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Z A P I S N I K 

 

7. IZREDNE SEJE SVETA KS HRVATINI 
dne 16. november 2020 ob 18.00 uri v dvorani KD Božiči 

 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: 
 
Martin Nedoh, predsednik sveta KS, je ugotovil: 
 

 da je od 10 članov sveta KS Hrvatini prisotnih 7 in svet je sklepčen. 
 

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

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

Predsednik sveta KS Hrvatini Martin Nedoh je sklical 7. izredno sejo sveta in predlagal 
naslednji dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 7. 9. 2020 
2. Potrditev predloga Finančnega načrta za leto 2021 in za leto 2022 
3. Razna ureditvena in vzdrževalna dela na področju komunalne infrastrukture na 

območju KS Hrvatini 
4. Novoletna okrasitev KS Hrvatini 
5. Oprostilo plačila najemnine najemnikom poslovnih prostorov, zaradi preprečevanja 

okužb s SARS-CoV-2 (Ur. I. RS, št. 152/20) 
6. Izplačilo sejnin za leto 2020 
7. Razno 

 

Člani sveta so z dvigom rok soglasno potrdili dnevni red. 
 

Ad. 1) Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 7. 9. 2020 

Člani sveta so zapisnik prejeli po elektronski pošti. 
Predsednik sveta je na kratko prebral sprejete sklepe in poročal o realizaciji le teh. 
 

Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 77 

Potrdi se zapisnik 7. redne seje z dne 7. 9. 2020 s predlagano pripombo in dopolnitev  
sklepa št. 74 

Svet KS Hrvatini potrjuje, da se izbere ponudba za nabavo manjkajočih otroških igral za 
otroško igrišče v borovem gozdičku, naslednjega ponudnika: EKO IGRALA d.o.o. Eco Play 
l.l.c. v vrednosti 7.628,03 € z DDV. Pred postavitvijo igral, se poveže z JP Marjetica Koper 
d.o.o., da se posvetuje s ponudnikom za postavitev otroških igral po njihovih navodilih. 
OBRAZLOŽITEV: 
Zgoraj navedeni ponudnik je TÜV certificiran strokovnjak na področju varnosti otroških 
igrišč v Sloveniji. 
ZA: 7 PROTI: / 
 
 



Ad. 2) Potrditev predloga Finančnega načrta za leto 2021 in za leto 2022 
Člani sveta so pripravljene predloge FN za leto 2021 in 2022 prejeli po elektronski pošti in so 
tudi priloge zapisnika. 
Predsednik sveta je na kratko poročal o pripravi finančnih načrtov za leti 2021 in 2022. 
 

Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 78 

Potrdi se predlog Finančnega načrta za leto 2021 in za leto 2022 ter pooblasti predsednika 
sveta Martina Nedoha za izvajanje in spremljanje le tega. 

 
Izid glasovanja: 
ZA: 7 PROTI: / 
 
 
Ad. 3) Razna ureditvena in vzdrževalna dela na področju komunalne infrastrukture na 
območju KS Hrvatini  
Predsednik sveta je člane sveta seznanil o postopkih rekonstrukcije slemenske ceste na 
območju Kolombana, in sicer dela naj bi se zaključila v naslednjem letu. Hkrati so bile 
ugotovljene nekatere pomanjkljivosti oz. primerne rešitve ob rekonstrukciji le te in so bile 
izpostavljene pristojnim službam MOK. Želja je, da se pred koncem del izvede še vkop 
telekomunikacijskega voda (optični kabel), primerna namestitev hitrostne ovire, rešitve 
odvodnjavanja, namestitev JR do avtobusne postaje Lovran, …… 
 
Marjan Stropnik, je poročal o postopkih del na slemenski cesti in drugih potrebnih 
investicijah v kraju, za katere meni, da se jih v naslednjem letu izvede. Prejete so tudi 
ponudbe, svet pa naj se opredeli, kaj bi bilo prioritetno, za izvedbo le teh. 
 
Denis Udovič, dodal je, da je svet tisti ki potrjuje in odloča o investicijah v kraju. Meni, da je 
potrebno urgentno pritiskati na pristojne MOK, da se prioritetno pristopi k izvedbi 
dokončanja ceste mimo gasilskega doma, kajti je nevarna za pešce in druge udeležence v 
prometu. 
 
Člani sveta so se seznanili o predlogih investicij v kraju in bodo v naslednjem letu odločali o 
potrebnih investicijah in finančnem zalogaju za izvedbo le teh. 
 
 
Ad. 4) Novoletna okrasitev KS Hrvatini 
Predsednik sveta je člane sveta seznanil, da je KS s strani MOK prejela določene novoletne 
okraske v trajno last, za montažo in popravilo le teh pa mora KS poskrbeti sama.  
Predsednik sveta predlaga, da KS poskrbi za montažno novoletne okrasitve. 
 
Denis Udovič, meni, da je potrebno pritisniti na MOK, da poskrbi v bodoče za novoletno 
okrasitev tudi na podeželjih.   
 
Tomaž Pustotnik, bo preko javne razsvetljave Ljubljana se dogovoril za montažo novoletne 
okrasitve in  poskrbel za pripravo ponudbe. 
 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 79 

Svet KS Hrvatini podpira novoletno okrasitev, zato bo za montažo poskrbela in poravnala iz 
lastnih sredstev.   
 



Izid glasovanja: 
ZA: 7 PROTI: /  
 
 
Ad. 5) Oprostilo plačila najemnine najemnikom poslovnih prostorov, zaradi preprečevanja 
okužb s SARS-CoV-2 (Ur. I. RS, št. 152/20) 

Predsednik sveta predlaga članom sveta, da se sprejme sklep za oprostilo plačila najemnine 
najemnikom in uporabnikom poslovnih prostorov KS, zaradi dane situacije korona virusa.  
 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 80 

Svet KS Hrvatini sprejme sklep, da se vsem najemnikom in uporabnikom poslovnih 
prostorov v lasti KS Hrvatini, za katere velja Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 152/20) oprosti 
plačilo najemnine od 19. 10. 2020 do preklica. 
Po sprejetju sklepa stopi v veljavo takoj. 
 

Izid glasovanja: 
ZA: 7 PROTI: /  
 
 
Ad. 6) Izplačilo sejnin za leto 2020 

Predsednik sveta predlaga, da se članom sveta izvede izplačilo sejnin po naslednjem 
izračunu: Predsednik 878,70 EUR bruto letno (2% osnovne plače župana od 43.935 EUR) 
Člani sveta 329,51 EUR bruto letno (0,75% osnovne plače župana od 43.935 EUR) 
Sredstva za ta namen so planirana v FN za leto 2020. 

Pred izplačilom sejnin morajo člani sveta izpolniti izjavo (18. člen ZPIZ-2) in posredovati 
podatke za izplačilo le teh.  
 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 81 
Svet KS Hrvatini je sprejel predlog za izplačilo sejnin v letu 2020. 
1. Predsedniku sveta KS Hrvatini se izplača za udeležbo na posamezni seji bruto sejnina za 
opravljanje funkcije v višini 2% osnovne plače župana. Znesek sejnine znaša 878,70 € letno 
(do vključno 6. sej na leto), to je 146,45 € na sejo sveta.  

2. Članom sveta se za prisotnost na seji sveta izplača bruto sejnina v višini 0,75 % na 
posamezno sejo. Znesek sejnine znaša 329,51 € letno (do vključno 6. sej na leto), to je 
54,91 € na sejo. 

   

Izid glasovanja: 
ZA: 6 PROTI: / Vzdržan: 1 (M. N.) 
 
 
Ad. 7) Razno  
Predsednik sveta je še prisotne seznanil, da so bile oljke obrane in se je stisnilo 24 litrov olja. 
 
S tem je bil dnevni red izčrpan in seja zaključena ob 19.19 uri. 
 

Hrvatini, 30. 11. 2020 
 
Zapisala po magnetogramu:                                                Predsednik sveta KS: 
          Rozana Gomboc                                                                                  Martin Nedoh 


