Mestna občina Koper
Krajevna skupnost Hrvatini
Svet KS Hrvatini

ZAPISNIK
3. IZREDNE SEJE SVETA KS HRVATINI
dne 18. marca 2019 ob 19.00 uri v prostorih sejne sobe KS Hrvatini
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI:
Tomaž Pustotnik, podpredsednik sveta KS, je ugotovil:
 da je od 10 članov sveta KS Hrvatini prisotnih 9 in svet je sklepčen.
 Prisotni člani sveta: Denis Udovič, Tina Komel, Tomaž Pustotnik, Irena Poropat, Martin
Nedoh, Adriana Kuštrin, Roman Šapla, Samantha Orlando, Marjan Stropnik
 Opravičeno odsotni člani sveta: Ana Nadoh
 Ostali prisotni: MOK, Samostojna služba za KS, Zdenko Ferletič
 Ostali opravičeno odsotni: podžupanja MOK, Olga Franca
 Opravičeno odsotna tajnica: Rozana Gomboc

Podpredsednik sveta KS Hrvatini Tomaž Pustotnik je sklical 3. izredno sejo sveta in predlagal
naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Sklep o seznanitvi z odstopom predsednice in članice sveta, Dijane Avdič
Ugotovitveni sklep o poteku izredne seje dne 27. 2. 2019
Volitve predsednika sveta KS Hrvatini
Razno

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

Ad. 1) Sklep o seznanitvi z odstopom predsednice in članice sveta, Dijane Avdič
KS Hrvatini je s strani MO Koper prejela odstopno izjavo predsednice in članice sveta KS, Dijane
Avdič, ki so jo prejeli tudi člani sveta po elektronski pošti.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
sklep št. 21
Svet KS Hrvatini se je seznanil z odstopno izjavo predsednice in članice sveta, Dijane Avdič.
Izid glasovanja:
ZA: 9
PROTI: /

Ad. 2) Ugotovitveni sklep o poteku izredne seje dne 27. 2. 2019
2. izredna seja je bila prekinjena, ker je predsednica zapustila sejo, zato predlagam da se sprejme
naslednji ugotovitveni sklep
1

sklep št. 22
Svet KS Hrvatini sprejme ugotovitveni sklep o poteku 2. izredne seje sveta z dne 27. 2. 2019, ki jo
je sklicala predsednica sveta. Slednja je KS podala odstopno izjavo s funkcije predsednika in po
burni razpravi zapustila sejo, seja je bila prekinjena in ni bil sprejet noben sklep.
Izid glasovanja:
ZA: 9
PROTI: /

Ad. 3) Volitve predsednika sveta KS Hrvatini
Podpredsednik sveta, Tomaž Pustotnik predlaga, da člani sveta podajo svoje predloge za izvolitev
novega predsednika sveta. O predlogih se glasuje po vrstnem redu tako kot so bili podani, za
izvolitev predsednika je potrebna večina glasov.
Na podlagi predlogov članov sveta je potekalo glasovanje javno in sicer podani so bili naslednji
predlogi: Martin Nedoh, Tomaž Pustotnik in Marjan Stropnik.
Po razpravi je bil na glasovanje dan in sprejet naslednji
sklep št. 23
Za predsednika sveta KS Hrvatini se imenuje Martina Nedoha.
Izid glasovanja:
ZA: 5
PROTI: /

Ad. 8) Razno - vprašanja in pobude krajanov in članov sveta
8.1) Odstop iz funkcije
Članica sveta Tina Komel, je izrazila željo, da odstopa iz funkcije predsednice Komisije za
koordinacijo društev in organizacij KS in kot pooblaščena za razgovor z Občino Ankaran. Predlaga,
da se imenuje nekoga drugega za predsednika omenjene komisije ostaja pa kot članica. Dodala je
še, da je nastala težava pri komuniciranju z Občino Ankaran in KS Hrvatini.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
sklep št. 24
Svet KS Hrvatini se je seznanil z odstopom Tine Komel iz funkcije predsednice Komisije za
koordinacije društev in organizacij KS Hrvatini in koordinatorke za razgovor z Občino Ankaran.
Izid glasovanja:
ZA: 9
PROTI: /
Podpredsednik Tomaž Pustotnik predlaga, da se na današnji seji imenuje novega predsednika
omenjene komisije.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
sklep št. 25
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Za predsednico komisije za Koordinacijo društev in organizacij KS Hrvatini se imenuje Ireno
Poropat.
Izid glasovanja:
ZA: 9
PROTI: /
8.2) Vloga MOK za nakup nepremičnine s parcelno št. 580/3 in 580/6 obe k.o. Hribi
Vlogo MOK so člani sveta prejeli po elektronski pošti, ki je tudi priloga k zapisniku. Predsednik
sveta predlaga, da se svet KS poda svoje mnenje o nakupu omenjenih parcel.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
sklep št. 26
Svet KS Hrvatini nima zadržkov pri nakupu nepremičnine s parcelno št. 580/3 in 580/6 obe k.o.
Hribi, zato naj ostaneta v lasti MO Koper za potrebe ureditve parkirišča.
Izid glasovanja:
ZA: 9
PROTI: /
8.3) Veljko Stupar s.p., uporabnik poslovnega prostora v KD Božiči
Člani sveta so razpravljali o prekinitvi pogodbe z najemnikom poslovnega prostora-gostinski lokal v
KD Božiči in sicer menijo, da bi bilo potrebno se dogovoriti z odvetnikom glede nadaljnjih
postopkih z najemnikom.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
sklep št. 27
Svet KS Hrvatini pooblašča člana sveta Denisa Udoviča, da zastopa KS Hrvatini v zvezi s tožbe z
Veljkom Stuparjem s.p. ter se sestane z Odvetniško družbo glede nadaljnjih postopkov.
Izid glasovanja:
ZA: 9
PROTI: /
Marjan Stropnik je prisotne seznanil, da se je sestal z Markom Kosovelom, ki bi skrbništvo KD
prevzel.
Predsednik sveta KS Hrvatini, predlaga, da se uvedba skrbnika uvede po izvedbi investicijskih del v
KD Božiči.
S tem je bil dnevni red izčrpan in seja zaključena ob 21.00 uri.
Hrvatini, 19. 3. 2019

Zapisala po magnetogramu:
Rozana Gomboc

Predsednik sveta KS:
Martin Nedoh
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