Mestna občina Koper
Krajevna skupnost Hrvatini
Svet KS Hrvatini

ZAPISNIK
4. IZREDNE SEJE SVETA KS HRVATINI
dne 15. aprila 2019 ob 19.00 uri v prostorih sejne sobe KS Hrvatini
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI:
Martin Nedoh, predsednik sveta KS, je ugotovil:
 da je od 10 članov sveta KS Hrvatini prisotnih 9 in svet je sklepčen.
 Prisotni člani sveta: Denis Udovič, Tomaž Pustotnik, Irena Poropat, Martin Nedoh, Adriana
Kuštrin, Roman Šapla, Tina Komel, Ana Nadoh, Marjan Stropnik
 Opravičeno odsotni člani sveta: Samantha Orlando
 Ostali opravičeno odsotni: MOK, Samostojna služba za KS, Zdenko Ferletič, podžupanja
MOK, Olga Franca
 Opravičeno odsotna tajnica: Rozana Gomboc
Predsednik sveta KS Hrvatini Martin Nedoh je sklical 4. izredno sejo sveta in predlagal naslednji
dnevni red z dodatno točko in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poročilo o novem delovniku tajnice
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje sveta KS Hrvatini, z dne 11. 2. 2019
Prošnja krajanov glede izvedbe projekta za priklop na kanalizacijo v zaselku Elerji
Priprava praznovanja za 1. maj
Kulturni dom Božiči
Sanacija zidu na S strani pokopališča Sv. Bride na Hrvatinih in druge investicije
Razgovori z društvi in organizacijami v KS Hrvatini
Razno

Člani sveta so z dvigom rok soglasno potrdili razširjeni dnevni red.
Ad. 1) Poročilo o novem delovniku tajnice
Predsednik sveta Martin Nedoh je prisotne seznanil o delovnem sestanku na MOK s pristojnimi
službami MOK, tajnico in predsedniki KS Semedela, KS Za Gradom ter KS Dekani s katerimi bi si KS
Hrvatini delila tajnico in sicer s 1. majem dalje. Predlagana je bila razporeditev 2x tedensko v KS
Hrvatini, 2x tedensko v KS Dekani in 1x tedensko v KS Za Gradom in KS Semedela.
Član sveta Denis Udovič se s tem ne strinja in bo podal svojo pripombo tudi pristojnim službam
MOK.
Predsednik sveta je še dodal, da je bila izpostavljena problematika nekaterih tajnic, ki se ukvarjajo
tudi s pokopališči, kajti to delo jim vzame veliko časa. Sam meni, da se počaka z rezultatom dela
tajnic po KS in kasneje svet poda svoje mnenje oz. predloge za nadaljnje delo tajnice.
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V nadaljevanju je potekala razprava o delu tajnice na sedežu KS Hrvatini. Člani sveta predlagajo, da
se seznani MOK, da glede na delo v krajevni skupnosti Hrvatini potrebuje tajnico pet dni v tednu
po štiri ure na dan.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
sklep št. 29
MOK se posreduje predlog o razporedu dela tajnice, glede na potrebe dela na sedežu KS Hrvatini
in sicer pet dni v tednu po štiri ure dnevno.
Izid glasovanja:
ZA: 8
PROTI: /

Ad. 2) Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje sveta KS Hrvatini, z dne 11. 2. 2019
Člani sveta so zapisnik prejeli po elektronski pošti.
Pripomb na zapisnik ni bilo in je bil sprejet naslednji
sklep št. 30
Potrdi se zapisnik 2. redne seje z dne 11. 2. 2019.
Izid glasovanja:
ZA: 8
PROTI: /

Ad. 2) Prošnja krajanov glede izvedbe projekta za priklop na kanalizacijo v zaselku Elerji
Predsednik sveta je na kratko obrazložil prošnjo oz. obvestilo krajanov glede pomanjkljivosti pri
izvedbi projekta kanalizacije. Gre za projektiranje dodatnih priključkov hišnih št. 222, 223, 223/a,
224 in Elerji 34 in 35. Slednji predlaga, da se ponovno pošlje dopis s prošnjo krajanov pristojnim
službam in zaprosi za odgovor krajanom.
Člani sveta so se s predlogom strinjali.
Ad. 3) Priprava praznovanja za 1. maj
Predsednik sveta predlaga, da se dogovori za pripravo prireditve ob 1. maju.
Tomaž Pustotnik se je že dogovarjal z godbenim pihalom Sv. Antona za budnico. Z njimi se bo
dogovoril še za uro budnice, ki bo v Hrvatinih. Pogostilo se jih bo z kavico in pecivom.
V nadaljevanju so potekali razgovori glede priprave kresovanja pod gasilskim domom.
Po razpravi je bil na glasovanje dan in sprejet naslednji
sklep št. 31
KS bo organizirala prireditev ob 1. maju. Nabavi se hrana in izdela letake, ki jih bodo svetniki
razdelili po kraju ter povabi godbena pihala iz Sv. Antona za izvedbo budnice.
Izid glasovanja:
ZA: 9
PROTI: /
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Ad. 4) Kulturni dom Božiči
Predsednik sveta je je poročal o prejetih ponudbah za ureditev stene v preddverju KD Božiči.
Predal je besedo Tomažu Pustotniku, ki si to prevzel.
Tomaž Pustotnik je pridobil ponudbe za ureditev stene v preddverju in se dogovarjal s krajanom,
ki bi bil pripravljen to izvesti. Sam bi se angažiral za nabavo in dostavo materiala. Na kratko je
obrazložil, kako bi se to izvedlo. Predlaga, da svet glasuje za nabavo materiala in izvedbo le tega.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
sklep št. 32
Nabavi se material za namestitev predelne stene v vrednosti cca 650 € in plačilo krajanu za
izvedbo del v preddverju KD Božiči.
Izid glasovanja:
ZA: 9
PROTI: /
Predsednik sveta je še dodal, da bi se dela izvedla pred evropskimi volitvami, to je do 25. 5. 2019.
Tomaž Pustotnik bo nadaljeval z organizacijo za izvedbo del v preddverju KD Božiči. Prisotne je še
seznanil, da je pridobil ponudbo v vrednosti cca 2.700 € za ureditev elektro omarice v KD Božiči,
ker meni, da je dotrajana in nevarna.
Po razpravi v zvezi z zgoraj navedenim, so člani sveta mnenja, da se pridobi še kakšna ponudba za
izvedbo le tega.
Predsednik sveta predlaga, da se na podlagi popisa del za ureditev elektro omarice v KD Božiči
pridobi najmanj še dve ponudbi.
Člani sveta so se s predlogom strinjali.
Tomaž Pustotnik je še dodal, da je pridobil še ponudbo za preplastitev parkirišča pred KD in sicer
za asfaltno preplastitev v vrednosti cca 16.600 €, za tiskan beton vključno z novimi jaški in
odvodnjavanjem pa v vrednosti cca 32.900 €.
Po razpravi so člani sveta prišli do ugotovitve, da se najprej zaključijo investicijska dela v objektu
KD Božiči in kasneje planira zunanja investicijska dela oz. vnese v proračun za leto 2020.
Marjan Stropnik je prisotne seznanil, da se je sestal z Markom Kosovelom, da bi prevzel
skrbništvo KD. Slednji je pripravljen opravljati to funkcijo.
Predsednik sveta predlaga, da bi se z njim sestali po vseh opravljenih investicijskih delih v objektu
KD Božiči oz. bi ga povabili na sejo sveta in pa pridobiti informacijo na kakšen način ga lahko
izplačamo.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
sklep št. 33
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Predsednik sveta pridobi točne informacije o pravnih postopkih za plačilo skrbnika KD Božiči
Marka Kosovela in kasneje odloča o sklepanju pogodbe.
Izid glasovanja:
ZA: 9
PROTI: /
Predsednik sveta je še prisotne seznanil, da so z Ireno Poropat in Tomažem Pustotnikom opravili
obhod v KD, ko je imela uporabnica Renata De Andrea svojo plesno skupino. Ugotovili so, da
slednja pripravlja teple obroke, narezke in pijačo v dvorani KD in njeni obiskovalci zasedajo parkirni
prostor pred KD, kljub temu, da je bila o tem opozorjena naj jih usmeri na parkirišče ob
balinarskem klubu.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
sklep št. 34
Uporabnico dvorane KD v Božičih Renato De Andrea se pozove, da svoje rekvizite odstrani in v
bodoče skladišči drugje in ponovno opozori njene obiskovalce, da parkirajo vozila na parkirišču,
ki je namenjeno za potrebe KŠC Božiči.
Izid glasovanja:
ZA: 9
PROTI: /

Ad. 5) Sanacija zidu na S strani pokopališča Sv. Bride na Hrvatinih in druge investicije
Predsednik sveta je prisotne seznanil, da so sestali na pokopališču v zvezi s sanacijo zidu na S strani
pokopališča Sv. Bride v Hrvatinih in sicer Lido Gržinič, Denis Udovič, Marjan Stropnik in iz MOK
Zdenko Ferletič.
Marjan Stropnik predsednik komisije za okolje in prostor KS, je na kratko obrazložil o razgovorih, ki
so jih imeli na terenu in sicer
- z vsakim najemnikom grobov bo potrebno opraviti individualen razgovor glede sanacije zidu na
njihovem delu
- na tako pridobljenih informacij se sestavi popis del za celotno sanacijo in pridobi ponudbe
izvajalcev
- pred izvedbo temeljito dokumentirati posamezno situacijo, da se po obnovi izpostavi v prvotno
stanje
- z najemniki gobov bi se po možnosti potrebno dogovoriti, da bi finančno sodelovali pri obnovi oz.
ponovni postavitvi njihovega spomenika
- skrajni rok za zaključek del je 15. oktober, da bi se do dneva mrtvih dela zaključila.
Pridobljeno je tudi kulturno-varstveni pogoj za sanacijo zidu, da se zid obnovi v obstoječih
gabaritih in grajen iz istega kamnitega materiala, vendar ne fugiran ampak ometan kot do sedaj.
V doglednem času je potrebno pridobiti ponudbe za sanacijo zidu.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
sklep št. 35
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Na osnovi pridobljenih informacij za sanacijo zidu na S strani pokopališča Sv. Bride v Hrvatinih,
se sestavi popis del za celotno sanacijo in pridobi ponudbe možnih izvajalcev del ter če bo
potrebno sanacijo zidu razdeli po fazah.
Izid glasovanja:
ZA: 9
PROTI: /

Ad. 6) Razgovori z društvi in organizacijami v KS Hrvatini
Predsednik sveta je predal besedo Ireni Poropat, da poroča o razgovorih z društvi in
organizacijami.
Irena Poropat, s Tino Komel sta imeli nalogo, da pregledata pogodbe z društvi v KS Hrvatini. Po
pregledu sta ugotovili, da so določene zadeve v pogodbah neusklajene.
Na kratko je poročala o pregledu pogodb z društvi in organizacijami in ugotovitvah, ki sta jih
zasledile. Sama meni, da bi bilo potrebno pogodbe obnoviti. Glede TD Hrvatini, ki ima v uporabi t.i.
staro pekarno v centru Hrvatini, ki ta prostor ne uporablja in bi jo predali nazaj KS, predlaga, da to
prevzame KS in v bodoče razmisli za izvedbo razstav ali kaj podobnega.
V nadaljevanju so potekali razgovori o nadaljnjem sodelovanju z društvi, uporabi prostorov od KS
in pripravi primerne pogodbe z njimi.
Tomaž Pustotnik je še dodal, da se z minimalnimi stroški uredi pododrje v KD Božiči in omogoči
skladiščenje rekvizitov društev in organizacij.
Predsednik sveta predlaga, da se pozove TD Hrvatini v zvezi z uporabo prostora stare pekarne, ker
so izrazili željo, da ga nebi več uporabljali.
Tomaž Pustotnik predlaga, da se TD Hrvatini da 60 dnevni odpovedni rok od pogodbe za uporabo
prostora stare pekarne.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
sklep št. 36
KS Hrvatini obvesti TD Hrvatini, da sporazumno prekinja pogodbo o uporabi prostora v t.i. stari
pekarni v centru Hrvatini.
Izid glasovanja:
ZA: 7
PROTI: 3

Ad. 7) Razno - vprašanja in pobude krajanov in članov sveta
7.1.) Ponudbe za čiščenje prostorov v objektu KD Božiči
Irena Poropat je prisotne seznanila, da je kontaktirala s čistilnimi servisi za pripravo ponudb.
Prejela je samo eno ponudbo za čiščenje in sicer po vsaki večji prireditvi v vrednosti 60,00 €.
7.2) Oznaka pločnika na slemenski cesti
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Ana Nadoh je prisotne seznanila, da so jo večkrat krajani opozorili, da v smeri za zaselek Kolomban
ob parkirišču nasproti pokopališča Sv. Bride se nahaja pločnik v cesti, ki se ga ponoči ne vidi.
Predlaga, da se ga označi z odsevno barvo, da je viden in varen v prometu.
Tomaž Pustotnik bo naročil JD, da pločnik primerno označi. Dodal je še, da je prejel ponudbo
Merkurja d.o.o. za garnituro gasilskih miz s klopmi in sicer za dvajset garnitur s popustom v
vrednosti 1.980 € za potrebe KD.
Predsednik sveta je še predlagal, da se v ceniku doda še po večjem obisku v dvorani ceno čiščenja.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
sklep št. 37
Svet KS Hrvatini potrjuje, da se na podlagi prejete ponudbe št. 276-102 Merkurja d.o.o. nabavi
20 garnitur miz s klopmi v vrednosti 1.980 € za potrebe v KD Božiči.
Izid glasovanja:
ZA: 9
PROTI: /
7.3) Pobuda krajanov za reševanje prometne in druge problematike
Marjan Stropnik je prisotne seznanil, da je prejel dopis krajanov centra naselja Hrvatini pobudo za
reševanje prometne in druge problematike in ga članom sveta prebral. (pobuda krajanov je priloga
k zapisniku)
Po razpravi je bil sprejet naslednji
sklep št. 38
Pošlje se dopis s prošnjo za večjo prisotnost in kontrolo na območju KS Hrvatini Občinskemu
redarstvu MOK in Policiji Koper.
Izid glasovanja:
ZA: 9
PROTI: /
Člani sveta so razpravljali o nadaljevanju slemenske ceste in predlagajo, da se pošlje dopis MOK,
da seznani KS, kdaj bo pričetek nadaljevanja sanacije slemenske ceste.
V nadaljevanju so člani sveta ponovno predlagali, da se zamenja odvetniško pisarno in sprejeli
naslednji
sklep št. 39
Zamenja se odvetniška pisarna in sicer za reševanje problematike z najemnikom poslovnega
prostora v objektu KD Božiči.
Izid glasovanja:
ZA: 9
PROTI: /
7.4) Pooblastilo predsedniku sveta za izdajo naročilnic
Predsednik sveta predlaga, da ga člani sveta pooblastijo za izdajo naročilnic v vrednosti do 200 €.
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Sprejet je bil naslednji
sklep št. 40
Svet KS Hrvatini pooblaščajo predsednika sveta Martina Nedoha, da odloča za izdajo naročilnic v
vrednosti do 200 €. O izdaji le teh bo sprotno obveščal člane sveta.
Izid glasovanja:
ZA: 9
PROTI: /
S tem je bil dnevni red izčrpan in seja zaključena ob 21.44 uri.
Hrvatini, 3. 5. 2019

Zapisala po magnetogramu:
Rozana Gomboc

Predsednik sveta KS:
Martin Nedoh
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