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SKLEPI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI HRVATINI 
 

     
Konstitutivna seja sveta, dne 27. oktobra 2014 

 

1. SKLEP 

Za predsednika sveta KS Hrvatini se imenuje Nevij Kavrečič za podpredsednika 

sveta KS Hrvatini  se imenuje Alfred Štok. 
Soglasno sprejeto  
 

2. SKLEP 

Za razpolaganje s sredstvi Krajevne skupnosti Hrvatini ostajata ista podpisnika oz. 

odredbodajalca: predsednik sveta Nevij Kavrečič in podpredsednik Alfred Štok. 
Soglasno sprejeto  
 

 

1. redne seje sveta KS Hrvatini, dne 3. novembra 2014  
 

3. SKLEP 

Potrdi se zapisnik Konstitutivne seje sveta z dne 27.10.2014. 
Soglasno sprejeto  
 

4. SKLEP 

Potrdi se imenovane delovne komisije z dopolnitvijo ostalih članov. 
Soglasno sprejeto  
 

5. SKLEP 

Na podlagi predstavitve problematike priključka na plato cerkve Sv. Bride ob 

izgradnji trafo postaje, svet podpira izgradnjo priključka v tej fazi. 
Soglasno sprejeto  

 
 

2. redne seje sveta KS Hrvatini, dne 9. decembra 2014  

 

6. SKLEP 

Potrdi se zapisnik 1. redne seje sveta z dne 3. 11. 2014. 
Soglasno sprejeto  
 

7. SKLEP 

Svet KS Hrvatini potrjuje predlog Komisije za podelitev priznanj ob krajevnem 

prazniku in sicer Priznanje 21. december se podeli g. Bojanu Cerovac,  

Plaketa KS g. Luki Prtenjača, pustni skupini »ŠKICET« in  

osebju Marjetka 2 Kolomban. 
Soglasno sprejeto  

 

8. SKLEP 

Potrdi se Poročilo predsednika sveta KS o zaključku mandata 2011-2014. 
 

9. SKLEP 

Potrdi se čistopis Pravilnika za uporabo dvorane v kulturnem domu v Božičih.  
Soglasno sprejeto  
 

10. SKLEP 

Odpiše se terjatev iz konta 12010000 Apollonio Alesandra, št. rač. 1714349 v višini 

33,18 €. Razlika obračunanega in plačanega ddv v višini 5,98 € bremeni odhodke na 

proračunski postavki 5030-1000, konto 4029 9900. 
Soglasno sprejeto  
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3. redne seje sveta KS Hrvatini, dne 9. februarja 2015 

 

11. SKLEP 

Potrdi se zapisnik 2. redne seje sveta z dne 9. 12. 2014. 
Soglasno sprejeto  
 

12.) SKLEP 

a.) Potrdi se zapisnik inventurne komisije za leto 2014, ki ga je dne 2. 2. 2015 

pripravila inventurna komisija in zapisnik zaključene investicije za povečanje 

premoženja MOK. 
 

b.) Razveljavi se 10. sklep sveta KS Hrvatini sprejet na 2. redni seji  

z dne 9. 12. 2014.  
Soglasno sprejeto  
 

13. SKLEP 

Razveljavi se 149. sklep sveta KS Hrvatini sprejet na 22. redni seji  

z dne 14. 4. 2014. 
Soglasno sprejeto  
 

14. SKLEP 

Svet KS Hrvatini glede potrebne površine platoja javnega značaja ob cerkvi Sv. 

Bride  daje pobudo, da se severna meja platoja med parcelo št.: 1088/2 k. o. Hribi v 

lasti MO Koper in parcelo št.: 1089/3 k. o. Hribi v lasti g. Davida Lorenčič izravna 

vzporedno s severno fasado cerkve tako, da se izvrši  

menjava m2 za m2 površine. 
Soglasno sprejeto  
 

15. SKLEP 

Svet KS Hrvatini soglaša s prodajo ali menjavo parcele št.: 2674 k.o. Hribi g. Cunja 

Vilku povezano s predhodnim postopkom vzpostavitve javne pešpoti do vrtca po 

lastnini g. Cunje. 
Soglasno sprejeto  
 

16. SKLEP 

Za pripravo prireditve ob kulturnem prazniku v dvorani KD Božiči dne 28. 2. 2015 se 

sofinancira z dotacijo 200,00 €. 
Soglasno sprejeto  
 

17. SKLEP 

Glede na novo ustanovljeno Občino Ankaran v kateri je tudi podružnična Osnovna 

šola Aleš Bebler Primož, svet KS Hrvatini zahteva, da se status osnovne šole v 

Hrvatinih ne spremeni in ostane kot centralna OŠ Aleš Bebler Primož Hrvatini v 

Hrvatinih. 
Soglasno sprejeto  
 

 
1. korespondenčne seje sveta KS Hrvatini, dne 10. februarja 2015  

 

18. SKLEP 

Svet KS Hrvatini se strinja, da se pot Ivana Juga prekategorizira v slovensko 

planinsko pot (transverzala), s čimer planinci prevzemajo vzdrževanje, označevanje 

in promocijo. 
Soglasno sprejeto  
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4. redne seje sveta KS Hrvatini, dne 23. februarja 2015 

 

19. SKLEP 

Potrdi se zapisnika 3. redne seje sveta z dne 9. 2. 2015 in  

1. korespondenčne seje z dne 10. 2. 2015. 
Soglasno sprejeto  
 

20. SKLEP 

Potrdi se Poslovno poročilo za leto 2014 in zapisnik o izločitvi iz fonda poslovnih 

prostorov, nepremičnina na naslovu Hrvatini 108 stoječa na parceli št. 2201/ k.o. 

2590 Hribi (ID 1863313). 
Soglasno sprejeto  
 

21. SKLEP 

Po prejeti ponudbi Rižanskega vodovoda Koper v vrednosti z DDV 738,76 €, se 

naroči predelava vodovodnega priključka v jašku kulturnega doma v Božičih. 
Soglasno sprejeto  

 

 
5. redne seje sveta KS Hrvatini, dne 16. marca 2015 

 

22. SKLEP 

Potrdi se zapisnik 4. redne seje sveta z dne 23. 2. 2015 z dopolnitvijo. 
Soglasno sprejeto  
 

23. SKLEP 

Za preprečevanje varnostne problematike in javnega reda in miru, se poleg večje 

prisotnosti policije, pozove še občinski inšpektorat - mestne redarje. 

Pozvati  FURS (carinske službe) za poostritev kontrole, zaradi suma nedovoljenega 

transporta blaga.   

Predlaga se vgraditev video nadzora na javnih površinah. Uredi de površine tako, da 

niso primerne za zadrževanje t.i. vaških klošarjev. 
Soglasno sprejeto  
 

24. SKLEP 

Parkirni prostor v izgradnji Z od KŠC Božiči, bo namenjen za kulturno športni center 

Božiči, šole in vrtce. 
Soglasno sprejeto  

 
 

6. redne seje sveta KS Hrvatini, dne 20. aprila 2015 

 

25. SKLEP 

Potrdi se zapisnika 5. redne seje sveta z dne 16. 3. 2015. 
Soglasno sprejeto  
 

26. SKLEP 

Potrdi se finančni plan za drugo tromesečje 2015. 
Soglasno sprejeto  
 

27. SKLEP 

Na podlagi vloge BK Hrvatini, prejete dne 14. 04. 2015,  svet KS daje BK Hrvatini 

soglasje k delnemu zaprtju – zazidavi zahodnega dela terase klubskih prostorov BK 

proti novemu parkirišču. 
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Glede načina izvedbe zaprtja terase in na izvajanje del predvidenega parkirišča ter 

morebitne druge pogoje se dogovorita predsednik komisije KŠC Božiči (Gianfranco 

Kozlovič) in predsednik sveta (Nevij Kavrečič) neposredno z BK. 
Soglasno sprejeto  
 

28. SKLEP 

Svet KS Hrvatini opozarja, da je bila z dopisom št. 102/1-2007 z dne 30. 3. 2007 

posredovana pobuda MOK za nakup parcele št.: 1116/3 k. o. Hribi za potrebe 

pokopališča. 

Glede na izkazano javno potrebo svet soglaša z oddajo v najem  za kratkoročno 

obdobje, to je za dobo enega leta pobudniku Vladimirju Kozlanu.  

Najem se lahko tudi letno podaljšuje za posamezno leto. 
 

Svet predlaga, da se v najemni pogodbi zagotovi: 

- v kolikor se bodo izvajala dela na pokopališkem zidu, bo najemnik obveščen,  

  da rabimo nemoten dostop po parceli št. 1116/3 k. o. Hribi  

- prav tako nam mora biti zagotovljen dostop po parceli št.: 1116/3 k. o. Hribi,  

  za odvoz zemlje s pokopališke deponije (vsaj dvakrat letno). 
Soglasno sprejeto  
 

29. SKLEP 

Za nadaljevanje del na izgradnji parkirišča KŠC Božiči, se nameni še 1.200 + DDV. 

Obvesti se soseda Anjo in Elvisa Purkov in zaprosi MO Koper za izdajo soglasja. 
Soglasno sprejeto  
 

30. SKLEP 

Svet KS Hrvatini predlaga, da se člani Komisije za toponomastiko sestanejo, in da 

se v glasilu seznani krajane o pripravi poimenovanja zaselkov. 
Soglasno sprejeto  
 

31. SKLEP 

Svet potrjuje predlog dopisa v zvezi z uporabo in pobudo lastništva zaprte 

bencinske črpalke v Hrvatinih. 
Soglasno sprejeto  
 

32. SKLEP 

Potrdi se predlog dopisa glede prodaje »garaž« v centru Hrvatini. 
Soglasno sprejeto  
 

33. SKLEP 

Svet se je seznanil o pripravi strategije MO Koper in se pripravi pobuda 

dolgoročnega planiranja in identiteta kraja. 
Soglasno sprejeto  
 

34. SKLEP 

Potrdi se naročilo za idejno zasnovo po ponudbi v vrednosti 1.160 €. 
Soglasno sprejeto  
 

35. SKLEP 

Svet pooblasti predsednika sveta Nevija Kavrečiča in člana sveta Gianfranca 

Kozloviča, da pridobita nasvet pri notarju in nato opravita razgovor z najemnikom 

gostinskega lokala Veljkom Stuparjem.  
Soglasno sprejeto  
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7. redne seje sveta KS Hrvatini, dne 20. maja 2015 

 

36. SKLEP 

Svet KS Hrvatini na pobudo solastnikov Anje in Elvisa Purkov soglaša, da se med 

predvidenim parkiriščem za potrebe KŠC Božiči in zahodno mejo parcele št. 709/3  

k. o. Hribi izvede vmesni zeleni pas širine 40 cm s tem, da pas enake širine ob tej 

meji v okviru svojih planiranih gradenj zagotovita solastnika Anja in Elvis Purkov na 

svoji parceli. Ta vmesni pas se ogradi obojestransko. Vzdrževanje in dostop se 

naknadno dogovori. 
Soglasno sprejeto  
 

37. SKLEP 

Glede na ugotovljeno kršenje najemne pogodbe o najemu poslovnega prostora v 

KŠC  Božiči na naslovu Hrvatini 148, konkretno neplačevanje najemnine v skladu z 

določili pogodbe in notarskega  zapisa št. SV 1432/11  z dne 19. 12. 2011, svet KS 

Hrvatini zahteva, da najemnik izroči v skladu z navedeno pogodbo poslovni prostor 

v roku 8 dni. 
Soglasno sprejeto  
 

38. SKLEP 

Glede na povečane kapacitete parkirišča v KŠC Božiči, svet prejme odločitev, da se 

dvorana KD daje v najem zainteresiranim strankam. 
Soglasno sprejeto  

 
 

8. redna seja sveta KS Hrvatini, dne 8. junija 2015 
 

39. SKLEP 

Potrdi se zapisnika 6. redne seje sveta z dne 20. 4. 2015 in 7. redne seje sveta z dne 

20. 5. 2015.  
Soglasno sprejeto  
 

40. SKLEP 

Potrdi se finančni plan za leto 2015 s kvoto za tretji kvartal 2015 in program 

investicij in evidentiranih potreb za obdobje 2015-2018. 
Soglasno sprejeto  
 

41. SKLEP 

Svet KS Hrvatini ugotavlja, da je lokacija in lastnosti parcele št. 660/9 k.o. Hribi, za 

potrebe ureditve javnega parkirišča predraga investicija, zato se predlaga prodaja 

parcele. 
Soglasno sprejeto  

 

42. SKLEP 

Parkirišče bivše bencinske črpalke se zapre in bo tako brez parkiranja. 

Pripravi se obvestila o zaprtju le te. 
Soglasno sprejeto  
 

43. SKLEP 

Vlogi za uporabo dvorane Eko Karavane Slovenije-Skupnosti za zavest Krišne se ne 

ugodi, ker dvorana nima ustreznih pogojev za nočitev. 
Soglasno sprejeto  
 

44. SKLEP 

Svet KS Hrvatini ni zaznal problematike, zaradi vinjetnega sistema v KS Hrvatini. 
Soglasno sprejeto  
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9. redne seje sveta KS Hrvatini, dne 14. september 2015 
 

45. SKLEP 

Potrdi se zapisnik 8. redne seje sveta z dne 8. 6. 2015. 

 

46. SKLEP 

Potrdi se polletno poročilo za leto 2015 s popravki. 

 

47. SKLEP 

Svet KS Hrvatini soglaša k izvedbi ekološkega otoka v zaselku Lovran na SV 

delu parcele št. 1124/7 k.o. Jernej, to je v delu parcele ob slemenski cesti, po 

predlogu strokovnih služb Javnega podjetja Komunala Koper d.o.o. in Mestne 

občine Koper.  
 

10. redne seje sveta ks Hrvatini, dne 19. oktober 2015 
 

48. SKLEP 

Potrdi se zapisnik 9. redne seje sveta z dne 14. 9. 2015 s podano pripombo, da se 

opozori pristojne službe MO Koper v zvezi z gradnjo ob cerkvi Sv. Bride in odgovor 

za varnost preko prehoda za pešce pri hiši Hrvatini 39. 

 

49. SKLEP 

Za tekoče dogodke v KS Hrvatini se odpre facebook stran.  

Naroči se sedem oglasnih zaprtih tabel in sicer v letošnjem letu štiri v naslednjem 

letu še ostale tri.  

Uredniški odbor naj se poveže z g. Mihom Crničem, glede obveščanja na njegovih 

spletnih straneh.  

Do konec leta se izda še eno glasilo, v naslednjem letu pa dve redni.  
 

50. SKLEP 

Pripravi se poziv društvom in organizacijam za podelitev priznanj in pohval in 

primerna ter enostavna oblika priprave krajevnega praznika. 

 

51. SKLEP 

V okviru finančnih možnosti se potrdi navedena naročila do konec leta 2015, ostalo 

se planira za leto 2016. 
 

52. SKLEP 

Potrdi se seznam nepremičnin v uporabi KS Hrvatini. 

 
11. redne seje sveta KS Hrvatini, dne 26. oktober 2015 

 

53. SKLEP 

Svet KS Hrvatini bo pripravil predloge za razvoj in prepoznavnost kraja za vnos v  

občinski prostorski načrt. 
 

12. redne seje sveta KS Hrvatini, dne 23. november 2015 
 

54 . SKLEP 

Potrdi se zapisnik 10. redne seje sveta z dne 19. 10. 2015. 

 

55. SKLEP 

Potrdi se predlog Finančnega plana za leto 2016 z oceno realizacije za leto 2015. 
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56. SKLEP 

Svet KS Hrvatini soglaša s pobudo g. Mateja Peroša lastnika nepremičnine parcela 

št. 2201 k. o. Hribi (stari kulturni dom), da pridobi del parcele št. 924/1 k. o. Hribi v 

izmeri cca 250 m2 za potrebe parkiranja omenjene stavbe. 

Ob tem naj se upošteva predvideno rekonstrukcijo ceste mimo gasilskega doma in 

odškodninski postopek, menjave zemljišča za g. Mariota Repiča, Hrvatini 47. 

 

57. SKLEP 

Svet KS Hrvatini je del parcele št. 2287 k. o. Hribi evidentiral,  

kot možno lokacijo za ekološki otok.  

Predlagamo, da se po odmeri ekološkega otoka lahko proda preostalo zemljišče. 

 

58. SKLEP 

Svet KS Hrvatini podpira pobudi šol o ureditvi varne poti v šoli OŠ dr. Aleš Bebler – 

Primož Hrvatini in OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper. 

Daje se pobuda za izvedbo vse potrebne signalizacije in ureditev bankin. 

Hkrati naj se prouči varianta ustreznega dostopa pločniki, stopnišča, obračališčem 

in ostalimi površinami potrebni za varno pot v šoli, kakor tudi izboljšanju obstoječih 

površin ob šolah. Priloga dopisa obeh šol.  

 

59. SKLEP 

Svet KS Hrvatini potrjuje predlagane dopise z navedeno vsebino in pooblasti 

predsednika sveta, da jih posreduje pristojnim službam. 

 

60. SKLEP 

Potrdi se plan montaže svetilk, ekoloških otokov in prometne signalizacije za 

območje KS Hrvatini za leto 2016, ki se ga posreduje MO Koper in Komunali Koper.  

 

61. SKLEP 

Za oddajo oljčnikov se počaka do spomladi in poišče primernega skrbnika. 
 

13. redne seje sveta KS Hrvatini, dne 7. december 2015 

 

62. SKLEP 

Svet KS Hrvatini potrjuje predlog Komisije za podelitev priznanj ob krajevnem 

prazniku in sicer plaketo KS Hrvatini se podeli:  

Vilmi Ferlež, Verici Grahonja Peterle in Komisiji za izgradnjo kanalizacije Brageti  

v naslednji sestavi: Nada Černe, Ivan Gabrc in Giulio Bonifacio. 
7 za 2 vzdržana  

 

63. SKLEP 

Potrdi se program vlaganj na območju KS Hrvatini za obdobje 2016-2019 

s prioritetami za leto 2016. 

 

64. SKLEP 

Naroči se odvoz odvečne zemlje iz pokopališča sv. Bride in planiranje ter ravnanje 

terena ob platoju nasproti pokopališča sv. Bride v vrednosti cca 750 €. 
 

2. korespondenčne seje sveta KS Hrvatini, dne 21. januar 2016  

 

65. SKLEP 

Potrdi se naročilo za posek in obrezovanje dreves po najugodnejši ponudbi 

izvajalca PINUS Asim Ahmetović s. p. v višini 2.671,80 €. 
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66. SKLEP 

Potrdi se oddajo v najem oljčna drevesa na zahodni stani rokometnega igrišča pod 

telovadnico šole na manjšem, delu parcele št.: 747 k. o. Hribi, krajanu Marjanu 

Periču. S slednjim se sklene ustrezna pogodba za najem dela parcele. 
 

 
15. redne seje sveta KS Hrvatini, dne 15. februar 2016 

 

67. SKLEP 

Potrdi se zapisnike 11. redne seje z dne 26. 10. 2015, 12. redne seje sveta z dne 

23. 11. 2015,  13. redne seje sveta z dne 7. 1. 2016, 14. redne seje sveta z dne 11. 1. 

2016 in 2. korespondenčna seja sveta z dne 21. 1. 2016. 
9 ZA 1 PROTI 

 

68. SKLEP 

Potrdi se poslovno poročilo za leto 2015. 
9 ZA 1 PROTI 

 

69. SKLEP 

Potrdi se zapisnik inventurne komisije za leto 2015, ki ga je dne 3. 2. 2016 pripravila 

inventurna komisija s predlaganim odpisom terjatev. 

Odpiše se naslednje terjatve: 

iz konta 12010000: Sorgo Martina s.p. - ŠPORTING, št. rač. 1760408 in 1770185 v 

vrednosti 41,97 € in Svetez Sergio, št. rač. 1712120, 1714128 in 1715126 v vrednosti 

99,00 €. 

 

70. SKLEP 

Za financiranje obnove strehe mrliške vežice pokopališča Sv. Mihaela v Lovranu se 

izvrši prerazporeditev potrebnih finančnih sredstev v cca 20.000,00 € in konta 

175080-nakup na konto 175071 investicijsko vzdrževanje pokopališč.  

Delo se odda najugodnejšemu ponudniku Gradbeništvo Mujedin Imširović s.p. 

Hrvatini v višini 20.121,95 €. Pooblasti se predsednika za podpis gradbene pogodbe.  

Prav tako se pooblasti predsednika za podpis ustreznih dokumentov za 

sofinanciranje občine Ankaran.  

Nadzor nad deli se naroči g. Mitu Georgievskemu iz podjetja Diversa d.o.o., Kampel-

Novaki. 

 

71. SKLEP 

Naroči se zasaditve na pokopališču  Sv. Mihaela v Lovranu, pred staro mrliško 

vežico pokopališča Sv. Bride v Hrvatinih in zasaditev na vaškem trgu v centru 

Hrvatinov Javnemu podjetju Komunala d.o.o. v višini 2.944,40 €. 

 

72. SKLEP 

Pooblasti se predsednika, da  pisno pozove najemnika gostinskega lokala v KD 

Božiči  g. Veljko Stupar, da poravna vse zapadle obveznosti najemnin, najkasneje 

do 29. 2. 2015. 

V primeru, da zahtevane poravnave zapadlih obveznosti do navedenega roka ni, 

sledi odpoved najemne pogodbe po notarskem zapisu. 

 

73. SKLEP 

PGD Hrvatini se sofinancira prireditev ob 60. letnici za materialne stroške v višini 

200,00 €. 
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74. SKLEP 

Na naslednjo sejo sveta se povabi predstavnika MOK Urada za družbene dejavnosti 

in razvoj g. Timoteja Pirjevca in ravnateljici vrtca Semedela ga. Nives Prša in OŠ dr. 

Aleš Bebler Primož Hrvatini ga. Branka Likon. 
 

16. redne seje sveta KS Hrvatini, dne 3. marca 2016 
 

75. SKLEP 

Sprejme se pobuda za sklic zbora krajanov po uskladitvi zbora občanov na sorodno 

temo tako, da se določi datum v roku krajšem od 30 dni. 
 

76. SKLEP 

Potrdi se zapisnik 15. redne seje z dne 15. 2. 2016 s pripombo Franca Malečkarja. 
8 glasov ZA 1 glas PROTI s pripombo 
 

77. SKLEP 

Gostinskemu lokalu POLDI BAR na naslovu Hrvatini 157 se izdaje soglasje za 

zaprošeno podaljšanje obratovalnega časa, in sicer ponedeljek, torek, sreda, četrtek 

in sobota od 8.00 do 23.00 ure, petek od 8.00 do 23.00 ure in nedelja od 8.00 do 

14.00 ure. 
 

78. SKLEP 

Po navedenih kriterijih se delavki Rozani Gomboc potrdi 33 dni dopusta za leto 

2016.  
 

79. SKLEP 

Na podlagi prošnje v imenu uporabnikov se dovoli montaža – fiksiranje telovadne 

opreme na nosilni steber v prostoru stare pekarne v delu prostora za mladino. 

Montaža opreme na steber se mora izvršiti brez vrtanja,  s ploščami obojestransko 

na steber zaščitenimi z gumo ali filcem in spojenimi z navojnimi palicami.  

 

 
17. redne seje sveta KS Hrvatini, dne 21. marca 2016 

 

80. SKLEP 

Skliče se zbor krajanov KS Hrvatini 1. 4. 2016 ob 19.00 uri, po predlogu – dnevnem 

redu Civilne iniciative. 
SOGLASNO SPREJETO 

 
 

3. korespondenčne seje sveta KS Hrvatini, dne 6. april 2016  
 

81. SKLEP 

a) Štiri primorske hraste, ki so posajeni na trgu v centru Hrvatinov, se presadi 

ob pogrebni pešpoti na zahodni strani pokopališča Brida 

b) Na  trgu v centru Hrvatinov, kjer so posajeni primorski hrasti, se na to mesto 

posadi štiri platane 

c) Ob slemenski cesti (zahodno od pokopališča Brida), se do konca izvedene 

rekonstrukcije slemenske ceste posadi pet platan 

d) Stroške nabave petih platan, zaradi katerih je prišlo do nesoglasij v kraju po  

2. korespondenčni seji Sveta KS Hrvatini, plača devet svetnikov. 
8 glasov ZA, 1 glas PROTI 
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18. redne seje sveta KS Hrvatini, dne 9. maja 2016 

 

82. SKLEP 

Potrdi se zapisnike 16. redne seje sveta z dne 3. 3. 2016, 17. redne seje sveta z dne 

21. 3. 2016 in 3. korespondenčne seje sveta z dne 6. 4. 2016. 
ZA: 9      PROTI: 1 
 
Svet KS Hrvatini je sprejete sklepe zbora krajanov z dne 1. 4. 2016 ob 19. uri 

obravnaval, na   

18. redni seji dne 9. 6. 2016 in sprejel naslednja stališča in sklepe:  

(izpisano po uskladitvi imenovane komisije) 

 
Od 2. do 5. točke dnevnega reda zbora krajanov so bili sprejeti naslednji sklepi:  
2.1 (droge)  
Svet krajevne skupnosti bo pisno pozval Postajo policije Koper, naj redno, vsaj nekajkrat 
na teden opravi nenapovedane preventivne obhode po cestah KS Hrvatini. Svet KS naj pri 
varnostnem sosvetu MO Koper sproži razpravo in doseže, naj le-ta natančno opredeli 
varnostno situacijo na področju preprodaje drog za območje Hrvatinov in sprejme jasne 
ukrepe, ki jih lahko izvaja civilna družba na tem območju. 
Svet KS Hrvatini je že reševal problematiko drog, kar je razvidno iz poročila policijske 
postaje Koper in obravnavano na 5. redni seji sveta dne 16. 3. 2015, ki ji je prisostvoval 
rajonski policist in pomočnik komandirja g. Knap.  
 

Svet KS Hrvatini bo aktivno reševal sklep Zbora krajanov. Predlog za rešitev 

problematike drog bomo poslali na Policijsko upravo Koper, Varnostnemu sosvetu 

in službi za KS pri MO Koper ter zahtevali povratne informacije o sprejetih ukrepih 

in rokih.  
 
3.1 (obsojanje glede poseka platan) 
Zbor krajanov obsoja nestrokovno odločitev Sveta Krajevne skupnosti Hrvatini, ki je brez 
kakršnekoli strokovne analize oziroma mnenja krajanov dal posekati zdrave platane, ki so 
predstavljale kulturno dediščino in simbol Hrvatinov. 
Posek je bil naročen, ker so platane po oceni presegle optimalno velikost  za lokacijo, kjer 
so rastle, saj drevo doseže do 250 m2 tlorisa. Korenine so rušile zid (razpoke na pred leti 
ometanem zidu), moteče so bile za bližnje krajane. Ta problematika je bila obravnavana 
tudi že leta 2013.  
 
 3.2 (posegi v prostor z naravovarstvenimi smernicami ...)  
Svet Krajevne skupnosti naj pri naslednjih naložbah in vseh posegih v prostor upošteva 
Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora Zavoda RS za varstvo narave in  
sklep občinskega sveta MO Koper, ki je potrdil Trajnostno urbano strategijo mesta Koper. 
Kljub temu, da MO Koper še nima Občinskega prostorskega načrta, naj se določila te 
strategije smiselno uporabljajo tudi za okolico Kopra. Zato naj se ob vseh novih gradbenih 
pridobitvah, med katere sodi tudi Slemenska cesta, povsod, kjer je to mogoče, zasadijo 
drevesa. Njihovo vrsto naj svet KS izbere v dogovoru z usposobljenimi strokovnjaki 
arboristi oziroma izkušenimi vrtnarji iz naše KS. 
 

Svet KS Hrvatini sprejema v reševanje sklep Zbora krajanov. Rešitev problematike 

bomo posredovali v Uradu za okolje in prostor, UGSJP in službo za KS pri MO 

Koper, Zavodu za varstvo kulturne dediščine Piran in Zavodu za varstvo narave. 
 
3.3 (platane) 
V naslednjem mesecu oz. v 30. dneh naj se krajani zberejo in posadijo vsaj 5 ali več 
platan. Namesto hrastov naj se posadi platane, stroške naj krije Mestna občina Koper. 
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Namesto hrastov smo svetniki plačali sadike platan, ki so posajene.  
 
 
3.4 (čezmejno onesnaževanje) 
Svet KS naj nadaljuje s problematiko čezmejnega onesnaževanja Železarne in sežigalnice 
v Trstu, v svoje delovanje vključi Mestno občino Koper in župana, in če je potrebno 
problem izpostaviti na republiškem nivoju. 
 

Svet KS Hrvatini sprejema v reševanje sklep zbora krajanov. Svet KS Hrvatini je 

problematiko čezmejnega onesnaževanja že reševal in jo bo tudi v bodoče. Zadevo 

bomo posredovali Uradu za okolje in prostor, UGSJP in službi za KS pri MO Koper, 

Ministrstvu za okolje in prostor ter Ministrstvu za zunanje zadeve R Slovenije ter 

zahtevali povratne informacije o sprejetih ukrepih in rokih. 
 
4.1 (organizacija šole)  
Zbor krajanov zavezuje svet KS, da pod nobenim pogojem ne pristane na možnost, da bi  
Osnovna šola Anton Bebler – Primož v Hrvatinih, postala podružnična šola katerekoli 
druge šole v občini. Krajani zahtevamo, da bo OŠ Hrvatini vedno samostojen vzgojno 
varstveni javni zavod. 
Organizacija šole je bila že realizirana s sprejetim odlokom MO Koper na seji Mestnega 
sveta dne 17. 3. 2016. 
 
4.2 (šola, oprema učilnic) 
Zbor krajanov nalaga Mestni občini Koper, da v tridesetih dneh opremi tri učilnice v 
Hrvatinih s popolnoma enakimi didaktičnimi učili kot v Ankaranu. 
 

Svet KS Hrvatini sprejema v reševanje sklep zbora krajanov. Rešitev problematike 

bo posredovana Uradu za družbene dejavnosti in gospodarstvo MO Koper, osnovni 

šoli dr. A. Bebler – Primož Hrvatini in službi za KS pri MO Koper s prošnjo, da 

opredeli rok v katerem bo sklep realiziran.  
 
4.3 (vrtec – šola) 
Zbor krajanov zavezuje Svet KS Hrvatini, da na prvi naslednji redni seji sprejme pobudo, 
naj se vrtec Hrvatini izloči iz javnega zavoda Vrtec Semedela in postane del javnega 
zavoda Osnovna šola Hrvatini. Taka ureditev je v MO Koper običajna. 
 

Svet KS Hrvatini sprejema v reševanje sklep zbora krajanov in ga posreduje v 

neposredno realizacijo Mestni občini Koper in v vednost obema ustanovama.  
 
4.4 (šola, zdrava prehrana) 
Zbor krajanov zavezuje Svet KS Hrvatini, da vodstvu OŠ Hrvatini predlaga, naj prouči 
možnost za več kot 1-krat tedensko uveljavitev zdrave prehrane v šolski malici. V ta 
namen naj svet KS Hrvatini naveže stik s kmeti z Miljskih hribov, ki bi bili pripravljeni 
sodelovati z našo Osnovno šolo pri dobavi biološke in doma pridelane hrane. 
 

Svet KS Hrvatini sprejema v reševanje sklep zbora krajanov. Rešitev problematike 

zdrave prehrane bomo poslali v reševanje Uradu za družbene dejavnosti in 

gospodarstvo pri MO Koper, osnovni šoli dr. A. Bebler – Primož Hrvatini, vrtcu 

Semedela, It. osnovni šolo Pier Paolo Vergerio il Vecchio in It. vrtcu Delfino blu.   
 
4.5 (šola, zemljišče)  
Svet KS naj v sodelovanju z MO Koper v treh mesecih preuči možnost, da bi v okolici šole 
pridobili zemljišče, na katerem bi osnovnošolci imeli svoj botanični vrt in se tako učili 
pomena pridelovanja domače hrane in zdravega prehranjevanja. 
Zemljišče za botanični vrt je pridobljeno. 
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5.1 (pasji iztrebki – koši) 
Svet KS naj na prvi naslednji seji od Komunale Koper oziroma javnega podjetja Marjetica 
zahteva namestitev najmanj štirih dodatnih smetnjakov za pasje iztrebke z vrečkami vzdolž 
obnovljene slemenske ceste in namesti po en tak smetnjak v vsakem zaselku naše 
krajevne skupnosti. Prav tako naj svet KS na slemenski cesti zagotovi najmanj dve novi 
lokaciji za namestitev zabojnika za splošne odpadke. 
 

Svet KS Hrvatini sprejema v reševanje sprejeti sklep zbora krajanov. Stroka naj 

določi lokacijo za postavitev kontejnerjev, košev za iztrebke in čiščenje pasjih 

iztrebkov. Rešitev problematike pasjih iztrebkov bomo poslali na UGJSP, službi za 

KS pri MO Koper in Komunali Koper.  
 
5.2 (pasji iztrebki – redarji) 
Občinski redarji naj redno, najmanj 3x tedensko nenajavljeno opravijo obhod po 
Slemenski cesti in kaznujejo nevestne lastnike psov, ki ne počistijo nesnage za svojimi 
ljubljenčki. Prav tako naj Svet KS zagotovi, da bodo občinski redarji v sodelovanju z 
Obalnim zavetiščem odstranili vse tiste pse, ki se bodo nenadzorovano in brez lastnika 
sprehajali po naših zaselkih in tako predstavljali potencialno grožnjo za krajane. 
 

Svet KS Hrvatini sprejema v reševanje sprejeti sklep zbora krajanov. Rešitev 

problematike pasjih iztrebkov, odvezanih psov in opremljenosti lastnikov psov 

bomo posredovali na Občinski inšpektorat in službi za KS pri MO Koper. 
 
Sprejeti sklepi pod točko razno  
6.1 (zbori) 
Krajani KS Hrvatini od Sveta KS pričakujemo boljšo in bolj odprto komunikacijo. Zbor 
krajanov zato zadolžuje Svet KS in njenega namestnika, ki ima po statutu to pristojnost, da 
redni zbor krajanov sklicuje 2x letno. 
 

Svet KS Hrvatini sprejema v reševanje sprejeti sklep zbora krajanov.  
 
6.2 (pešpot in kolesarska ob slemenski) 
Svetu krajevne skupnosti nalagam, da stori vse potrebno za sočasno uporabo steze za 
pešce in steze za kolesarje oziroma zariše oznake za tako-imenovane »skupne površin« 
ali »sheer zone« na novem delu ceste. 
 

Svet KS Hrvatini predlaga, da se o pobudi predhodno opredeli stroka in nato se šele 

morebiti spremeni režim.  
 
6.3 (slemenska) 
Krajani KS Hrvatini pozivamo župana MO Koper, naj čim prej izpolni obljubo, »da bo 
Slemenska cesta dokončana do leta 2014«. Svet KS Hrvatini naj zato na naslednjem 
zboru krajanov predloži jasne zaveze občine o rokih za dokončanje te naložbe, ki je za kraj 
izjemnega pomena. 
 

Svet KS Hrvatini podpira čimprejšnjo realizacijo izvedbe nadaljevanja slemenske 

ceste. 

Sklep se pošlje v reševanje UGJSP in Službi za KS pri MO Koper.   
 
6.4 (dostop do šole) 
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Mestni občini se naloži, da v čim krajšem času uredi dostop do šole tako, da bo 
zagotovljena varnost otrok. Potrebno je razširiti cesto toliko, da se lahko srečata 
avtomobila. Med cestiščem in hišami se zariše črta (30 cm) znotraj katere se lahko otroci 
varno premikajo. 
 

Svet KS Hrvatini sprejema sprejeti sklep zbora krajanov.  

Rešitev dostopa do šole se posreduje v reševanje UGJSP in Službi za KS pri MO 

Koper, ki naj sodelujeta s KS Hrvatini in obema šolama. Dostop naj se rešuje 

prioritetno. 
 
6.5 (dostop do It. vrtca Delfino Blu) 
Vodstvu Mestne občine Koper in svetu krajevne skupnosti se naloži, da v najkrajšem 
možnem času poskrbita tudi za varen dostop otrok in staršev do italijanskega vrtca Delfino 
blu v Hrvatinih. 
 

Svet KS Hrvatini sprejema v reševanje sprejeti sklep zbora krajanov.  

Dostop do it. vrtca Delfino blu se posreduje v reševanje UGJSP in Služba za KS pri 

MO Koper, zato bomo poslali ustrezno vlogo.  
 
6.6 (zbor) 
Soglasno je bil sprejet sklep, da predsednik sveta KS skliče naslednji zbor krajanov 
septembra 2016. 
 

Svet KS Hrvatini sprejema v reševanje sklic zbora krajanov.  

 

83. SKLEP 

Za uskladitev sklepov pripomb iz zbora krajanov z dne 1. 4. 2016 se imenuje 

naslednje člane: Alenka Markežič, Ornelo Jerman in Nevij Kavrečič. Slednji se bodo 

v roku tega tedna uskladili in pripravili čistopis sklepov za nadaljnjo reševanje in 

posredovanje pristojnim institucijam. 
ZA: 10     PROTI: / 

 

84. SKLEP  

Na pristojne službe MO Koper se posreduje prošnjo za postavitev naslednjih 

prometnih znakov: 

- omejitev hitrosti 30 km/h na cesti Kolomban – Cerej na delu od hiše 

Kolomban 33 do hiše Kolomban 31  

- prometni znak divjad na cesti in sicer na slemenski cesti pri avtobusni postaji 

sv. Bride v Kolombanu in do avtobusne postaje v Lovranu  

- stop znak na poti iz zahodne smeri pri hiši Kolomban 3/b, nasproti 

pokopališča sv. Bride v Kolombanu. 
ZA: 10       PROTI: / 

 
85. SKLEP 

Svet KS Hrvatini posreduje službam MO Koper pobudo za namestitev varovanje z 

video kamerami na območju KS Hrvatini za izpostavljene objekte in površine (trg v 

centru Hrvatinov, igrišča pod šolo, otroško igrišče borov gozdiček, površine ob 

šolah in vrtcih, obe pokopališči, plato ob cerkvi sv. Bride in KŠC Božiči).  
ZA: 10       PROTI: / 

 
19. redne seje sveta KS Hrvatini, dne 13. junija 2016 

 

86. SKLEP 

Potrdi se zapisnik 18. redne seje sveta z dne 9. 5. 2016 s pripombami. 
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ZA: 8 

PROTI: / 

 

87. SKLEP  

Realizira se cenitveno poročilo o oceni vrednosti najemnine za poslovni prostor - 

gostinski lokal Jasna2 in pripravi se neobvezujoč javni poziv za novega najemnika 

gostinskega lokala v KD v Božičih.  

ZA: 8 

PROTI: / 
 
88. SKLEP 

Svet KS Hrvatini meni, da je potrebno ohraniti režim odprte ceste Lovran-stare Milje. 

Zaradi pripomb stanovalcev naj se montira dodatna prometna signalizacija s 

prepovedjo tovornega prometa, omejitev hitrosti s prometnim znakom, ureditvijo 

brežine nad cesto in planira naj se asfaltiranje ceste ter tedaj izvede še hitrostne 

ovire.    

ZA: 8 

PROTI: / 
 
 
 


