Mestna občina Koper
Krajevna skupnost Hrvatini
Svet KS Hrvatini

ZAPISNIK
4. REDNE SEJE SVETA KS HRVATINI
dne 12. DECEMBRA 2016 ob 20.00 uri, v sejni sobi KS Hrvatini

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI:
 Prisotni člani sveta: Irena Muženič Balentič, Sara Jurjavčič, Aleš Bošnjak, David Šukljan,
Nicoletta Casagrande, Roberto Marzi
 Opravičeno odsotni člani sveta: Nika Solce, Robert Kogoj, Mirjana Topić, Franc Malečkar
 Ostali odsotni: MOK Služba za KS Zdenko Ferletič (opravičil)
 Tajnica: Rozana GOMBOC
Ugotovljeno je bilo, da je od 10 članov prisotnih 6 in svet je sklepčen.
Predsednica sveta KS Hrvatini Irena Muženič Balentič je sklicala 4. redno sejo sveta in predlagala
naslednji dnevni red:
1. Cena uporabe dvorane za izvedbo gledališke igre, dne 17. 12. 2016
2. Pogostitev otrok in krajanov (prižig lučk) 19. 12. 2016 in za krajevni praznik 21.12.2016
3. Razno - vprašanja in pobude krajanov in članov sveta
Člani sveta so z dvigom rok soglasno potrdili dnevni red.
Ad. 1) Cena uporabe dvorane za izvedbo gledališke igre, dne 17. 12. 2016
Predsednica sveta predlaga, da se v cenik doda še ceno za profitne organizacije odvisno od obiska
dogodka. Po razpravi je bil sprejet naslednji
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.
Izid glasovanja:
ZA: 6
PROTI: 0

2. Pogostitev otrok in krajanov (prižig lučk) 19. 12. 2016 in za krajevni praznik 21.12.2016
Predsednica predlaga, da se pogosti otroke in krajane z minimalnimi stroški. TD bo prispevalo s
peko peciva dodatno bo prispevala KS. Veljka Stupar se prosi za čaj in brule.
Sprejet je bil naslednji
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.
Izid glasovanja:
ZA: 6
PROTI: 0
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V nadaljevanju so prisotni razpravljali o organizaciji prižiga lučk in pripravi krajevnega praznika.
3. Razno - vprašanja in pobude krajanov in članov sveta
3.1.) Predlogi za podelitev priznanj ob krajevnem prazniku
Prejeli smo naslednje predloge predlagateljev:
Skupnost Italijanov Hrvatini, Suzano Rossetto
Turistično društvo Hrvatini, Željka Šafhalterja
Kulturno društvo Hrvatini, zakonca Marija in Ivan Funa
PGD Hrvatini ob 60 obletnici delovanja
Po razpravi so člani sveta sprejeli naslednji
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.
Izid glasovanja:
ZA: 6
PROTI: 0
Nagrajence se obdari s steklenico olivnega olja z nalepko KS in priznanjem. Ostale krajane, ki so
prostovoljno pomagali KS se tudi obdari s stekleničko olivnega olja in čestitko. Predsednica in
nekateri svetniki bodo prostovoljce obiskali in jih obdarili na svojih domovih. Vabilo za krajevni
praznik se pripravi posebej na A5 format, ki se ga bo vstavilo v glasilo.
3.2.) Zavarovanje objektov KS Hrvatini
Predsednica sveta je prisotne seznanila z naslednjimi aktivnostmi:
- v naslednjem letu poteče zavarovanje objektov KS Hrvatini, zavarovanje je sklenjeno z
zavarovalnico Triglav, informirala se je na zavarovalnici Grawe in pridobila ponudbo, ki je ugodnejša
od tedanje, predlaga, da se pridobi še kakšno ponudbo in izbere najugodnejšo. Odpovedni rok od
zdajšnje zavarovalnice je tri mesece
- v naslednjem letu je potrebno zbrati ponudbe za ureditev strelovoda na objektu KS v Božičih
- poškodovan jašek v Božičih je zamenjan, zadevo je uredila Marjetica Koper
3.3.) Aleš Bošnjak je prisotne seznanil, da se je dogovoril z delavcem v splošno korist, da bo v
doglednem času popravil zid pokopališča Sv. Mihaela v Lovranu. Za material bo poskrbela KS.
3.4.) David Šukljan, potrebno je obvestiti določene krajane, da bo Komisija za okolje, prostor in
infrastruktura opravila ogled po novoletnih praznikih.
3.5.) Nekateri člani sveta niso bili seznanjeni prikazanih sredstvih, ki jih je posodila MOK, zato jih je
predsednica seznanila, da bo potrebno ta sredstva vrniti po obrokih in dolg prikazati v finančnem
planu. Zaradi uvedbe novega zakona o fiskalnem pravilu, mora biti zadeva tako urejena.
V nadaljevanju so člani sveta razpravljali o sklicu zbora krajanov po volilnih enotah v mesecu
januarju oz. po dogovoru na prvi seji sveta po novem letu.
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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