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Mestna občina Koper 
Krajevna skupnost Hrvatini 
Svet KS Hrvatini 
 

Z A P I S N I K 
 

1. IZREDNE SEJE SVETA KS HRVATINI 
dne 23. januarja 2019 ob 19.00 uri v prostorih sejne sobe KS Hrvatini 

 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: 
 
Dijana Avdič, predsednica sveta KS, je ugotovila: 

 

 da je od 11 članov sveta KS Hrvatini prisotnih 7 in svet je sklepčen. 
 

 Prisotni člani sveta: Dijan Avdič, Denis Udovič, Tomaž Pustotnik, Irena Poropat, Martin 
Nedoh, Adriana Kuštrin, Roman Šapla 

 Opravičeno odsotni člani sveta: Ana Nadoh, Tina Komel, Samantha Orlando, Marjan 
Stropnik 

 Ostali prisotni: Lido Gržinič 

 Tajnica: Rozana Gomboc 
 
Predsednica sveta KS Hrvatini Dijana Avdič je sklicala 1. izredno sejo sveta in predlagala 
naslednji dnevni red: 

 

1. Načrt razvojnih programov za obdobje 2019 – 2022 (NRP) 
2. Finančni plan za leto 2019 
3. Razno 

 
Člani sveta so z dvigom rok soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

    
Ad. 1)  Načrt razvojnih programov za obdobje 2019 – 2022 (NRP)  
Člani sveta so navodila za pripravo predloga načrta prejeli po elektronski pošti.  
Predsednica sveta je predlagala, da se na današnji seji pripravi in potrdi predloge prioritet za 
proračun MOK za leto 2019. Predlog daje na razpravo.  
Člani sveta so sestavili predlog plana investicij in evidenco potreb za območje KS Hrvatini za 
obdobje 2019-2022, ki ga daje predsednica na glasovanje. (predlog plana je priloga zapisnika) 
 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 7  
Svet KS Hrvatini potrjuje predlog načrta razvojnih programov za obdobje 2019-2022. 
 
Izid glasovanja: 
ZA: 7 
PROTI: / 
 
Tomaž Pustotnik, je pripravljen pripraviti tabelo v katero se bo vpisalo zadeve, ki so bile 
posredovane pristojnim službam in označevalo kaj je bilo od tega narejeno oz. kaj ni bilo izvedeno. 
Tabela bo poslana tudi svetnikom, da se o zadevah seznanjeni. 
 



2 
 

Predsednica sveta je prisotne seznanila, da se bo sestala s predstojnico Urada za GJSP MO Koper 
Natašo Likar in jo pobarala, da se zadeve, ki so bile posredovane MOK v reševanje in skuša čim prej 
jih izvesti.  
 
 
Ad. 2) Finančni plan za leto 2019  

Predsednica sveta je poročala o pripravi plana za prvo tromesečje in prosila tajnico za kratko 
obrazložitev. Slednja je povedala, da je Finančni plan za prvo tromesečje pripravljen glede na 
realizacijo lanskega tromesečja. Predlaga pa, da se dodajo še dve postavki in sicer nakup mobitela 
in obnova razsvetljave v dvorani KD v Božičih. V nadaljevanju jim je obrazložila postavko po 
postavki. Člani sveta so še predlagali, da se doda postavka za izplačilo sejnin.  
 
Člani sveta predlagajo, da se celoten predlog Finančnega plana za leto 2019 pošlje MOK v pregled 
in ga pošlje svetnikom po elektronski pošti.  
 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 8  
Svet KS Hrvatini potrjuje predlog Finančnega plana za leto 2019. 
 
Izid glasovanja: 
ZA: 7 
PROTI: / 
 
 
Ad. 8) Razno - vprašanja in pobude krajanov in članov sveta 
 
8.1) Uporaba dvorane v KD  

Predsednica sveta je predlagala, da se najemniku gostinskega lokala določi cena za uporabo le te.  
 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 9  
Najemniku gostinskega lokala v Kulturnem domu Božiči Veljku Stuparju se računa uporaba 
dvorane za en obisk 150 € z ddv.  
 
Izid glasovanja: 
ZA: 7 
PROTI: / 
 
 
8.2) Sprememba plačnega razreda uslužbenki KS Hrvatini 

MO Koper nas je seznanila, da je na podlagi obvestila Ministrstva za javno upravo potrebno 
uskladiti plačni razred uslužbenki KS Hrvatini, ki ga mora svet KS potrditi in sicer na podlagi Aneksa 
št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih 
lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list, RS št. 80/2018 z dne 07.12.2018), ki spreminja uvrstitev 
delovnih mest v plačne razrede, je potrebno spremeniti pravilnik o sistemizaciji delovnih mest KS, 
t.j. spremeniti katalog delovnih mest pri čemer se izhodiščni plačni razred delovnega mesta poviša 
za en plačni razred, posledično temu se za en plačni razred poviša tudi  najvišji možni napredovalni 
razred delovnega mesta.  Spremembe veljajo od 01.01.2019 dalje. 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4442
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4442
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4442
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Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 10  
Svet KS Hrvatini je potrdil Spremembe pravilnika o urejanju medsebojnih pravic, obveznosti in 
odgovornosti s področja delovnega razmerja za delo in naloge. 
 
Izid glasovanja: 
ZA: 7 
PROTI: / 
 
 
8.3) Pooblastilo predsednici za izdajo naročilnic  

Predsednica predlaga, da jo člani sveta pooblastijo za izdajo naročilnic v vrednosti do 200,00 €. 
 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 11  
Člani sveta pooblaščajo predsednico sveta, da samostojno odloča in podpiše naročilnice v 
vrednosti do 200,00 €.  O tem bo poročala svetu. 
 
Izid glasovanja: 
ZA: 7 
PROTI: / 
 
 
 
S tem je bil dnevni red izčrpan in seja zaključena ob 21.45 uri. 
 
Hrvatini, 6. 2. 2019 
 
 
 
 
 
 Zapisala po magnetogramu:                                                Predsednica sveta KS: 
          Rozana Gomboc                                                                                      Dijana Avdič  
            


