Mestna občina Koper
Krajevna skupnost Hrvatini
Svet KS Hrvatini

ZAPISNIK
2. REDNE SEJE SVETA KS HRVATINI
dne 7. NOVEMBRA 2016 ob 19.00 uri, v sejni sobi KS Hrvatini

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI:
 Prisotni člani sveta: Irena Muženič Balentič, Sara Jurjavčič, Robert Kogoj, Aleš Bošnjak,
Franc Malečkar, David Šukljan, Nika Solce, Nicoletta Casagrande
 Ostali prisotni: Alenka Markežič, Husein Dedić, Mira Šavora, Barbara Veljak
 Opravičeno odsotna člana sveta: Roberto Marzi, Mirjana Topić
 Ostali odsotni: MOK Služba za KS Zdenko Ferletič (opravičil)
 Tajnica: Rozana GOMBOC
Ugotovljeno je bilo, da je od 10 članov prisotnih 8 in svet je sklepčen.
Predsednica sveta KS Hrvatini Irena Muženič Balentič je sklicala 2. redno sejo sveta in predlagala
naslednji dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika 1.redne seje sveta z dne 11. 10. 2016
2. Ocena realizacije Finančnega plana za leto 2016 in predlog Finančnega plana za leto 20172018
3. Uskladitev poslovnika in statuta KS Hrvatini
4. Poročilo predsednika Komisije za okolje, prostor in infrastrukturo
5. Poročilo predsednice Komisije za koordinacije društev in organizacij
6. Poročilo predsednika Uredniškega odbora
7. Uskladitev cenika za najem dvorane KD
8. Razno - vprašanja in pobude krajanov in članov sveta
Člani sveta so z dvigom rok soglasno potrdili dnevni red.
Ad 1. Verifikacija zapisnika 1. redne seje sveta z dne 11. 10. 2016
Članom sveta je bil zapisnik poslan po elektronski pošti. Predsednica sveta je na kratko prebrala
sprejete sklepe in sicer:
1. redna seja sveta 11. 10. 2016
- realizirani so naslednji sklepi: 4., 5., 6., 7., 7.1, 8., 9. (dopis je bil poslan), 10., 11. (krajani so
bili pisno seznanjeni, da se bo pri njih oglasila komisija), 12., 13..
Prisotni na predloženi zapisnik 1. redne seje so imeli nekaj pripomb.
Franc Malečkar je pripomnil, da se doda še Komisija za toponomastiko, kakor je bilo to tudi v
prejšnji sestavi. Gre se za stara imena zaselkov, da se jih ohrani in označi. Predlaga, da omenjena
komisija nadaljuje z delom v tej smeri in se imenuje naslednja člana Franc Malečkar in Nicoletta
Casagrande.
David Šukljan je predlagal glede na velik inventar KS, da se doda še nekaj članov v inventurno
komisijo. Sprejet je bil naslednji
1

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.
Izid glasovanja:
ZA:
8
PROTI: 0
Ad 2. Ocena realizacije Finančnega plana za leto 2016 in predlog Finančnega plana za leto 20172018
Članom sveta je bil poslan predlog Finančnega plana za leto 2017 in 2018, ki sta ga pripravili
tajnica in Alenka Markežič.
Alenka Markežič je predlagala, da se v bodoče pošlje predlog finančnega plana članom sveta
najmanj 3-4 dni pred sejo sveta, da si ga pregledajo. Prisotnim je na kratko obrazložila postavke
finančnega plana. Predlaga, da s tajnico še enkrat pregledata in pošljeta svetnikom po elektronski
pošti. Po pregledu pa naknadno potrdi.
Člani sveta so se s predlogom strinjali.
Mira Šavora, meni da je preveč članov v komisijah, za boljše delovanje komisije predlaga, da se
število zniža. Potrebno je imenovati in potrditi člane komisij, da se jih lahko objavi.
Ad 3. Uskladitev statuta in poslovnika KS Hrvatini
Na prejšnji seji sveta je Nicoletta Casagrande vzpostavila vprašanje glede prevoda statuta in
poslovnika v italijanščino. Po informaciji KS Bertoki in drugih, statuta in poslovnika nimajo
dvojezično, druga gradiva kot so vabila, obvestila in drugo pa prevedejo.
Alenka Markežič pregledala je statut in poslovnik. Prilagodila ga je po občinskem ter ga članom
sveta na kratko obrazložila po alinejah. Predlaga, da si ga člani sveta pregledajo in na naslednji seji
sveta potrdijo.
Ad 4. Poročilo predsednika Komisije za okolje, prostor in infrastrukturo
Predsednik komisije David Šukljan je po seznamu prebral imenovane člane. (seznam članov
komisije je priloga zapisnika). V nadaljevanju je poročal o ogledu, ki so ga opravili 5. 11. 2016.
Na podlagi pripomb krajanov so si ogledali sledeče:
- reklamacija ob rekonstrukciji slemenske ceste:
1. nasproti KD v Božičih ob večjih nalivih izteka meteorna voda na kolovozno pot,
predlog ureditev odvoda v meteorni jašek
2. ob borovem gozdičku porušen zid, zato ob večjih nalivih zemlja plazi na pločnik in
cesto, predlog izvede naj se ga v prvotno stanje
- ogledali so si lokacije za postavitev klopi, koše za smeti in pasje iztrebke, pošlje se predlog za
postavitev le tega MOK Uradu za GJSP in JP Marjetici, za čiščenje bo poskrbela KS preko delavca JD
- poškodovan meteorni jašek ob električnem drogu nasproti hiše Hrvatini št. 143/a, preveriti
lastništvo
- na podlagi prošenj krajanov so si ogledali:
 za dodatno razsvetljavo na poti s parcelno št. 1881 k.o. Hribi, ki povezuje
enosmerno cesto št. 1902 k.o. Hribi in slemensko cesto, prošnja krajana je
utemeljena, pošlje se dopis MOK Uradu za GJSP za namestitev dveh dodatnih luči
na obstoječe električne drogove
 (Korsič) Cerej za ureditev meteornih vod in odobritev gramoza, potrebno je
ugotoviti kategorizacijo ceste, sicer pa niso speljani kanali
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 (Kuzma, Predojevič) Kolomban za tamponiranje poti v Kolombanu, načeloma se jim
odobri tampon in nabava ograjice za ureditev bodo krajani poskrbeli sami
 zaselek Lovran, ogledali so si lokacijo za premestitev ekološkega otoka ob
pokopališču ravno tako tudi za ureditev dodatnega parkirišča za potrebe
pokopališča. Za umiritev prometa postavitev dveh grbin. Ugotovljeno je bilo še, da
je nastala škoda na cesti, zaradi vožnje težkih kamionov pri gradnji stanovanjskega
objekta, predlog, opozori se lastnika novogradnje in izvajalca del, da poškodovano
cesto ustrezno sanira. Glede objekta avtobusne postaje je Branko Stanko povedal,
da če je starejši od 20 let, lahko KS uveljavi služnostno pravico. O omenjeni zadevi
bo komisija še obravnavala. Ob objektu avtobusne postaje so železne palice, ki so
neprimerne, kajti se lahko na njih kdo poškoduje. Koš in klopco se premesti na
drugo lokacijo
 (Dinčič) problematika meteorne vode iz ceste. Ugotovljeno je, da izteka meteorna
voda iz ceste preko lastniških zemljišč, možna rešitev postavitev kanelete na
zgornjem delu ceste za preusmeritev vode.
 Veriga, ki se nahaja na poti pri cerkvi sv. Bride bi se odstranila in postavilo znak
prepovedano za tovorna vozila.
Problematiko krajanke Tinke Podjavoršek bo komisija obravnavala v naslednjih dneh.
Ad 5. Poročilo predsednice Komisije za koordinacije društev in organizacij
Predsednica komisije Sara Jurjavčič je po seznamu prebrala imenovane člane (seznam članov
komisije je priloga zapisnika) in vsa društva in organizacije KS. Sestanek je bil sklican za
spoznavanje in organizacija krajevnega praznika, ki bo v sredo 21. 12. 2016. Dogovorili so se, da bi
nastopala folklorna skupina Oljka, folklorna skupina ŠKD Volt, vrtec Semedela, PGD skeč točka,
šolski pevski zbor, nepotrjena sta še reper, dva harmonikaša od DU, ki bi v preddverju zaigrala
pred in po proslavi in pevski zbor. Govor predsednice in podelitev priznaj. V naslednjih dneh bosta
z Nicoletto si ogledali dvorano za okrasitev in s skupino fantov ŠKD Volt za ozvočenje. Ob vstopu v
dvorano bi obiskovalcem dali simbolično darilo stekleničko z olivnim oljem ali med, odvisno od
finančne strukture. Pustna skupina Škicet je ponudila obisk Dedka Mraza, v centru Hrvatinov bi
postavili novoletno jelko s prižigom lučk 19. 12. 2016 ob 18.00 uri o tem bo še razpravljala
komisija. Dogovarjali so se tudi o organizaciji Hrvatinske noči, da bi nastopala Tina Krmac, strošek
za cev večer bi bil 600.00 €. Povezali se bodo s TD.
Ad 6. Poročilo predsednika Uredniškega odbora
Predsednik uredniškega odbora Franc Malečkar je po seznamu prebral imenovane člane (seznam
članov komisije je priloga zapisnika). Predlog je bil, preimenovanje imena glasila s predlogi v
glasilu. Razdelilo bi se po temah, urednikova beseda, svet KS poroča, novo v društvih, naš krajan,
novo pri sosedih, šole, vrtci, kultura, glas krajana, zanimivosti, literarni kotiček, Hrvatini v medijih,
razvedrilo, razno (oglasi, napovedi,…)… Planira se, da bi glasilo izšlo pred krajevnim praznikom.
Gradiva se zbira v pisarni KS.
Ad 7. Uskladitev cenika za najem dvorane KD
Predsednica sveta je dala v obravnavo trenutni cenik dvorane KD. Se ne strinja s takim cenikom,
zato predlaga, da se računa na uro določeno ceno. Cene bi se spreminjale na količino ur na mesec
oz. na leto. Predlaga občasen najem manj kot 10 ur na mesec 20.00 € z ddv, več kot 10 ur na
mesec 15.00 €, več kot 20 ur na leto 12.00 €, za celodnevni najem 100.00 €, za otroške rojstne
dneve 50.00 €, za predstave z vstopnino do 3 ur 80.00 €, nad 3 ure 150.00 €. Za društva in
organizacije 3x letno brezplačno.
Ad 8. Razno - vprašanja in pobude krajanov in članov sveta
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Razprava je potekala o gotovinskem poslovanju in sicer nekateri posamezniki so za uporabo
dvorane KD, uporabo elektrike na športnem igrišču pod osnovno šolo plačevali z gotovino. Tako
početje je kaznivo dejanje. Predsednica sveta je želela, da se zadeva na današnji seji razčisti,
dobila je kartico prihodkov za uporabo dvorane in koliko je bila poraba. Vsi prisotni pa vedo, da se
je v pisarni KS plačevalo z gotovino. Tajnica je dejanje priznala s pripombo, da je prejšnjega
predsednika opozorila, da tako poslovanje ni pravilno. Vendar se je s prejemanjem gotovine
nadaljevalo po navodilih prejšnjega predsednika Nevija Kavrečiča. Povedala je še, da so za
gotovinsko poslovanje vedeli vsi svetniki KS. Komu je bila gotovina namenjena ni povedala.
Nekateri prisotni krajani so potrdili gotovinska plačila omenjenih uporabnin.
Kot predsednica sveta je opozorila tajnico, da je njena prioriteta delati s Svetom KS dobro in
pošteno in te zadeve se ne smejo dogajati. Gotovinsko poslovanje je prepovedano.
Nicoletta Casagrande bo dostavila cenik uporabe ozvočenja Skupnosti Italijanov. Predlaga, da se
nadaljuje z delom in pusti zadeve za nazaj.
Husein Dedič je povedal, da so za uporabo elektrike dali 10.00 € na igro. Mladina je na igrišču
menjala mrežo na golih in zato so imeli občasno brezplačno uporabo elektrike. Vse je bilo ustno
dogovorjeno.
Aleš Bošnjak mentor Erika Franičeviča delavca v splošno korist, ogledal si je dela na terenu, pred 1.
novembrskimi prazniki je uredil oba pokopališča. Dogovorila sta se, da se bo uredilo še krožno po
zasaditvi trave.
Robert Kogoj, problematika parkiranja ob pogrebih na pokopališču Sv. Mihaela v Lovranu.
Predlaga, da se ob teh dogodkih postavi reditelja, da usmerja promet. Lahko bi se dogovorilo z
gasilci ali delavcem v splošno korist.
Mira Šavora je predlagala, da bi se uredilo dodatno parkirišče ob pokopališču.
Predsednica je povedala, da so si s komisijo za okolje in prostor ogledali teren ob pokopališču,
tako, da bi se začasno tamponiralo del zemljišča za potrebe parkiranja.
Člani sveta predlagajo, da se zaprosi Občino Ankaran za ureditev dodanega parkirišča. Po razpravi
je bil sprejet
sklep št. 15
Občini Ankaran se pošlje prošnja za pomoč pri ureditvi dodatnega parkirišča ob pokopališču sv.
Mihaela v Lovranu.
Izid glasovanja:
ZA:
8
PROTI: 0
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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