestna občina Koper                                           

Krajevna skupnost Škofije 

Svet KS Škofije                                                                                   

Z A P I S N I K 

31. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 13.09.2018,  

ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije 

 

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: 

 Prisotni člani: Edmond Gašpar, Nataša Zerbo, Matjaž Ivanjšič, Matjaž Čok, Neva Tul, 

Valentina Petaros Jeromela, 

 Odsotni člani:  
a) s predhodno najavo odsotnosti: Damjan Pečarič, Milan Markočič,  
b) brez najave odsotnosti: Rino Hrvatin, Samanta Mikulandi Perič, 

 Ostali prisotni: Barbara Verdnik, Željko Stanić, Borut Slapnik, Marina Kokolj, Darko Šušmelj, 
Goran Žigon, 

 Tajnica: Majda Bonaca. 
 

Na začetku seje je ugotovljeno, da je prisotnih 6  članov sveta KS Škofije in da je svet sklepčen.   

 

Predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašpar je sklical 31. redno sejo in predlagal naslednji dnevni red: 
1. Potrditev zapisnikov 30.  redne seje in pregled zapisnika 4. izredne seje, pregled realizacije 

sklepov  

2. Poročilo predsednika in odborov: 

2.1. Problem razraščanja verbalnega in fizičnega nasilja v širšem območju nekdanjega 

balinišča Sp. Škofije 

2.2. Ambulanta 

2.3. Seznanitev z obljubljenimi nujnimi izboljšavami, ki jih bo MOK izvedla v KS pred iztekom 

mandata 

2.4. Aktivnosti v KS  v zvezi s kanalizacijo Zg. Škofije in 3. etapo kanalizacije Sp. Škofije 

2.5. Seznanitev s potekom del na pokopališču Plavje, zaključenem projektu  igrala Tinjan in 

intervencijskim posegom na pokopališču Škofije 

2.6. Ostala poročila  

3. Vprašanja, pobude, predlogi 

 

AD1) 

1.1. Potrditev zapisnika 30. redne seje  

Glasovanje:  
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž x  

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino - - 

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan - - 

6. Mikulandi Samanta - - 

7. Pečarič Damjan - - 

8. Petaroš Valentina - x 
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9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 353  je sprejet  

Zapisnik 30. redne seje je potrjen.  

 

1.2. Pregled realizacije sklepov. Člani niso imeli vprašanj ali pripomb. 

 

AD2) Poročilo predsednika in odborov  

 

2.1. Odbor za družbene dejavnosti (poročilo je priloga tega zapisnika) 
Nataša Zerbo je podala poročilo odbora, ki je korespondenčno obravnaval naslednje vloge:  

1. Vlogo Društva Dobra volja za izvedbo tradicionalne prireditve Golažjada 2018  

Člani odbora so se strinjali z materialno podporo pri izvedbi dogodka. 

2. Vloga KD Istrski grmič za izvedbo Praznika vina in oljk 2018 

Člani odbora so se strinjali z materialno podporo pri izvedbi dogodka. 

3. Vloga župnika za izvedbo Miklavževanja 2018 

Člani odbora so se strinjali z materialno podporo pri izvedbi dogodka. 

4. Vloga Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo in Policijskega veteranskega društva 

Sever za obeležitev 20. Obletnice pohoda Ankaran - Triglav 

Člani odbora so se strinjali z materialno podporo pri izvedbi dogodka. 

5. Vloga FC Bronx Škofije za izvedbo Šagre Škofije 2018  

Člani odbora so se strinjali z materialno podporo pri izvedbi dogodka. 

                  

Seji so se pridružili štirje krajani.  

 

2.2.  Poročilo Odbora za infrastrukturo   (poročilo je priloga tega zapisnika) 

Matjaž Čok je podal poročilo o poteku del izgradnje novih poti na pokopališču Plavje:  
"Skladno s sklepom št. 335 o obnovi obstoječih in izgradnji novih poti na  pokopališču Plavje, smo v 

mesecih juliju in avgustu začeli s postopki in z deli na lokaciji.   

Z izgradnjo novih in obnovo obstoječih poti se bo zagotovila dostopnost, varnost in urejen videz 

pokopališča. 

Hkrati bomo zagotovili tudi območja, kjer bo v prihodnje možno postavljati grobove in predvsem 
žarne niše. Cilje prenove je tudi to, da se maksimalno izkoristi obstoječe površine in se ne posega 
izven gabaritov pokopališča."  
 
2.3. Poročilo predsednika (poročilo je priloga tega zapisnika) 
2.3.1. Igrišče Tinjan in ostala otroška igrišča  

Po treh letih upravnih postopkov, ki so bili speljani le s strokovnim pristopom in vztrajanjem je KS 

postavila otroško igrišče, ki je po lokaciji in ekološki izvedbi najlepše v KS. Mandat svet zaključuje s 

tremi postavljenimi lesenimi igrali v lastnem strošku cca 6.000 eur vsako. Igrala so ekološka 

(obnovljivi viri) in ustrezajo vsem  predpisom o varnosti . Ob postavitvi igrala Tinjan se je izvedlo tudi 

prekritje streh s tegolo na igralu Elerji in Plavje. 

S soudeležbo KS in OŠ  pa so krajani Slatin postavili v svojem območju posebno  otroško igrišče »z 

dušo«. 

Skupaj z igriščem, ki ga je brez sodelovanja s svetom KS  iz občinskih sredstev postavila Marjetica je v 

tem mandatu KS pridobila štiri nova otroška igrišča. 
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2.3.2. Havarija v sanitarijah pokopališča Škofije 

V avgustu smo se ukvarjali (ponovno) s havarijo na vodovodnih instalacijah pokopališča Škofije. 

Zaradi dotrajanih cevi je prišlo do velikega izpusta vode. Potreben je bil zahteven poseg v tlakih in 

stenah sanitarij, zunanjega podesta in skladišča ter nova napeljava iz jaška znotraj pokopališča. V 

neugodni sezoni, ko je večina mojstrov zasedena ali na dopustu smo interventno in v zglednem času 

uredili problem, ki pa pomeni nepredviden odhodek investicijskega vzdrževanja v višini 3.574,11 EUR. 

 

Predlog sklepa: 

Svet potrdi odhodek v višini 3.574,11 EUR brez DDV za saniranje in odpravo posledic  havarije na 

vodovodni instalaciji sanitarij na pokopališču Škofije. 

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž x  

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino - - 

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan - - 

6. Mikulandi Samanta - - 

7. Pečarič Damjan - - 

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 354 je sprejet 
 

2.3.3. Oprema dvorane Hermana Pečariča 

Oddano je naročilo za dobavo in vgradnjo projektorja in platna v dvorani HP, ki bi moralo biti 

realizirano do konca septembra. 

 

2.3.4. Investicije in oprema iz lastnih sredstev KS  

Zaradi nepredvidenih odhodkov na pok. Škofije in povečanja vrednosti investicije na pok. Plavje se bo 

razpored investicij iz predloga na 30. seji spremenil. Prišla je tudi pobuda o ureditvi kritičnega dela 

poti Tinjan- Rožar, kjer družina Rojc skorajda nima več voznega dostopa do doma. Zato bi jo uvrstili v 

prioriteto, saj bodo krajani ob materialnem vložku KS z lastnim delom betonirali najbolj kritične dele 

ceste  v skupni površini pribl. 200 m2. 

Iz preostanka kvote za investicije predlagam še nakup: 

- 20 kompletov miz in klopi (gasilski kompleti) pri Bauhausu za vrednost cca 1.800 EUR in komplet 

osmih poštnih predalov v bloku po štiri enote iz ponudbe Bauhaus v vrednosti pribl. 300 EUR. 

 

Predlog sklepa 

Potrdi se nakup 20 gasilskih garnitur v vrednosti do 1.800 EUR in 2 bloka poštnih nabiralnikov po 4 

kosi (skupno osem nabiralnikov) v skupni vrednosti do 350 EUR. 

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž x  

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino - - 

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan - - 

6. Mikulandi Samanta - - 
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7. Pečarič Damjan - - 

8. Petaroš Valentina x  

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 355 je sprejet 
 
2.3.5. Ambulanta 

Po 4. izredni seji in 30. redni seji dne 20.06.2018 praktično ni nobene komunikacije župana ali MOK o 

ambulanti Škofije. Mediji so objavili vest, da je novi program splošne medicine, ki ga je pridobila MOK 

za l. 2018 umeščen v ZD Koper Center. MOK smo zaprosili za uradno informacijo o tem , vendar tudi 

po treh urgencah ni nobenega odgovora. Očitno je župan ponovno prekinil vsako komuniciranje z 

vodstvom sveta KS, ker pač nismo pristali na njegovo zamisel o  žrtvovanju avle za ambulanto in 

sedanjega parkirišča za slike urbanega trga s fontano. Po mojem globokem prepričanju je bila od 

aprila (od županovega zbora občanov na Škofijah) dogajanje okoli ambulante le predvolilna igra, saj 

po preverjenih informacijah pri članih sveta zavoda, ta svet  nikoli ni sprejemal stališča do dislocirane 

ambulante na Škofijah. O ambulanti na Škofijah ni razpravljal niti mestni svet in konec koncev ni niti 

nobenega pisnega sklepa župana o ambulanti. Je pa tudi javno znano stališče, da je strokovni svet 

zavoda proti širjenju ambulant iz mesta v zaledje. 

 

Molk na poslano zahtevo občini po pojasnilu o novi ambulanti v ZD Center pritrjuje povedanemu saj 

KS ni dobila nobenega argumentiranega razloga zakaj projekt ki je imel navidezno podporo župana ni 

bil realiziran. Sicer pa lahko občina v vsakem trenutku pripravi prostore za ambulanto na Škofijah in 

nato pristopi k selitvi ambulante iz Kopra. 

2.3.6. Kanalizacija 2. etapa Zg. Škofije  

»Poročilo ISAN 26.07.2018: 

•Po projektu je bilo predvidenih 835 m priključkov  komunalnih odpadnih voda, dejansko izvedenih je   

858 m  

•Zasebnih priključkov odpadne padavinske vode načeloma nismo izvajali, izvedli so se samo odtoki 

zasebnih ali javnih rešetk in požiralnikov na stiku cest z dvorišči – tam , kjer bi lahko cestne vode 

povzročale poplave dvorišč, vseh meteornih priključkov je bilo predvideno 111 m, izvedeno je 139 m 

•Kanalizacija odpadne komunalne vode:  predvideno 841 m, izvedeno 826 m  

•Kanalizacija padavinske odpadne vode : predvideno 803 m, izvedeno 1041 m  

•TK cevovod : izvajalec je izvajal ta del po neposredni pogodbi z naročnikom TK in nimamo evidenc o 

predvidenih in izvedenih delih.  

•Asfaltiranje : dela še niso povsem dokončana, zato ne moremo posredovati točnih podatkov.  

•Dela so zaključena, izvajajo se nekatera manjša del na priključkih in asfaltiranju. V izvajanju je 

geodetski posnetek izvedenih del, končana bodo predvidoma ta teden. Sledi izdelava projekta 

izvedenih del do konca drugega tedna. Izjava o zanesljivosti objekta je že pripravljena. S projektom 

izvedenih del bo pripravljena vsa potrebna dokumentacija za tehnični pregled tega dela kanalizacije 

Škofije. Tehničnega pregleda in uporabnega dovoljenja ne bo mogoče pridobiti do dokončanja 2. 

etape kanalizacije, ker se gradbeno dovoljenje glasi na celoten objekt. Po pridobitvi uporabnega 

dovoljenja bo lahko objekt formalno predan upravljavcu.  

•Končno vrednost bomo lahko podali po končnem obračunu in končni situaciji izvedenih del. 

Vsekakor pogodbena vrednost del ne bo presežena. Za strukturo financiranja nimamo informacij. » 

»Poročilo ISAN 08.09.2018: število predvidenih in izvedenih priključkov fekalne kanalizacije:  
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Predvidenih 61 

Izvedenih 69« 

 

2.3.7. Razraščanje nasilja v območju bivšega balinišča  

Občina je lastnik parcel kjer se dogajajo konflikti sosedov ter  zasebnega in javnega interesa. Gre za 

območje bivšega balinišča in parkirišča pred njim, občinske parcele,  ki jo zaseda krajan Zdenko 

Šturman in obeh poti ob njegovi hiši. V poslanih gradivih za to točko je opisano dogajanje zadnjega 

obdobja, ki je preraslo v izrek mandatne kazni, fizični napad in grožnjo po življenju. 

Osebno smatram, da je za to odgovorna tudi občina s svojo pasivnostjo pri urejanju skrbnega 

lastništva na svojih površinah. S tem, ko dovoljuje nelegalno prilaščanje nad njeno lastnino daje 

prostor nasilnemu stvarnemu prilaščanju nad temi površinami. Intervencije policije in vse pritožbe 

občini in inšpekcijami ne morejo zagotoviti, da se nasilje ne bo ponovilo, v  kolikor občina ne bo jasno 

pokazala, da s temi površini tudi upravlja. 

DU pa zlorablja pogodbo o upravljanju s parcelo 492/10 s tem ko daje v komercialni najem bivše 

balinišče in nelegalni objekt za zasebne kasno popoldanske in večerne zabave in praznovanja.    

 

Valentina Petaros Jeromela je ob 20.22 zapustila sejo. 

  

Po daljši razpravi so bili podani  v sprejem naslednji predlogi sklepov:  

 

1. Predlog sklepa : 

Svet KS poziva občino,  da počisti in zameji dostop na parcelo 492/5 k.o. Škofije.  

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž x  

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino - - 

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan - - 

6. Mikulandi Samanta - - 

7. Pečarič Damjan - - 

8. Petaroš Valentina - - 

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 356 je sprejet 
 
Na predlog krajanke Marine Kokolj  bo KS kontaktirala Marjetico Koper v petek 14.09.2018 s pobudo,  

da v akcijo Očistimo Slovenijo, ki bo potekala 15.09.2018 vključi še čiščenje občinske  parcele 492/5 v 

centru  Sp. Škofij. 

2. Predlog sklepa 

Svet KS poziva občino da zariše parkirišče na parceli 492/1 po projektu studia IBK A11/15 v varianti, 

ki je bila dogovorjena z županom v juniju 2018. 

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž x  

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino - - 

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan - - 
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6. Mikulandi Samanta - - 

7. Pečarič Damjan - - 

8. Petaroš Valentina - - 

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 357 je sprejet 
 
 
 3. Predlog sklepa 

Svet KS poziva občino,  da skupaj z neposrednim sosedom in Društvom upokojencev Škofije najde 

kompromis o aktivnostih in o času uporabe parcele 492/10 tako, da te aktivnosti ne bi bile povod 

za konflikte.  

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž x  

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino - - 

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan - - 

6. Mikulandi Samanta - - 

7. Pečarič Damjan - - 

8. Petaroš Valentina - - 

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 358 je sprejet 
 

2.3.8. Kaljenje nočnega miru ob dogodkih v Vaški hiši 

Na KS dobivamo pritožbe tudi na dogajanje ob komercialnem oddajanju v najem Vaške hiše. 

Izjava predstavnika za odnose z javnostmi z dne 10.07.2018: 

»09.07.2018 ob 5.26 smo bili dejansko obveščeni o pretepu na Škofijah. Policisti so na 

kraju ugotovili, da so imeli zabavo, dva naj bi se sprla in stepla, vendar 

so kraj vsi zapustili. Trenutno policisti zbirajo obvestila o nočnem 

dogajanju. 

Prijazen pozdrav, 

Anita Leskovec 

Predstavnica PU Koper za odnose z javnostmi« 

 
3. Pobude, predlogi, vprašanja 

3.1. Predlog predsednika o sklicu zbora krajanov 

Predlog sklepa: 

Sprejme se sklep o sklicu zbora krajanov pred iztekom mandata sveta. Svet bo podal svoje poročilo 

o delu v obdobju 2014-2018, opredelil in predstavil bo tudi večje občinske  investicijske projekte v 

KS Škofije, ki ostajajo odprti in si bo moral za njihovo realizacijo  prizadevati svet v novi sestavi. 

Svet pooblašča predsednika, da  določi datum zbora in ga skliče s 7 dnevno predhodno najavo. 

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž x  

2. Gašpar Edmond x  
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3. Hrvatin Rino - - 

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan - - 

6. Mikulandi Samanta - - 

7. Pečarič Damjan - - 

8. Petaroš Valentina - - 

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 359 je sprejet 
 

3.2. Predlog upravitelja ŠD Burja o obravnavi načina poslovanja in upravljanja ŠD Burja 

1. Dosedanji način upravljana ŠD Burja : 

Pri dosedanjih razmerjih  med MOK in KS ohranja neko avtonomijo pri upravljanju vendar se obenem 

tudi nadaljujejo vse že znane težave. Najbolj seveda s financiranjem v prvi polovici leta. Pričakovati, 

da bi občina šla v kakšno avansiranje v tem obdobju najbrž nima realne osnove, še posebej, ker ima 

za take zadeve že ustanovljen Zavod za šport preko katerega mnogo lažje izvaja take transakcije. 

Lahko se sicer poskusi priti pred odgovorne tudi z idejo, da bi občina na začetku leta avansirala 

mesečno cca 2 do 3.000 Eur pa se potem vidi kakšen je njihov odziv. Seveda to ni edina problematika 

vezana na ŠD Burja. Objekt ima svoja leta in kljub kakovostnemu rednemu vzdrževanju vseeno kliče 

tudi po večji prenovi, obnovi, mogoče celo energetski sanaciji. To so vse stroški, ki presegajo 

zmožnosti KS. Dejstvo je, da občina že izvaja aktivnosti v zvezi s pridobitvijo uporabnega dovoljenja. 

Mnogo zadev je zato že bilo postorjenih: nova vodovodna in hidrantna inštalacija, številni pregledi in 

meritve, ureditev zadev v povezavi s požarno varnostjo, antipanika vrata, klančine za invalide itd. Kot 

kaže je v fazi izdelave tudi energetska izkaznica objekta. Tudi to je za sabo najbrž potegnilo kar nekaj 

stroškov. Zato v kolikor se KS ne bi rada več ukvarjala s tem objektom je verjetno najboljša druga 

varianta. 

2. Morebiten prenos  upravljanja ŠD Burja na zavod za šport pod določenimi pogoji, podobno kot je 

to bilo s športnim centrom v Dekanih. 

 Zavod za šport ima dovolj resursov in tudi sredstev, da bi lažje izpeljal predvsem finančno 

zahtevnejše investicije za katere je že ugotovljeno, da nas prej ali slej čakajo. Seveda bi tu morali 

vseeno izposlovati vsaj neko garancijo, da imajo klubi iz KS Škofije (za enkrat je to sicer KMN Bronx, v 

bodoče pa bo mogoče še kdo) prednost pri izbiri terminov. Glede na to, da ima moje podjetje 

veljavno pogodbo o upravljanju pa menim, da bi bilo prav, da se zavod na nek način zaveže, da 

prevzame to pogodbo ali kako drugače reši moj status oziroma status podjetja. Še najbolje bi bilo, da 

je tudi pod zavodom za šport ŠD Burja recimo temu samostojna enota s pisarno v objektu, kot je to 

recimo v sklopu zavoda; Dvorana Bonifika, Teniški stadion, bazen v Žusterni itd. Mogoče bi lahko tudi 

naredili nek plan investicij kaj recimo ob prehodu na zavod pričakujemo, da se uredi v naslednjih 2 ali 

3 letih. Dolgoročno je tudi po izkušnjah drugih športnih objektov verjetno res najboljša rešitev.  

Glede na dejstvo, da sem sam tako preko izjemno uspešnega kluba Bronx kot preko podjetja najbolj 

vpleten v dogajanje v dvorani ter, da sem v vseh teh letih vzpostavil konstruktivne odnose tako z 

odgovornimi na zavodu za šport kot tudi odgovornimi za šport na MOK in, da se zagotovo najbolje 

spoznam v vse detajle in problematiko vezano na upravljanje z dvorano in izvajanje športnih 

programov predlagam, da mi svet KS podeli mandat za nadaljnje pogovore z odgovornimi. Seveda v 

skladu s smernicami, ki jih bo postavil svet. 
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Predlog Sklepa 

Željka Staniča, pogodbenega upravitelja ŠD Burja se pooblašča, da v imenu KS opravi z Zavodom za 

šport MOK  tehnične pogovore in pridobi stališče Zavoda predvsem o: 

- možnem statusu dvorane znotraj Zavoda,  

- statusu sedanjega upravitelja v razmerju z Zavodom 

- prioriteti terminov in pogojev za društva in ostale koristnike dvorane iz KS Škofije  

- financiranje tekočega poslovanja in stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja 

- štiriletni načrt investicij in investicijskega vzdrževanja z oceno vrednosti. 

O vsebini pogovorov in stališču Zavoda bo poročal svetu KS na naslednji seji. 

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž x  

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino - - 

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan - - 

6. Mikulandi Samanta - - 

7. Pečarič Damjan - - 

8. Petaroš Valentina - - 

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 360 je sprejet 
 
3.3. Intervencijska ureditev dela poti Tinjan -Rožar  

Del poti od odcepa ceste  Tinjan- Urbanci proti Rožarju je voda poškodovala do flišnega ustroja, tako 

da razkrita kamnina ne omogoča več normalne prevoznosti. Družina Angela Rojca praktično ne more 

do svojega doma z avtomobilom, otežene so tudi intervencije in dostopi lastnikov na nižje ležeča 

kmetijska zemljišča. Ocenjeno je, da je nujno betonirati pribl. 200 m2 cestišča v širini 2,5m. 

Predhodno bodo krajani uredili odvodnjavanje. Na KS naslavljajo prošnjo za kritje stroška nakupa 

tampona za izravnavo površine, betona in betonskega železa. Prilagajo popis potrebnega materiala z 

oceno skupne vrednosti (družba Rubel d.o.o.) materiala in strojnih ur. Delovno silo bodo zagotovili 

sami kakor tudi prečne kovinske mulde za odvodnjavanje. 

Predlog sklepa 

Sprejme s sklep o odobritvi izdaje naročilnice za 70 m3betona, 37 armaturnih mrež Q 131 in 30 m3 

jalovine tampona v skupni vrednosti do 7.500 EUR. 

 
zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti 

1. Čok Matjaž x  

2. Gašpar Edmond x  

3. Hrvatin Rino - - 

4. Ivanjšič Matjaž  x  

5. Markočič Milan - - 

6. Mikulandi Samanta - - 

7. Pečarič Damjan - - 

8. Petaroš Valentina - - 

9. Tul Neva x  

10. Zerbo Nataša x  

 Prisotnih članov   

Sklep št. 361 je sprejet. 
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Seja je bila zaključena ob 20.52 uri. 
 
Vse ostale priloge zapisnika so po predhodni najavi na vpogled v tajništvu KS. 
31. redna seja je bila zvočno  posneta, posnetek se hrani v tajništvu KS. 
 

 

 

Škofije, 14.09.2018                                                                                           Predsednik sveta KS  

Zapisala: Majda Bonaca                                                                                   Edmond Gašpar 


