Mestna občina Koper
Krajevna skupnost Hrvatini
Svet KS Hrvatini

ZAPISNIK
5. REDNE SEJE SVETA KS HRVATINI
dne 23. januarja 2017 ob 19.00 uri, v sejni sobi KS Hrvatini

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI:
 Prisotni člani sveta: Irena Muženič Balentič, Sara Jurjavčič, Aleš Bošnjak, David Šukljan,
Roberto Marzi, Mirjana Topić, Franc Malečkar
 Opravičeno odsotni člani sveta: Nika Solce, Robert Kogoj, Nicoletta Casagrande
 Ostali odsotni: MOK Služba za KS Zdenko Ferletič (opravičil)
 Tajnica: Rozana GOMBOC
Ugotovljeno je bilo, da je od 10 članov prisotnih 7 in svet je sklepčen.
Predsednica sveta KS Hrvatini Irena Muženič Balentič je sklicala 5. redno sejo sveta in predlagala
naslednji dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika 3. redne seje z dne 28. 11. 2016 in 4. redne seje sveta z dne
12. 12. 2016
2. Priprava zbora krajanov
3. Razpis za oddajo poslovnega prostora – gostinski lokal »JASNA 2« v Božičih
4. Prošnja ŠKD VOLT Hrvatini za odobritev uporabe prostora KS Hrvatini
5. Prošnja za znižanje uporabnine dvorane za športno aktivnost - telovadba
6. Razno - vprašanja in pobude krajanov in članov sveta
Člani sveta so z dvigom rok soglasno potrdili dnevni red.
Ad. 1) Verifikacija zapisnika 3. redne seje z dne 28. 11. 2016 in 4. redne seje sveta z dne
12. 12. 2016
Člani sveta so zapisnika prejeli po elektronski pošti. Predsednica sveta je na kratko prebrala sklepe.
Realizirani so bili naslednji sklepi:
19., 20., 21., 22., 23., zvezi sonček je bila izdana naročilnica v vrednosti 50 € za materialne stroške,
24., z organizatorjem gledališke skupine je bila sklenjena pogodba za uporabo dvorane za 100,00 €,
25., TD Hrvatini je bilo odobreno v vrednosti cca 50 € za dvig materiala za peko peciva za krajevni
praznik, ostalo pa za pogostitev otrok delavnice in prižig lučk, 26., krajevni praznik je bil uspešno
speljan.
Sprejet je bil naslednji
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.
Izid glasovanja:
ZA: 7
PROTI: 0
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Ad. 2) Priprava zbora krajanov
Predsednica sveta predlaga, da se na današnji seji sveta dogovori za sklic zbora krajanov in sicer po
volilnih enotah in določi termine le teh. Glede na problematiko v kraju slednja meni, da se zbor
krajanov najprej skliče po volilnih enotah, za tem pa skupnega, na katerem bi se krajanom
obrazložile rešitve in predstavilo delo sveta. Krajani bi imeli še možnost povedati svoje želje in
predloge za plan 2018 in 2019.
Sara Jurjavčič, predlaga, da se skupaj na vabilu doda še anketa, da lahko krajani vpišejo svoja
mnenja oz. želje.
Člani sveta so razpravljali o pripravi vabil za zbor krajanov.
Sprejet je bil naslednji
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.
Izid glasovanja:
ZA: 7
PROTI: 0
Ad. 3) Razpis za oddajo poslovnega prostora – gostinski lokal »JASNA 2« v Božičih
Člani sveta so osnutek razpisne dokumentacije prejeli po elektronski pošti. Glede nato, da
najemniku Veljku Stupar poteče pogodba 31. 1. 2017, predsednica predlaga, da se čim prej odda
razpis za oddajo poslovnega prostora najemnika gostinskega lokala.
Sprejet je bil naslednji
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.
Izid glasovanja:
ZA: 7
PROTI: 0
Ad. 4) Prošnja ŠKD VOLT Hrvatini za odobritev uporabe prostora KS Hrvatini
Prejeli smo prošnjo omenjenega društva za uporabo poslovnih prostorov KS Hrvatini. Slednji želijo
uporabo prostorov v stari pekarni in sicer prostor kjer se nahajajo fitnes naprave in prostor, ki ga
ima TD Hrvatini. Opravili so ogled prostorov. Predsednica sveta bo opravila razgovor s predsednico
TD Hrvatini.
Sprejet je bil naslednji
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.
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Izid glasovanja:
ZA: 7
PROTI: 0
Ad. 5) Prošnja za znižanje uporabnine dvorane za športno aktivnost - telovadba
Prejeli smo prošnjo krajank, ki obiskujejo telovadbo pod vodstvom Anite Bizjak v dvorani KD v
Božičih. Vadbo obiskujejo v povprečju deset obiskovalk 2x tedensko. Obrnile so se na KS, ker so
seznanjene, da se je uporabnina dvorane zvišala, zato prosijo, da se uporabnina ne zviša glede na
število obiska krajank. Predsednica predlaga, da se jim zniža uporabnina in predlaga naslednji
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 €.
Izid glasovanja:
ZA: 1
PROTI: 5
Vzdržan: 1
Sklep ni bil izglasovan.
Sprejet je bil naslednji
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.
Izid glasovanja:
ZA: 5
PROTI: 1
Vzdržan: 1
Ad. 6) Razno - vprašanja in pobude krajanov in članov sveta
6.1.) Predsednica sveta je člane seznanila z naslednjimi aktivnostmi:
- sestala se je s svetovalcem župana MOK Dejanom Škerličem, glede varnostne problematike pri
osnovni šoli v Hrvatinih, obljubil je, da se bo kaj naredilo v tej smeri in jo obvestil, da je zadevo
predal Uradu za GJSP Viliju Plahuti, ki ima skiciran projekt za ureditev varne poti do šol. Seznanil jo
je še, da se bosta z županom oglasila v KS. V zvezi s tem predsednica predlaga, da se izpostavijo
prioritetne zadeve v kraju. Člani sveta so izpostavili naslednje zadeve:
➢ dokončanje ceste za Hrvatine mimo gasilskega doma
➢ kanalizacija
➢ varna pot do šol in vrtca
➢ nadaljevanje slemenske ceste Kolomban
➢ cesta Korošci in Premancan
➢ zaščita zabojnikov
➢ optični kabel
- udeležila se je sestanka z v. d. ravnateljico Sandro Pobega OŠ Aleš Bebler Primož Hrvatini, slednja
je predlagala, da svet KS pripravi program sodelovanja učencev na prireditvah, v mesecu marcu
organizirajo prireditev s starimi starši v sodelovanju s KS, KS je odstopila del parcele pod šolo za
botanični vrt, ponujen jim je bil kompostnik, ponudi se šoli pomoč pri zasaditvi, ki bi jim pomagala
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Diana Avdič, Marjetica d.o.o. jim bo prispevala sadike, Aleš Bošnjak nasvet primerne zasaditve,
prosili za pomoč, da bi JD čistil na igrišču pod šolo.
- nabavilo se je material s prevozom za popravilo zunanjega zidu na pokopališču sv. Mihaela v
Lovranu, delo bo opravil delavec v splošno korist
- poškodovana je mreža na igrišču pod šolo, pridobi se ponudbo in se jo sanira
- dogovorjena je za sestanek s krajanko Tatjano Srebrnič
- za prvi maj se organizira v centru Hrvatini budnica s pihalnim orkestrom sv. Anton
- sklican je bil sestanek Uredniškega odbora za glasilo, poroča Franc Malečkar, toponomastična
turistična karta KS z obrazložitvijo bo v glasilu na sredini in dodatno se še natiska za razdelitev na
raznih srečanjih in prestavitvah. govoril je tudi z novinarjem Albertom Černacem, ki je ponudil
pomoč za objavo predstavitve kraja.
Poslani so bili naslednji dopisi:
- na urad za GJSP MOK
1) za postavitev ovir in prometne signalizacije (priloga dopis),
2) na podlagi poziva krajanov iz Lovrana za ureditev veške nekategorizirane poti preko državne
meje in sicer za postavitev fizične prepreke iz strani Italije na slovensko stran, da ostane pot
samo za kolesarje in pohodnike, torej v prvotno stanje
3) na podlagi pripombe krajanke Adriane Kuštrin iz Sodnikov, ki se sooča s problematiko
meteornih vod po izvedbi kanalizacije in sicer se meteorne vode izlivajo iz ceste v zaselku
Sodniki na njeno zasebno zemljišče in na šolsko dvorišče ob tem nastaja materialna škoda. S
strani MOK je bilo krajanki že pred leti obljubljena rešitev problematike
4) Dejan Škerlič je sporočil, da urejujejo problematiko meteorne vode krajanki Rajčič Frank
Doris iz Premančana.
Tajnici je naloženo, da pokliče in zahteva pisne odgovore, ravno tako za posredovane dopise s sklepi
prejšnjega zbora krajanov.
Slednja je poročala o stanju na računu na dan 23. 1. 2017: 70.020,57 € in zasedenosti v dvorani KD
in stroških, prihodki za uporabo dvorane 935,09 €, odhodki elektrika + voda 891,41 €. Najemnine
poslovnih prostorov niso vštete.
6.2.) Novo zavarovanje poslovnih prostorov
Predsednico je pozvala agentka zavarovalnice Grawe in jo seznanila, da bi pri sklenitvi pogodbe
dobili še dodaten 20% popust.
Sprejet je bil naslednji
sklep št. 33
Po prejeti ponudbi zavarovalnice Grawe se sklene novo zavarovanje.
Izid glasovanja:
ZA: 5
PROTI: 1
6.3.) Franc Malečkar
Poročal je o optičnem kablu in sicer predstavnik Telekoma ga je seznanil, da za območje KS Hrvatini
potekajo aktivnosti za izgradnjo optičnega omrežja iz smeri Ankarana do Hrvatinov z odcepom za
Premancan in Kolomban. Gradbena in montažna dela nameravajo pričeti v spomladanskem času.
Izpostavil je še nekaj problematik v zaselku Premancan in sicer reševanje sanacij zamakanja iz
lokalne ceste v zasebne hiše in osvetlitev ceste na zgornjem delu Premancana proti Korošcem.
(dopisa sta priloga zapisnika)
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Aleš Bošnjak, predlaga, da se opravi pognojitev rastlin na krožnem in drugod ter jih obrezati.
Tajnica je prisotne seznanila, da se je na sedežu KS oglasila krajanka Vesna Krošlin Grlj iz Hrvatinov
115/a in sicer se soočajo s problematiko parkiranih vozil v ulici nasproti trgovine Mercator.
Predlaga, da KS urgira na lastnike avtomobilov in na tej cesti uredi intervencijska pot.
Ravno tako krajanka Sonja Hoteš, Hrvatini 110, pred njeno garažo se je poškodoval jašek, ki je na
njeni lastnini, zaradi mimo vozečih avtomobilov. Slednja bo še poslala dopis na KS.
Predsednica je prisotne seznanila, da se je udeležila sestanka Italijanske skupnosti Hrvatini, reševali
so določene nejasnosti in pripombe zaradi CIH in dvojezičnosti.
Prejeta je bila prošnja krajana iz Kolombana za obrezovanje murve.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
sklep št. 34
Svet KS Hrvatini potrjuje obrezovanje murve krajanu Laurianu Stefaniču.
Izid glasovanja:
ZA: 6
PROTI: 0
Predsednik komisije za okolje, prostor in infrastrukturo je prisotne seznanil, da bodo v soboto
opravili terenske oglede po kraju.
Krajana Maria Repiča je potrebno opozoriti, da poreže njegovo živo mejo, ki sega na javno površino
in moti mimoidoče (nasproti bivše črpalke).

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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