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SKLEPI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI HRVATINI 
 

     
Konstitutivna seja sveta, dne 4. oktobra 2016 

 
sklep št. 1   
Potrdijo se mandati  vsem 10 članom sveta Krajevne skupnosti Hrvatini.   
ZA: 9, PROTI: / 
 

sklep št. 2   
Za predsednico sveta KS Hrvatini se imenuje Ireno Muženič Balentič za podpredsednika sveta KS 
Hrvatini se imenuje Davida Šukljana. 
ZA: 9, PROTI: / 
 
sklep št. 3   
Za razpolaganje s sredstvi Krajevne skupnosti Hrvatini se imenuje podpisnika oz. 
odredbodajalca: predsednica sveta Irena Muženič Balentič in podpredsednik David Šukljan. 
ZA: 9, PROTI: / 
 

1. REDNA SEJA SVETA KS HRVATINI, dne 11. oktobra 2016 
 

sklep št. 4   
Potrdi se zapisnik Konstitutivne seje sveta z dne 4. 10. 2016. 

ZA: 9, VZDRŽAN: 1, PROTI: 0 
 
sklep št. 5   
Sprejme se predlog načrta razvojnih programov za obdobje 2017-2020 s prioritetami za leto 
2017.  
ZA: 9, PROTI: 0 
 
sklep št. 6   
V začasno Komisijo za uskladitev statuta in poslovnika KS Hrvatini se imenuje Saro Jurjavčič in 
Alenko Markežič. Slednji bosta do naslednje seje sveta pripravile uskladitve o tem poročali 
svetu. 

ZA: 9, PROTI: 0 
 
sklep št. 7.1   
Potrdi se imenovane delovne komisije z dopolnitvijo ostalih članov (krajani KS). 
 
sklep št. 7.2   
Člani sveta do konec tedna predložijo podatke krajanov, ki bi sodelovali v določenih komisijah in 
dostavijo tajništvu. 
ZA: 8, PROTI: 0 
 
sklep št. 8   
Člani sveta so bili na današnji seji sveta seznanjeni o finančnem stanju KS Hrvatini.  
ZA:8, PROTI: 0 
 
sklep št. 9   
Pripravi se dopis na MOK Uradu za GJSP za ogled lokacije ceste med OŠ Aleš Bebler Primož, 
vrtcem Semedela in It. OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio. Priloži se še sklep zbora krajanov z dne 
1. 4. 2016. 

ZA: 9, PROTI: 0 
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sklep št. 10   
V čim krajšem možnem času se uredi prekinitev naročnine Primorskih novic.  

ZA: 9, PROTI: 0 
 
sklep št. 11   
Obvesti se krajana Kuzma in Korsiča, da so bo pri njih oglasila Komisija za okolje, prostor in 
komunalno infrastrukturo takoj ko bo pričela z delom. 
ZA: 9, PROTI: 0 
 
sklep št. 12   
ŠD Hrvatini se ugodi, da lahko registrirajo društvo na naslovu KS Hrvatini. 
ZA: 8, PROTI: 0 
 
sklep št. 13   
Za izvedbo vaj folklorne skupine se ŠKD VOLT Hrvatini obvesti, da si ogledajo še druge prostore 
v KD v Božičih. Hkrati jim svet KS svetuje, da se povežejo s TD Hrvatini, ki ima v uporabi prostor 
v stari pekarni. 
ZA: 8, PROTI: 0 

 
2. REDNA SEJA SVETA KS HRVATINI, dne 7. novembra 2016  

 

sklep št. 14   
Potrdi se zapisnik 1. redne seje sveta z dopolnitvami 4 točke dnevnega reda in sicer imenuje se 
še Komisija za toponomastiko z naslednjima članoma Franc Mlečkar in Nicoletta Casagrande ter 
doda v Inventurno komisijo naslednje člane: Husein Dedić, Barbara Veljak, Aleš Bošnjak in 
Robert Kogoj. 
ZA:  8, PROTI: 0  
 
sklep št. 15   
Občini Ankaran se pošlje prošnja za pomoč pri ureditvi dodatnega parkirišča ob pokopališču sv. 
Mihaela v Lovranu. 
ZA: 8, PROTI: 0  
 

1. IZREDNA SEJA SVETA KS HRVATINI, dne 9. novembra 2016 
 

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. 
 
Izid glasovanja: 
ZA: Irena Muženič Balentič, Sara Jurjavčič, Aleš Bošnjak, Nika Solce, Franc Malečkar, Mirjana Topič,  
      Robert Kogor, Roberto Marzi         
VZDRŽANA: David  Šukljan, Nicolleta Casagrande 
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1. KORESPONDENČNA SEJA SVETA KS HRVATINI, med 20. in 21. novembrom 2016  
 
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 
 
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. 
 

 
3. REDNA SEJA SVETA KS HRVATINI, dne 28. novembra 2016 

 

sklep št. 19   
Potrdi se zapisnike 2. redne seje z dne 7. 11. 2016, 1. izredne seje z dne 9. 11. 2016 in 
korespondenčne seje sveta z dne 20. in 21. 11. 2016.  
ZA: 8,PROTI: 0  
 
sklep št. 20   
Potrdi naslednje komisije z imenovanimi člani: 
1. Inventurna komisija: predsednik Roberto Marzi, Sara Jurjavčič, David Šukljan, Robet Kogoj in 
Aleš Bošnjak 
2. Uredniški odbor:  urednik Franc Malečkar, Nicoletta Casagrande, Mirjana Topić in Nika Solce 
3. Komisija za koordinacijo društev in organizacij:  predsednica Sara Jurjavčič, Mirjana Topić, 
Irena Muženič Balentič, Nicoletta Casagrande in Nika Solce 
4. Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: predsednik David Šukljan, Roberto 
Marzi, Robert Kogoj in Aleš Bošnjak 
5. Komisija za toponomastiko: Franc Malečkar in Nicoletta Casagrande. 
In seznam ostalih krajanov, ki bodo po potrebi v pomoč komisijam. 
ZA: 8, PROTI:0  
 
sklep št. 21   
Potri se pravilnik o uporabi prostorov v kulturnem domu v Božičih. 
ZA: 8, PROTI: 0  
 
sklep št. 22   
Potrdi se sprememba cenika po navedenem predlogu, ki začne veljati s 1. 12. 2016. 
ZA: 8, PROTI: 0  
 
sklep št. 23   
Zvezi Sonček se izda naročilnica v vrednosti 50,00 € za materialne stroške. 
ZA: 8, PROTI: 0  
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4. REDNA SEJA SVETA KS HRVATINI, dne 12. decembra 2016 
 

sklep št. 24 
a.) Svet KS Hrvatini potrjuje cenik za uporabo dvorane z naslednjo dopolnitvijo: za dober obisk 
300 € (nad 151 udeležencev) oz. 150 € za manjši obisk dogodka (do 150 udeležencev).  
b.) Z organizatorjem gledališke igre, dne 17. 12. 2016 se sklene posebna pogodba.  
ZA: 6, PROTI: 0 
 

sklep št. 25 
Potrdi se pogostitev otrok in krajanov pri okrasitvi centra v Hrvatinih 19. 12. 2016 in za krajevni 
praznik 21. 12. 2016 z minimalnimi stroški.  
ZA: 6, PROTI: 0 
 
sklep št. 26 
Svet KS Hrvatini potrjuje podelitev priznanj ob krajevnem prazniku in sicer plaketo KS Hrvatini 
se podeli: Suzani Rossetto, Željku Šafhalterju, zakoncema Mariji in Ivanu Funa in PGD Hrvatini za 
svoje dolgoletno neprekinjeno delovanje. 
ZA: 6, PROTI: 0 

 
5. REDNA SEJA SVETA KS HRVATINI, dne 23. januarja 2017 

 

sklep št. 27 
Potrdi se zapisnika 3. redne seje z dne 28. 11. 2016 s popravki in 4. redne seje sveta z dne 12. 12. 
2016. 
ZA: 7, PROTI: 0 
 
sklep št. 28 
Potrdi se datume zbora krajanov po volilnih enotah in sicer 2. volilna enota (Hrvatini) 13. 2., 1. 
volilna enota (Kolomban, Barižoni, Cerej) 14. 2. in 3. volilna enota (Premancan, Božiči,…) 15. 2. 
2017 ob 18.00 uri. Skupni zbor krajanov pa 31. 3. 2017 ob 18.00 uri. 
ZA: 7, PROTI: 0 
 
sklep št. 29 
1. Potrdi in pripravi se razpisna dokumentacija za oddajo poslovnega prostora v KD Božiči na 
naslovu Hrvatini 148. 
2. Veljku Stuparju se pogodba podaljša še za tri mesece in sicer do 30. 4. 2017 ter se ga pisno 
obvesti. V kolikor se strinja se pripravi aneks k pogodbi in pooblasti predsednico, da ga podpiše. 
ZA: 7, PROTI: 0 
 
sklep št. 30 
ŠKD VOLT Hrvatini se ugodi uporaba prostora na levi strani v stari pekarni, kjer se nahajajo 
fitnes naprave. V kolikor se bo TD Hrvatini strinjalo za menjavo prostora v stari pekarni z dvema 
garderobama v 1. nadstropju zaodrja dvorane v SV in JZ vogalu stavbe v KD Božiči se bo ŠKD 
VOLT ugodilo in s slednjimi pripravilo ustrezno pogodbo. 
ZA: 7, PROTI: 0 
 
sklep št. 31 
Ugodi se prošnji krajank za znižanje uporabnine dvorana in sicer se jim zniža za 30,00 € iz 120,00 
€ mesečno na  90,00 €. 
ZA: 1, PROTI: 5, Vzdržan: 1 
Predlog sklepa ni bil izglasovan. 
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sklep št. 32 
Voditeljici telovadbe Aniti Bizjak se pošlje dopis, da se uporabnina ne zniža. Predlaga se ji, da 
pridobi več udeleženk ali se ji ponudi manjši prostor t.i. volišče v KD. 
ZA: 5, PROTI: 1, Vzdržan: 1 
 

sklep št. 33 
Po prejeti ponudbi zavarovalnice Grawe se sklene novo zavarovanje.   
ZA: 5, PROTI: 1 
 
sklep št. 34 
Svet KS Hrvatini potrjuje obrezovanje murve krajanu Laurianu Stefaniču. 
ZA: 6, PROTI: 0 
 

 

2. KORESPONDENČNA SEJA SVETA KS HRVATINI, 30. januarja 2017  
 
 

sklepa št. 35 
Igorju Šafhalterju se uporabnina dvorane ne zaračuna, ker je brezplačno pomagal KS pri 
električni priključitvi novoletne dekoracije. 
ZA: 10, PROTI: /  

 
3. KORESPONDENČNA SEJA SVETA KS HRVATINI, 17. februarja 2017  

 
sklepa št. 36 
Potrdi se zapisnik inventurne komisije za leto 2016, ki ga je dne 26. 1. 2017 pripravila inventurna 
komisija s predlaganim za odpis osnovnih sredstev. 
 
Odpiše se naslednja osnovna sredstva: 
V sejni sobi KS se odpiše zaradi dotrajanosti naslednja osnovna sredstva: 
 inv. št. 0000008 omara iveral 

inv. št. 0000017 tiskalnik HP 
 V pisarni KS se odpiše zaradi dotrajanosti naslednja osnovna sredstva:  

inv. št. 0000026 tiskalnik MINOLTA 
inv. št. 0000029 ISDN-SIMENS 
inv. št. 0000030 fotokopirni stroj MINOLTA 
inv. št. 0000396 UMTS aparat NOKIA in slušalke 

V kulturnem domu se odpiše zaradi dotrajanosti: 
- inv. št. 0000031, inv. št. 0000032, inv. št. 0000033, inv. št. 0000034 in 0000035 zelene 
mize. 
 

Naknadno bo poslan komisijski zapisnik o uničenju odpisanih OS, ki bo podlaga za izbris iz 
evidence. 
ZA: 10, PROTI: / 
 
 

4. KORESPONDENČNA SEJA SVETA KS HRVATINI, 24. februarja 2017  
 
sklepa št. 37 
Potrdi se Poslovno poročilo za leto 2016. 
ZA: 10, PROTI: / 
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5. KORESPONDENČNA SEJA SVETA KS HRVATINI, 11. marec 2017  
 
sklepa št. 38 
Potrdi se najugodnejše ponudbe za oblikovanje, lektoriranje in tiskanje krajevnega glasila Glas 
Hrvatinov. 
ZA: 9, NI GLASOVAL: 1 
 

6. REDNA SEJA SVETA KS HRVATINI, dne 17. marca 2017 
 

sklep št. 39 
Potrdi se zapisnike 5. redne seje z dne 23. 1. 2017 s popravkom dneva zbora krajanov,  2. 
korespondenčne seje z dne 30. 1. 2017, 3. korespondenčne seje z dne 17. 2. 2017, 4. 
korespondenčne seje z dne 24. 2. 2017 in 5. korespondenčna seja z dne 11. 3. 2017. 
ZA: 8, PROTI: / 
 

sklep št. 40 
a) v naslednjem tednu se opravi razgovor s predsednikom ŠKD VOLT Hrvatini, da se 

 dogovori za skupno sodelovanje pri Eurofestu,  
b) ugodi se prošnji ŠKD VOLT Hrvatini, da se jim uporaba dvorane zaračuna 10,00 € na 

uro, KS prevzame čiščenje dvorane. Pripravi se dodaten medsebojni dogovor in 
pooblasti predsednico, da ga podpiše. 

ZA: 7, PROTI: / 
 
sklep št. 41  
V NO KS Hrvatini so bili imenovani in potrjeni: Alenka Markežič, Barbara Velja in Edi Ojo.  
ZA: 7, PROTI: / 
 
sklep št. 42 
Potrdi se najugodnejšega ponudnika in sicer za popravilo strelovoda na objektu KD v Božičih 
Davorina Švigirja s.p. in za izvedbo meritev z izdelavo poročila za strelovodne instalacije pa 
Znanost za varnost d.o.o. v skupni vrednosti 717,73 € z ddv-jem. 
ZA: 7, PROTI: / 
 

sklep št. 43 
Potrdi se ureditev vrtička pri šoli v Hrvatinih. Dela bo opravljal najugodnejši ponudnik Matjaž 
Damjan s.p. v vrednosti 400,00 €.  
ZA: 7, PROTI: / 
 

sklep št. 44 
Potrdi se nabavo naslednjih osnovnih sredstev:  
- pihalnik za listje, brusilni stroj in kosilnica po najugodnejših ponudbah ter barve in ostali 
potrošni material za ureditev stavbnega pohištva na objektu KD Božiči.  
ZA: 7, PROTI: / 
 

sklep št. 45 
Potrdi se datum in uro zbora krajanov. Ta bo v petek, dne 31. 3. 2017 ob 18.00 uri v dvorani 
kulturnega doma v Božičih.  
ZA: 7, PROTI: / 
 

sklep št. 46  
Člani sveta pooblaščajo predsednico sveta, da samostojno odloča in podpiše naročilnice v 
vrednosti do 200,00 €.  O tem bo poročala svetu. 
ZA: 7, PROTI: / 
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sklep št. 47  
Svet KS Hrvatini se mora do konec meseca marca 2017 sestati na posebni na kateri bodo skrbno 
pregledali prispelo dokumentacijo in odločali kateremu najemniku naj se odda poslovni prostor 
– gostinski lokal v KD Božiči. 
ZA: 7, PROTI: / 

 
2. IZREDNE SEJE SVETA KS HRVATINI, dne 19. aprila 2017  

 
Ni bilo izglasovanega sklepa. 
 
 

7. REDNA SEJA SVETA KS HRVATINI, dne 16. maja 2017 
 

sklep št. 50  
Potrdi se zapisnike 6. redne seje z dne 17. 3. 2017,  5. korespondenčne seje z dne 11. 3. 2017, 6. 
korespondenčne seje z dne 20. 4. 2017, 7. korespondenčne seje z dne 24. 4. 2017 (v zapisnik se 
doda še pripombo člana sveta Roberta Marzija) in 8. korespondenčne seje z dne 25. 4. 2017 (je 
brezpredmetna/neveljavna).   
ZA: 6, PROTI: /, VZDRŽAN: 1 
 
sklep št. 51  
V Komisijo za javni razpis o oddaji poslovnega prostora v najem v KD Božiči se imenuje naslednje 
člane: Zdenko Ferletič - Služba za KS MOK, Robert Kogoj – član sveta KS in Tulijo Boštjančič – 
zunanji član.  
ZA: 7, PROTI: / 
 

sklep št. 52 
Svet KS Hrvatini podpira pobudo za ureditev varne poti do osnovnih šol dr. Aleš Bebler – Primož 
Hrvatini in Pier Paolo Vergerio il Vecchio Hrvatini. Pobudo se posreduje v reševanje pristojnim 
službam MO Koper. 
ZA: 7, PROTI: / 
 
sklep št. 53 

1) DU Hrvatini se za izvedbo praznovanja izda naročilnica v višini 50,00 € za materialne 
stroške. 

2) ŠKD VOLT Hrvatini se za izvedbo prireditve nogometnega turnirja izda naročilnica v višini 
50,00 € za materialne stroške.  

ZA: 7, PROTI: / 
 
sklep št. 54 
Svet KS podpira pobudo krajanov za omejitev prometa v zaselku Lovran  - pot preko državne 
meje med hišnimi št. 75, 76 in 77 in pristopi k zbiranju podpisov, ki bodo dostavljeni pristojnim 
službam MOK v reševanje. 
ZA: 7, PROTI: / 
 

sklep št. 55 
ŠKD VOLT se izda soglasje za izvedbo prireditve v skladu z zakonodajo. 
ZA: 7, PROTI: / 
 
sklep št. 56 
Dosedanjemu najemniku gostinskega lokala v Božičih Veljku Stuparju se najemna pogodba 
poslovnega prostora št. 5/1-2006 z dne 1. 8. 2006 podaljša do 30. 6. 2017.  
ZA: 6, VZDRŽAN: 1, PROTI: / 
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8. REDNA SEJA SVETA KS HRVATINI, dne 2. junij 2017 

 

sklep št. 57  
Glede na pripombe na zapisnik zbora krajanov, se ga temeljito pregleda in slovnično popravi. Na 
naslednji seji sveta se obravnava in pristopi k aktivnemu izvrševanju sklepov zbora krajanov. 
ZA: 6, PROTI: / 
 
sklep št. 58  
Na podlagi pozitivnega mnenja komisije za javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem v 
KD Božiči, svet potrjuje novega najemnika S.T. Storitve in turizem d. o. o.. 
ZA: 6, PROTI: / 
 

sklep št. 59 
Popravi se aneks št. 4 k pogodbi o najemu poslovnega prostora št. 5/1-2006 z dne 1. 8. 2006 in 
se ga dostavi najemniku g. Veljku Stuparju s. p.. V kolikor aneks ne bo podpisan in vrnjen v roku 
3 dni na sedež KS, mora najemnik zapustiti poslovni prostor in predati ključe najemodajalcu.  
ZA: 5, PROTI: /, VZDRŽAN: 1 
 
sklep št. 60 
Svet KS Hrvatini potrjuje imenovano go. Miro Šavora za predsednico Nadzornega odbora KS 
Hrvatini. 
ZA: 6, PROTI: / 

 
3. IZREDNA SEJA SVETA KS HRVATINI, dne 21. junija 2017 

 
sklep št. 61    
Nadaljnje aktivnosti sveta KS glede oddaje poslovnega prostora v KD Božiči v najem izbranemu 
najemniku bodo stekle po prejetju odločbe sodišča. 
ZA: 6, PROTI: / 
 
 

9. REDNE SEJE SVETA KS HRVATINI, dne 13. julij 2017 
sklep št. 62  
Potrdi se zapisnike 7. redne seje z dne 15. 5. 2017, zbora krajanov z dne 31. 3. 2017, 8. redne 
seje z dne 2. 6. 2017 in 3. izredne seje z dne 21. 6. 2017   
ZA: 6, PROTI: /, VZDRŽAN: 1 
 
sklep št. 63 
Folklorni skupini Oljka se odobri uporaba manjšega prostora v KD Božiči in sklene s slednjimi 
medsebojni sporazum, po ceni 10,00 € na vajo. 
ZA: 7, PROTI: / 
 
sklep št. 64 
Kulturnemu društvu Biseri Sevdaha se odobri uporaba manjšega prostora v KD Božiči in sklene 
medsebojni sporazum, po ceni 10,00 € na vajo. 
ZA: 7, PROTI: / 
 
sklep št. 65 
Potrdi se polletno poročilo za leto 2017. 
ZA: 6, PROTI: /, VZDRŽAN: 1 
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8. KORESPONDENČNA SEJA SVETA KS HRVATINI, dne 14. julij 2017 
 

sklep št. 66   
I. 

KS Hrvatini je, na podlagi 6. točke javnega razpisa sklenila, da ne izbere nobenega od 
ponudnikov in se postopek Javnega razpisa z zbiranjem pisnih ponudb za oddajo poslovnega 
prostora v najem z dne 9.5.2017 ustavi. 

II. 
KS Hrvatini ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške, nastale zaradi priprave vloge na 
javni razpis. 

III. 
O sprejemu tega sklepa se obvesti ponudnike, ki so oddali vloge na javni razpis. 

IV. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi na spletni strani www.koper.si, 
www.hrvatini.si in na oglasnih deskah v KS Hrvatini. 
 
Pravni pouk:  
Zoper ta sklep ni pritožbe. Ponudnik lahko uveljavlja svoje pravice pri stvarno in krajevno 
pristojnem sodišču v Kopru.  
 
ZA: 6, vzdržana: 2, nista glasovala: 2 
 

 
9. KORESPONDENČNA SEJA SVETA KS HRVATINI, dne 12. septembra 2017 

 
sklep št. 67   
Svet KS Hrvatini sprejme sklep, da KS Hrvatini pripozna tožbeni zahtevek tožeče stranke Veljka 
Stuparja s.p., zoper toženo stranko KS Hrvatini, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Kopru pod 
opr. št. I Pg 245/2017, predmet katerega je ugotovitev, da je Najemna pogodba številka 5/1-
2006 z dne 01.08.2006 obnovljena za nedoločen čas.  
 
Po pravnomočni sodbi na podlagi pripoznave, bo KS Hrvatini sodno odpovedala pogodbo za 
nedoločen čas, pri čemer rok odpovedi ne sme biti krajši od enega leta oz. bo v primeru kršitev s 
strani najemnika od predmetne pogodbe odstopila.  
Ta sklep velja takoj. 
ZA: 8,  vzdržan: 1, ni glasoval: 1 
 
 

10. KORESPONDENČNE SEJE SVETA KS HRVATINI, dne 29. septembra 2017 
 

1. Odprava anomalij plačilnega sistema 
 

sklep št. 68   
Na podlagi 54. člena Statuta KS Hrvatini svet KS Hrvatini sprejme sklep, da KS Hrvatini, kot 
delodajalec uskladi svoje akte o sistematizaciji delovnega mesta javne uslužbenke Rozane 
Gomboc in ponudi v podpis ustrezne delovno pravne akte in sicer spremembe pravilnika o 
urejanju medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti s področja delovnega razmerja za delo 
in naloge. 
ZA: 8,  vzdržan: 1, ni glasoval: 1 
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2. Potrditev naročila za izvedbo meritev sevanj na objektu gasilskega doma v Hrvatinih 

sklep št. 69   
Potrdi se naročilo za izvedbo meritev sevanj na objektu gasilskega doma naslednji inštituciji: 
Inštitut za neionizirna sevanja Ljubljana v vrednosti 841,80 € z ddv-jem. 
ZA: 8,  vzdržan: 1, ni glasoval: 1 

 
 

10. REDNE SEJE SVETA KS HRVATINI, dne 17. oktobra 2017 
 
sklep št. 70  
Potrdi se zapisnike 9. redne seje z dne 13. 7. 2017, 8. korespondenčne seje z dne 14. 7. 2017, 9. 
korespondenčne seje z dne 12. 9. 2017 in 10. korespondenčne seje z dne 29. 9. 2017   
ZA: 7, PROTI: / 
 
sklep št. 71 
Svet KS Hrvatini podpira pobudo krajanov za ureditev oz. umirjanje prometa, katera bo 
posredovana pristojnim službam MOK v reševanje.  
ZA: 7, PROTI: / 
 
sklep št. 72 
Potrdi se dopolnjen cenik za uporabo dvorane in drugih poslovnih prostorov v Kulturnem domu 
v Božičih. 

ZA: 7, PROTI: / 
 
 

11. REDNE SEJE SVETA KS HRVATINI, dne 17. novembra 2017 
 

sklep št. 73  
Potrdi se zapisnike 10. redne seje z dne 17. 10. 2017 s pripombo. 
ZA: 7, PROTI: / 
 
sklep št. 74  
Potrdi se program investicij in evidence potreb na območju KS Hrvatini 2018-2021. 
ZA: 7, PROTI: / 
 
sklep št. 75  
Potrdi se ponudba izvajalca del ELEKTRO ISTRA d.o.o. v vrednosti 246,44 € z ddv za popravilo 
razsvetljave v Kulturnem domu v Božičih, Hrvatini 148. 
ZA: 5, PROTI: 1 
 
Sklep št. 76 
Jan Besednjak bo v skladu s cenikom KS Hrvatini za uporabo dvorane in drugih poslovnih 
prostorov kulturnega doma Božiči, oproščen plačila enkratne uporabe dvorane, ker občasno 
opravlja dela v korist KS Hrvatini. 
ZA: 6, PROTI: / 
 

11. KORESPONDENČNE SEJE SVETA KS HRVATINI, dne 23. novembra 2017 
 
sklep št. 77   
Svet KS Hrvatini potrjuje FN z oceno realizacije za leto 2017 in predlog FN za leto 2018. 
ZA: 7,  3 niso glasovali   
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12. KORESPONDENČNE SEJE SVETA KS HRVATINI, dne 20. februar 2018 

 
sklepa št. 78  
Potrdi se zapisnik inventurne komisije za leto 2017, ki ga je dne 12. 2. 2018 pripravila inventurna 
komisija. 
 
sklepa št. 79 
Potrdi se Poslovno poročilo za leto 2017. 
 
sklepa št. 80 
Potrdi se ponudbo JP Marjetica d.o.o. za ureditev odtoka meteornih vod v Premančanu v skupni 
vrednosti 2.419,75 z ddv in naroči izvedbo del. 
ZA: 8,  2 nista glasovala   
 
 

12. REDNE SEJE SVETA KS HRVATINI, dne 27. februar 2018 
 

sklep št. 81  
Potrdi se zapisnik 11. redne seje z dne 17. 11. 2017, 11. Korespondenčne seje sveta z dne 23. 11. 
2017 in 12. korespondenčne seje sveta z dne 20. 2. 2018.  
ZA: 7, PROTI: / 
 
sklep št. 82  
Svet KS Hrvatini odstopa od pogodbe o najemu poslovnega prostora Restavracija Jasna 2 Veljko 
Stupar s.p. št. 5/1-2006 z dne 1. 8. 2006. Z zakonom je določen enoletni odpovedni rok.  V tem 
obdobju bo KS spremljala najemnika, da bo pravočasno poravnal vse obveznosti do svojih 
dobaviteljev.  
Svet KS Hrvatini pooblašča pravnico Majo Sviligoj Cernaz, da vodi vse postopke v zvezi z 
najemnikom gostinskega lokala Jasna 2, Veljko Stupar s.p. in sproži postopek odpovedi od 
najemne pogodbe. Rok izvršitve takoj. 
ZA: 6, VZDRŽAN: 1 (Nicoletta Casagrande), PROTI: / 
 
sklep št. 83  
Svet KS Hrvatini izdaja soglasje TK Hrvatini za oddajo prostora v podnajem članu kluba. Prodaja 
pijače se lahko vrši le v času, ko potekajo dogodki, ki so povezani s samim klubom. 
ZA: 5, VZDRŽANA: 2 (Nicoletta Casagrande, Roberto Marzi), PROTI: / 
 
sklep št. 84 
Svet KS Hrvatini potrjuje ureditev gramoznega parkirnega prostora ob t.i. borovem gozdičku. Po 
ureditvi le tega se naroči zaris intervencijske poti nasproti trgovine Mercator in sicer do hišne št. 
113. O nameravanih aktivnostih se obvesti krajane centra Hrvatinov. Investicijo ureditve 
parkirnega prostora bo v celoti financirala MO Koper.  
ZA: 7, PROTI: / 
 

13. REDNE SEJE SVETA KS HRVATINI, DNE 29. maja 2018 
 

sklep št. 85  
Ustavi se vse aktivnosti, vezane na izvedbo gramoznega parkirišča ob t.i. borovem gozdičku.  
MO Koper naj takoj pristopi k izdelavi projekta za izvedbo ureditve celotnega območja, ki bo 
zajemalo ureditev ceste z javno razsvetljavo ter ostalo infrastrukturo od slemenske ceste do 
hišne št. 116/d in ureditev asfaltnega parkirišča. Pripravljen projekt bo predstavljen krajanom.  
ZA: 8, PROTI: / 
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sklep št. 86  
Zapisnik 12. redne seje z dne 27. 2. 2018 se ne POTRDI, zaradi potrebnih popravkov. Svet KS 
Hrvatini bo zapisnik obravnaval in potrdil na naslednji seji sveta.  
ZA: 8, PROTI: / 
 
sklep št. 87  
Svet KS Hrvatini potrjuje, da se Tamari Kavs naloži plačilo zapadlih obveznosti v vrednosti 
203,80 € za najem groba po pogodbi št. 359/1, ki ga je imela njena pokojna mama Mira Kavs in 
sicer v 12 zaporednih mesečnih obrokih.   
ZA: 8, PROTI: / 
 
sklep št. 88 
Zaradi neustreznega ravnanja z odlaganjem odpadkov na ekološkem otoku v zaselkih Lovran in 
Kolomban ob avtobusni postaji, se ponovno pozove MO Koper in JP Marjetica Koper d.o.o., da 
problematiko ustrezno uredijo.  
ZA: 8, PROTI: / 
 
sklep št. 89  
Na podlagi prejete ponudbe JP Marjetica d.o.o. se naroči izvedbo del za ureditev odvodnjavanja 
v zaselku Cerej v vrednosti 2.700 €. 
ZA: 8, PROTI: / 
 
sklep št. 90  
Za volitve članov sveta KS Hrvatini – Crevatini se potrdi in oblikuje 3 volilne enote: 
1. volilna enota in 2. volilna enota se združita v eno volilno enoto – se voli 7 članov sveta ta 
krajevne skupnosti – volivcev 1.196  (170 volivcev na člana sveta), 
2. volilna enota ostane ista kot prej 3. volilna enota, se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti, 
volivcev 681 (227 volivcev na člana sveta), 
3. volilna enota: predstavnik italijanske narodne skupnosti. 
Obe volišči se nahajata v dvorani KD Božič.  
ZA: 7, PROTI: 1 
 

13. KORESPONDENČNA SEJA SVETA KS HRVATINI, 15. avgust 2018 
 

sklep št. 91  
Potrdi se ponudbo podjetja PVC Nagode d.o.o. za zamenjavo dveh oken v prostoru, ki ga ima 
Skupnost Italijanov Hrvatini v najemu od KS Hrvatini in zamenjavo vrat na S strani KD Božiči v 
skupni vrednosti 2.457,06 € in naroči izvedbo del.  
OBRAZLOŽITEV: 
Zgoraj navedeni ponudnik je natančno opisal potek del. 
 
 
 

 
 
 


