Mestna občina Koper
Krajevna skupnost Hrvatini
Svet KS Hrvatini

ZAPISNIK
1. REDNE SEJE SVETA KS HRVATINI
dne 11. OKTOBRA 2016 ob 19.00 uri, v sejni sobi KS Hrvatini

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI:
 Prisotni člani sveta: Irena Muženič Balentič, Roberto Marzi (odšel pred koncem seje),
Sara Jurjavčič, Robert Kogoj, Aleš Bošnjak, Mirjana Topić, David Šukljan, Nika Solce,
Nicoletta Casagrande
 Opravičeno odsoten član sveta: Franc Malečkar
 Ostali odsotni: MOK Služba za KS Zdenko Ferletič (opravičil), Nevij Kavrečič
 Tajnica: Rozana GOMBOC
Današnja seja sveta je bila sklicana ustno na Konstitutivni seji z dne 4.10.2016 in z vabilom, ki
so ga člani sveta prejeli po elektronski pošti.
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled in potrditev zapisnika Konstitutivne seje sveta z dne 4. 10. 2016
2. Pregled, predlogi in priprava načrta razvojnih programov za obdobje 2017 -2020
(obvestilo MOK s časovnico)
3. Uskladitev statuta in poslovnika KS Hrvatini
4. Imenovanje delovnih teles KS Hrvatini (svetniki naj pridejo že s predlogi)
5. Pregled finančnega stanja KS na dan 30. 9. 2016 (poročala bo Alenka Markežič)
6. Razno - vprašanja in pobude krajanov in članov sveta
Predsednica sveta Irena Muženič Balentič je pozdravila prisotne in preverila sklepčnost.
Ugotovljeno je bilo, da je prisotnih 9 članov, 1 član je svojo odsotnost opravičil. S tem je bila
sklepčnost zagotovljena. Po ugotovitvi sklepčnosti je bil na glasovanje dan predlog dnevnega
reda, ki so ga prisotni z dvigom rok soglasno potrdili.
Glasovanje:
ZA:
9 članov
PROTI: 0 članov

Ad. 1 Pregled in potrditev zapisnika Konstitutivne seje, 4. 10. 2016
Prisotni na predloženi zapisnik konstitutivne seje niso imeli pripomb zato je bil sprejet naslednji
sklep št. 4
Potrdi se zapisnik konstitutivne seje v predloženi obliki.
Izid glasovanja:
ZA:
9 članov
PROTI: 0 članov
VZDRŽAN: 1 član
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Ad. 2 Pregled, predlogi in priprava načrta razvojnih programov za obdobje 2017 -2020
(obvestilo MOK s časovnico)
Glede na objektivno dejstvo, da je svet KS v sedanji sestavi šele pričel z delom (izredne
predčasne volitve), so svetniki gradivo prejeli na seji sveta. Predsednica je prisotne seznanila s
tabelo prioritet, nujnih in odložljivih nalog, ki jih je za našo KS izdelal (za pretekla obdobja),
predhodni predsednik sveta, g. Nevij Kavrečič. Obžalujemo, ker ga na sestanek ni bilo, da bi
lahko z njegovo pomočjo opredelili kaj je bilo v preteklosti narejeno in katere so prioritete za
leto 2017. Ne glede na to so prisotni sestavili načrt razvojnega programa 2017 -2020 z nalogo,
da se v bodoče temeljiteje seznanijo s potrebnimi investicijami v KS v sodelovanju s krajani in
po zaselkih. Sprejet je bil
sklep št. 5
Sprejme se predlog razvojnih programov za leto 2017-2020.
Izid glasovanja:
ZA:
9 članov
PROTI:
0 članov

Ad. 3 Uskladitev statuta in poslovnika KS Hrvatini
Predsednica sveta je prisotne seznanila, da sta Statut in Poslovnik KS v neskladju in zastarela,
kar je izpostavil tudi predsednik Občinske volilne komisije, zato predlaga njuno uskladitev.
Sprejet je naslednji
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 pripravili predloge uskladitev in
poročali svetu.
Izid glasovanja:
ZA:
9 članov
PROTI:
0 članov

Ad. 4 Imenovanje delovnih teles KS Hrvatini
Člani sveta so na seji sveta prejeli gradivo v zvezi z imenovanjem in formiranjem delovnih teles.
Predsednica sveta je predlagala, da se imenuje naslednje komisije:
Inventurna komisija, Uredniški odbor, Komisija za koordinacijo društev in organizacij in Komisija
za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo. Podala je še predloge članov, za katere meni, da
so primerni za delovanje v predlaganih komisijah:
1. Inventurna komisija: Sara Jurjavčič, Roberto Marzi, Alenka Markežič in David Šukljan
2. Uredniški odbor: Franc Malečkar, Nicoletta Casagrande, Mirjana Topić in Nika Solce
3. Komisija za koordinacijo društev in organizacij: Sara Jurjavčič, Mirjana Topić, Irena Muženič
Balentič, Nicoletta Casagrande in Nika Solce
4. Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: David Šukljan, Roberto Marzi, Robert
Kogoj in Aleš Bošnjak.
Po razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa:
sklep št. 7
Potrdi se imenovane delovnih komisij z dopolnitvijo imen in priimkov zunanjih članov oz.
krajanov krajevne skupnosti.
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sklep št. 7. 1
Člani sveta do konca tedna oz. 17. 10. 2016 predložijo podatke krajanov, ki bi bili pripravljeni
sodelovati v sprejetih delovnih telesih sveta KS in jih dostavijo v tajništvo.
Izid glasovanja:
ZA:
8 članov
PROTI: 0 članov
Ad 5. Pregled finančnega stanja KS na dan 30. 9. 2016
Alenka Markežič je članom sveta poročala o poteku finančnega poslovanja KS Hrvatini.
Poročevalka je povedala, da je prejela izpis bilance prihodkov in odhodkov za tekoče leto in
sicer od 1.1. 2016 do 30. 9. 2016 iz katere je razvidno, da znašajo:
 Prihodki obdobja:
53.045 €
 Odhodki obdobja:
66.764 €
 Razlika:
- 13.124 €
Razlika predstavlja presežek odhodkov nad prihodki.
Povedala je, da bil v finančnem načrtu NPU presežek odhodkov nad prihodki načrtovan, saj so
med odhodke planirali tudi sredstva iz preteklih obdobij. Največji nepredvideni strošek
predstavlja obnova mrliške vežice v Lovranu, 18.507 € na kontu investicijsko vzdrževanje in
zavarovanj ter cca 7.000 € na kontu drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje - na
področju porabe 16 – prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost .
Izpis odprtih postavk per 30. 9. 2016 izkazuje 49.114,83 € obveznosti PU do dobaviteljev in
8.294,03 € terjatev do kupcev. Najvišja obveznost v znesku 47.735,12 je izkazana na kontu
PČR 29910000, ki predstavlja obveznost do občine, pribl. 45.500 €, razlika pa je domnevno
varščina najemnika gostišča v KD. Čiste obveznosti do dobaviteljev znašajo torej 1.380 €. Stanje
na TRR na dan 30. 9. 2016 znaša 70.137,01 €.
Predvideva, še pravi, da bo KS Hrvatini poslovno leto zaključila s presežkom odhodkov nad
prihodki, sicer v precej manjšem znesku od načrtovanega. Med zagotovljene prihodke je vštela
tri dotacije za redno dejavnost, dotacijo za urejanje komunalne infrastrukture, refundacijo za
JD in prihodke od najemnin po najugodnejši varianti, kar bi skupaj zneslo približno 13.000 €.
Predvideno odhodki pa so izdatki za plače (3x) in tekoči stroški (voda, elektrika, komunala,
gorivo, idr.), v znesku približno 6.000 €. Ali bo minus višji od 6.130 € je predvsem odvisno od
najemnika restavracije v KD in njegove poravnave zaostale in tekoče najemnine.
Povedala je še, da bo z inventuro, analitično bilanco in zaključnim računom za poslovno
obdobje 2016, finančno stanje KS razvidnejše. Sprejet je bil
sklep št. 8
Člani sveta so člani sveta so sprejeli razlago finančnega stanja PU za obdobje 9 mesecev
poslovanja tekočega leta.
Izid glasovanja:
ZA:
8 članov
PROTI:
0 članov
Nicoletta Casagrande je prisotne seznanila, da Skupnost Italijanov Hrvatini, zaradi finančne
stiske ne bo več prispevala sredstva za krajevno glasilo.

Ad 6. Razno
6.1 Problematika dovozne ceste do šol in vrtca
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Člani sveta so obravnavali problematiko dovozne ceste do šol in vrtca. Cesta je nepregledna in
zato otrokom, ob hoji v šolo (zlasti okrog 8. ure zjutraj), nevarna. Sprejet je bil
sklep št. 9
Pripravi se dopis Uradu za GJSP s prošnjo za ogled lokacije ceste med OŠ Aleš Bebler Primož,
vrtcem Semedela in It. OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio. Priloži se tudi sklep zbora krajanov z
dne 1. 4. 2016 in posnetek snemanja staršev ob spremljanju otrok v šolo.
Izid glasovanja:
ZA:
9 članov
PROTI:
0 članov
6. 2 Prekinitev naročnine Primorskih novic
Predsednica sveta predlaga prekinitev naročnine Primorskih novic, tako bi se privarčevalo nekaj
sredstev. Po kratki razpravi je bil sprejet
sklep št. 10
Prekine se naročnina na dnevnik Primorske novice.
Izid glasovanja:
ZA:
9 članov
PROTI:
0 članov
6. 3 Obravnava vlog krajanov Korsič Renata , Ražnjevič Kuzme in Zvezdana
Predojeviča
Člani sveta so na seji prejeli prošnje omenjenih krajanov. Z vlogami so bili seznanjeni že prejšnji
člani sveta KS, ki so po izjavi tajnice, ustno že obravnavali problematiko. Ta se nanaša na:
- ureditev meteornih vod (vloga g. Korsič Ranata iz Cereja) in
- popravilo in tamponiranje ceste v Kolomban, predlog g. Ražnjeviča in g. Predojeviča
Predsednica sveta predlaga, naj bi bili to prvi nalogi Komisije za okolje, prostor in komunalno
infrastrukturo, ko bo v polni zasedbi. Zadeve si bodo ogledali na terenu in poročali svetu KS.
Sprejet je bil
sklep št. 11
Pošiljatelje vlog se pisno obvesti, da se bodo pri njih oglasili člani komisije za okolje, prostor
in komunalno infrastrukturo v čim krajšem času.
Izid glasovanja:
ZA:
9 članov
PROTI:
0 članov
6. 4 Vloga Športnega društva Hrvatini za dovoljenje uporabe naslova KS za potrebe
registracije društva.
Člani sveta so sprejeli
sklep št. 12
Vlogi ŠD Hrvatini se ugodi in dovoli uporabo naslova sedeža ŠD na sedežu oziroma naslovu
Krajevne skupnosti.
Izid glasovanja:
ZA:
9 članov
PROTI:
0 članov
6. 5 Vloga ŠKD VOLT Hrvatini za uporabo dvorane KD Božiči za vaje njihove folklorne
skupine
Po krajši razpravi glede možnosti uporabe dvorane KD Božiči so prisotni sprejeli
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sklep št. 13
Člane ŠKD Volt Hrvatini se povabi k ogledu preostalih manjših prostorov v KD, ki bi morda
ustrezali namenu. Prav tako se jim svetuje, da se povežejo s Turističnim društvom Hrvatini in
se z njimi dogovori o morebitni souporabi prostora »stare pekarne« v centru Hrvatinov.
Izid glasovanja:
ZA:
9 članov
PROTI:
0 članov
6. 6 Ostala problematika in obvestila
1. Člani sveta so delavcu v splošno korist Eriku Franičeviču določili za mentorja Aleša
Bošnjaka, ki bo njegovo delo nadzoroval in ga usmerjal ter poročal svetu o opravljenih
delih.
2. Aleš Bošnjak je predlagal, da se poseje trava na otoku krožišča pri sv. Bridi. Člani sveta
so predlog podprli.
3. Nicoletta Casagrande je opozorila, da bi morali biti Statut in drugi akati prevedeni v
italijanski jezik, kar je opredeljeno s statutom MO Koper. Predsednica sveta je
predlagala, da se za mnenje prosi MO Koper in krajevne skupnosti, ki delujejo na
območju dvojezičnosti.
4. Prisotni so bili seznanjeni z obvestilom o maratonu: 10 Eco Trail Euromarathon 2016, ki
jo organizirata ŠD Katarina, Ankaran in ŠD Evintrude Muggiatletica iz Milj in bo potekal
v nedeljo, 6. novembra 2016 s štartom ob 9.30 uri. Start bo na območju Adrie Ankaran,
cilj pa v trgovskem centru Freetime Montedoro v Miljah. Informacija je namenjena
vodstvu KS in lokalnemu prebivalstvu z namen zagotovitve nemotenega poteka tekaške
prireditve (priloga).
5. Predsednica sveta je prisotnim predlagala, da se delovne komisije sestanejo v
naslednjem tednu, predvidoma v torek, 18. 10. 2016 ob 19 uri, s čimer so svetniki
soglašali.
S tem je bil dnevni red izčrpan in seja zaključena ob 22.00 uri.

Zapisala:
Rozana Gomboc

Predsednica sveta KS:
Irena Muženič Balentič
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