
KRAJEVNA SKUPNOST 
HRVATINI     

Z A P I S N I K 
7. KORESPONDENČNE SEJE SVETA KS HRVATINI,  

ki je potekala po elektronski pošti, dne 24. aprila 2017 
 

Glasovalo je 9 od 10 svetnikov, kar pomeni, da je bilo glasovanje veljavno. 

Članica sveta KS Hrvatini, ga. Nika Solce je predsednici sveta podala ustno prošnjo za znižanje najemnine 
lutkovnih predstav, ki jih bo uprizorila v dvorani Kulturnega doma. Ceno vstopnic bi prilagodila tako, da bi 
bila dostopna vsem otrokom, le-ta bi znašala največ 5 €, v zameno pa ji KS ne bi zaračunavala uporabnine. 
Predsednica je sicer napisala zabeležko pogovora, obvestila ostale člane sveta, vendar o zapisanem svet ni 
odločal, zato je potrebno o tem glasovati in sprejeti sklep. 
 
Članom sveta je bilo postavljeno naslednje vprašanje: 
 
»Soglašate, da se ge. Niki Solce za lutkovne predstave najemnina dvorane NE zaračunava, glede na nizko 
oziroma dostopno ceno vstopnice«  
 

Možna sta bila dva odgovora in sicer DA ali NE. 
 

Pregled glasovanja korespondenčne seje  
Zaporedna 

št. 

 
Člani sveta 

GLASOVANJE 

DA NE vzdržan 

1. Irena Muženič Balentič x   

2. David Šukljan x   

3. Sara Jurjavčič x   

4. Aleš Bošnjak ni glasoval   

5. Mirjana Topič x   

6. Robert Kogoj x   

7. Franc Malečkar x   

8. Nika Solce x   

9. Nicoletta Casagrande x   

10. Roberto Marzi x   

 
IZID glasovanja:  9 ZA, 1 ni glasoval           Kopije e-glasovanja so priložene k zapisniku. 
 
Sprejet je naslednji  
sklep št. 49 
Za lutkovne predstave se krajanki Niki Solce uporabo dvorane za lutkovne predstave NE 
zaračunava. Cene vstopnic bodo zato cenejše in dostopne vsem krajanom. Izvedla bo 3 do 4 
predstave, okvirno eno ali dve mesečno. 
 
Pripomba ob glasovanju: 

Ob posredovanju svojega glasu je svetnik g. Marzi predlagal, da se v izogib komentarjem ostalih 
potencialnih najemnikih dvorane v KD, v ceniku predvidi kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko Svet KS odloči, 
da se najemnikom najemnina NE zaračuna. Namreč, ga. Solce je članica Sveta KS Hrvatini, delovanje sveta 
pa mora biti nepristransko in transparentno, zato ne bi bilo prav, da na go. Solce in/ali ostale člane sveta 
pade očitek o posebni obravnavi članov sveta. 

 

 
Zapisala predsednica sveta KS: 
     Irena Muženič Balentič 

Hrvatini,  27. 4. 2017        


