KRAJEVNA SKUPNOST
HRVATINI

ZAPISNIK
1. KORESPONDENČNE SEJE SVETA KS HRVATINI,
ki je potekala po elektronski pošti med 20. in 21. novembrom 2016
Glasovalo je 10 od 10 svetnikov, kar pomeni, da je bilo glasovanje sklepčno.
Člani sveta so gradivo prejeli po e pošti in sicer oceno realizacije Finančnega plana za leto 2016 in
predlog Finančnega plana za leto 2017-2018 in ponudbo Rižanskega vodovoda za predelavo
vodovodnega priključka v KD Božiči.
Predsednica sveta je korespondenčno sejo sklicala zaradi rokov oddaje finančnega plana in naročila
po ponudbi.
1. Potrditev ocene realizacije Finančnega plana za leto 2016 in predlog Finančnega plana za leto
2017-2018
Pripombe članov sveta:
 Franc Malečkar podal pripombo na FP, da so donacije MOK prenizke in nerealne
glede na zahteve in potrebe krajanov. V vsakem primeru bi lahko v finančni plan
vpisali realna finančna sredstva, ki jih kraj v danem trenutku potrebuje. V taki
situaciji krajani vedo, da ni KS tista, ki ne želi ustvarjati v kraju, ampak je odvisna
vedno od MOK, ki namenja premalo dotacij krajevnim skupnostim. Predsednica mu
je razložila, da so donacije MOK že določene za leto 2017-2018 in čim bolj racionalno
porazdeljene v FP. KS mora največ računati oz.si pomagati s plačili oddaje poslovnih
prostorov.
Svetnik je imel nekaj pripomb tudi na porazdelitev sredstev, ki gredo za donacijo
društvom KS Hrvatini in za sredstva, ki so namenjena za izdajo glasila. Predsednica
je dejala, da so sredstva za društva zagotovljena. Glasilo bo izšlo v letu 2017 najmanj
2x. Z leti bi se število izdaj lahko povečalo seveda odvisno od finančnega stanja.
 Roberto Marzi je vprašal, zakaj je FP presežen za 59.000 € (več odhodkov kot
prihodkov). Predsednica mu je obrazložila, da je to kupnina starega kulturnega
doma. Sredstva kupnine so dodana v plan 2017 in sicer za predvideno porabo večje
investicije. Slednji je predlagal, da se na eni izmed sej dogovori, kje se bodo ta
sredstva porabila.
sklep št. 17
Potrdi se ocena realizacije za leto 2016 in predlog Finančnega plana za leto 2017-2018.
Izid glasovanja:
ZA:
Irena Muženič B., Sara Jurjavčič, David Šukljan, Robert Kogoj, Aleš Bošnjak, Roberto Marzi,
Mirjana Topič
PROTI:
Franci Malečkar
VZDRŽANI: Nicolleta Casagrande, Nika Solce

2. Predelava vodovodnega priključka za zmanjšanje letnih stroškov na vodovodni omrežnini z
KD Božiči
sklep št. 18
Po pridobljeni ponudbi se Rižanskemu vodovodu KP naroči predelava vodovodnega priključka
za zmanjšanje letnih stroškov na vodovodni omrežnini za KD Božiči.
Izid glasovanja:
ZA: Irena Muženič B., Sara Jurjavčič, David Šukljan, Robert Kogoj, Franc Malečkar, Nika Solce,
Nicoletta Casagrande, Roberto Marzi, Aleš Bošnjak, Mirjana Topič.

Zapisala predsednica sveta KS:
Irena Muženič Balentič

