Mestna občina Koper
Krajevna skupnost Hrvatini
Svet KS Hrvatini

ZAPISNIK
1. IZREDNE SEJE SVETA KS HRVATINI
dne 9. NOVEMBRA 2016 ob 19.00 uri, v sejni sobi KS Hrvatini

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI:
 Prisotni člani sveta: Irena Muženič Balentič, Sara Jurjavčič, Robert Kogoj, Aleš Bošnjak,
Franc Malečkar, David Šukljan, Nicoletta Casagrande
 Ostali prisotni: Nevij Kavrečič
 Opravičeno odsotna člana sveta: Roberto Marzi, Mirjana Topić, Nika Solce
Ugotovljeno je bilo, da je od 10 članov prisotnih 7 in svet je sklepčen.
Predsednica sveta KS Hrvatini Irena Muženič Balentič je sklicala 1. izredno sejo sveta in
predlagala naslednji dnevni red:
1. Pogovor z bivšim predsednikom Nevijem Kavrečičem glede poslovanja z gotovino
2. Razno - vprašanja in pobude krajanov in članov sveta
Člani sveta so z dvigom rok soglasno potrdili dnevni red.
Ad 1.
Med pogovorom z Nevijem Kavrečičem je bilo možno sklepati, da je KS poslovala z gotovino, ki ni
bila nikjer zabeležena. Bivši predsednik ni ne potrdil ne zanikal poslovanja z gotovino, pripomnil je
le, da so bili zaradi tega zelo majhni stroški vzdrževanja pokopališč in zelenic po sami KS. Obenem
je našteval narejene stvari v njegovem mandatu. Zatrdil je, da nobeden iz sveta KS ni gotovine
uporabil za osebne namene. Predsednica je zahtevala spisek, kjer bi bila vidna poraba gotovine in
ga obenem opozorila, da je s takim dejanjem kršil zakon, saj je gotovinsko poslovanje
prepovedano. G. Kavrečič je odgovoril, da spisek ne obstaja, ampak saj se »vidi«, kako je v
njegovem mandatu KS poslovala z minimalnimi stroški. Obenem je poudaril, da ni dolžan
pojasnjevati kako je posloval v bivših mandatih in naj se Svet KS raje ukvarja s trenutnimi
težavami. Predsednica je odgovorila, da je g. Kavrečič dolžen pojasnila za preteklo delo vsem
krajanom, ki so mu izkazali zaupanje. Po izčrpni izmenjavi mnenj se je G. Kavrečič poslovil, svetniki
pa so dali na glasovanje naslednji:
sklep št. 16
Prisotni in neprisotni svetniki 2. redne seje sveta KS Hrvatini, z dne 7. 11. 2016, smo seznanjeni s
sumom kaznivega dejanja prejemanja gotovinskih plačil za najem dvorane KD Božiči, uporabe
športnega igrišča pod OŠ ter za plačila sorazmernega dela porabe električne energije na
omenjenem igrišču, ki niso bila primerno vknjižena in zavedena v poslovnih knjigah. O
gotovinskih prejemkih ni bilo vodeno blagajniško poslovanje (blagajniški prejemek, blagajniški
dnevnik), gotovina ni bila nakazana na TRR KS Hrvatini, zato soglašam, da se zadeva preda
organom pregona.
Neprisotni svetniki so bili obveščeni o kaznivem dejanju in so glasovali po e pošti.
1

Izid glasovanja:
ZA: Irena Muženič Balentič, Sara Jurjavčič, Aleš Bošnjak, Nika Solce, Franc Malečkar, Mirjana Topič,
Robert Kogor, Roberto Marzi
VZDRŽANI:David Šukljan, Nicolleta Casagrande
S tem je bil dnevni red izčrpan in seja zaključena ob 20 uri.
Zapisala predsednica sveta KS:
Irena Muženič Balentič
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