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KRAJEVNA SKUPNOST 
HRVATINI 
 
     

Z A P I S N I K 
 

KONSTITUTIVNE SEJE SVETA KS HRVATINI 
dne 12. december 2018 ob 19.00 uri v prostorih sejne sobe KS Hrvatini 

 
Dosedanja predsednica sveta KS Hrvatini, Irena Muženič Balentić je ponovno sklicala 
Konstitutivno sejo sveta, ker je prejšnja odpadla, zaradi tega, ker novoizvoljeni člani niso prejeli 
potrdil oz. odločb o izvolitvi v mandat. Povedala je še, da so v letošnjem letu statuti KS nehali 
veljati, zato imajo novoizvoljeni člani sveta možnost si ogledati na spletni strani MOK vsa 
določila o delovanju krajevne skupnosti v posebnem poglavju od 140. do 166. člena Statuta 
Mestne občine Koper. 
 
Novoizvoljeni člani sveta KS Hrvatini so po elektronski pošti prejeli vabilo Konstitutivne seje 
sveta, ki ga je določila dosedanja predsednica sveta KS, Irena Muženič Balentić. 
 
Diana Avdič je predlagala, da se doda še ena točka in sicer pred izvolitvijo predsedujočega 
konstitutivne seje Predstavitev novoizvoljenih članov sveta v mandat KS Hrvatini. 
 
Predlog dnevnega reda z dodatno točko je bil podan novoizvoljenim članom sveta na 
glasovanje: 
 

1. Poročilo o izidu volitev v svet KS Hrvatini – Crevatini, z dne 18. 11. 2018 
2. Potrditev mandatov članic/članov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini  
3. Predstavitev novoizvoljenih članov sveta v mandat KS Hrvatini 
4. Izvolitev predsedujočega konstitutivne seje 
5. Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta KS Hrvatini 
6. Razno 

 
Navzoči so z dvigom rok soglasno potrdili dnevni red.  
 
Predlog dnevnega reda je od 11 navzočih glasovalo 11 ZA in 0 PROTI. 
 
S tem je dnevni red SPREJET. 
 
Dosedanja predsednica Irena Muženič B. je čestitala novoizvoljenim članom sveta ter jim 
zaželela uspešno skupno in pošteno delo. Predala je besedo tajnici KS Rozani Gomboc, da 
poroča o izidu volitev. 
 
 
Ad. 1) Poročilo o izidu volitev v svet KS Hrvatini-Crevatini, z dne 18. 11. 2018 
 
Tajnica KS je poročala o uradnem izidu volitev v svet KS Hrvatini. Izid izvolitev članov v mandat 
KS Hrvatini je priloga zapisnika. 
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Ad.2) Potrditev mandatov članic/članov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini 
Po pregledu predloženih potrdil o izvolitvi in ob odsotnosti morebitnih pritožb se poda predlog, 
da se potrdijo mandati vsem 11 članom sveta KS Hrvatini. 
Nihče ni razpravljal o tej točki dnevnega reda, zato se daje na glasovanje naslednji  
 
sklep št. 1  
Potrdijo se mandati  vsem 11 članom sveta Krajevne skupnosti Hrvatini.   
 
Izid glasovanja: 
ZA: 11 
PROTI: / 
 
 
Ad. 3) Predstavitev novoizvoljenih članov sveta v mandat KS Hrvatini 
Diana Avdič je obrazložila zakaj je predlagala to točko in sicer zaradi boljšega spoznavanja med 
člani sveta in predstavitev dispozicij za delo v KS.  
 
Roman Šapla, je upokojenec, podpredsednik DU Hrvatini. Za delo v KS se vidi na operativnem 
področju in po potrebi bo pomagal tudi na drugih področjih.  
 
Diana Avdič, je podjetnica 26 let, po poklicu agronom, zato ji leži hortikultura. Njena vizija v KS 
je, da bi kraj Hrvatini bil prepoznaven po nečem oz. kaj bi lahko razvili za prepoznavnost kraja. 
 
Ana Nadoh, je diplomirana profesorica razrednega pouka, ne dela pa v svoji stroki. Trenutno 
opravlja dve službi in sicer ima odprt s.p. v zavarovalništvu, kot zavarovalni zastopnik ter pirsing 
studio v Sežani. Njena vizija je, da se kraj Hrvatini prebudi. 
 
Denis Udovič, je zaposlen v Občinskem inšpektoratu in redarstvu v Občini Izola, kot višji 
svetovalec. Želi si, da se že izvedeni projekti MOK nadaljujejo in začne z novimi plani, ter da se 
le te izvede oz. uresniči. 
 
Tina Komel, ima veliko vladnih izkušenj v velikih organizacijah, predvsem v političnih. Trenutno 
imajo podjetje, ki se ukvarjajo z organizacijo dogodkov vse kar je digitalnega. Zelo veliko so v 
kontaktu z raznolikimi ljudmi bodisi v Sloveniji in tujini. Vizijo za kraj Hrvatini vidi predvsem, da 
se začne z majhnimi koraki in da kot skupina začne pravilno komunicirati in v dobri sintoniji 
delovati za kraj in krajane. 
 
Tomaž Pustotnik, po poklicu je zdravstveni tehnik, ki pa ne dela v tej stroki. Ukvarja se z 
gostinsko opremo. Kot krajan je obudil zaselek Barižoni, zato si želi, da se obudi tudi celotno 
območje Hrvatinov.   
 
Irena Poropat, po poklicu je diplomirani inženir kemije. Je podjetnica 25 let in ima svojo 
čistilnico v Kopru, ki lahko pomaga pri čiščenju zaves ali kaj podobnega. Njena vizija za kraj je 
kvalitetno življenje krajanov in jim prisluhniti ter skušati pomagati pri rešitvah problematik.   
 
Adriana Kuštrin, je predstavnica Skupnosti Italijanov Hrvatini. Tudi sama si želi, dobrega 
skupnega sodelovanja v svetu KS in krajani.   
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Marjan Stropnik, je upokojenec, dolga leta živi v Hrvatinih. Bil je podjetnik in plovil 17 let. 
Njegov cilj je, nadaljevati dela, ki so bila začeta pred leti na področju infrastrukture in 
nadgradnja drugih projektov. Organizirati prireditve kot so bile nekoč, povezava z društvi in 
organizacijami, ker obstaja občutek, da delajo vsak zase. Izpostaviti dobro sodelovanje v svetu 
in pritiskati na MO Koper s pripravljenimi programi za celotno območje Hrvatinov.  
 
Martin Nedoh, je diplomirani zgodovinar in literarni komparativist, ima izkušnje v študentskih 
organizacijah, raznih društvih in tudi v izobraževanju, delavnice z otroki šole v naravi in na 
področju administracije, organizacija prireditev in podobnimi aktivnostmi. Cilj za kraj vidi v 
povečanju kvalitete življenja vseh prebivalcev v krajevni skupnosti, za manjkajočo  
infrastrukturo, kulturno oživitev kraja s povezovanjem krajanov. 
 
Samantha Orlando, je diplomirani inženir tehnologije prometa, dela v zavarovalništvu, 
konkretno v zdravstvenih zavarovanjih, ukvarja se z vsebino kot tudi s tehnologijo. Ukvarjala se 
je tudi s projekti, kot operativec, vodja itd. ima veliko veščin na takih in podobnih področjih 
Vizijo vidi, kot vsi ostali člani sveta. 
 
 
Ad. 4) Izvolitev predsedujočega konstitutivne seje  
Dosedanja predsednica sveta je prisotne seznanila, da na podlagi 148.a člena statuta MOK  
prevzame vodenje današnje seje najstarejši novoizvoljeni član sveta Roman Šapla oz. član, ki ga 
na predlog najstarejšega člana določi svet krajevne skupnosti.  
 
Predlog predsedujočega konstitutivne seje sveta je Roman Šapla in daje novoizvoljenim 
članom na glasovanje: 
 
Predlog predsedujočega konstitutivne seje sveta Roman Šapla je od 11 navzočih glasovalo 11 
ZA in 0 PROTI. 
 
S tem je predlog predsedujočega SPREJET. 
 
Roman Šapla izvoljen za člana sveta Krajevne skupnosti Hrvatini, kot najstarejši član sveta je 
skladno z 148.a. členom Statuta Mestne občine Koper, nadaljeval današnjo sejo. Pozdravil je 
vse prisotne in čestital članom ob izvolitvi v svet KS Hrvatini. Zahvalil se je tudi dosedanji 
predsednici za želje, izčrpno poročilo in nadaljnje napotke za delo v svetu. 
 
Roman Šapla predsedujoči član sveta KS Hrvatini je ugotovil:  
 
- da je od 11 članov sveta krajevne skupnosti prisotnih 11. 
 
Sklepčnost je s tem zagotovljena in tako se nadaljuje z delom po dnevnem redu, ki so ga 
novoizvoljeni člani sveta KS Hrvatini prejeli.  
 
 
Ad.5) Izvolitev predsednika in podpredsednika 
Pred izvolitvijo so bili prisotni člani seznanjeni z naslednjimi določili Statuta MOK, ki se nanašajo 
na izvolitev predsednika oz. podpredsednika in sicer 149. člen določa, da ju člani sveta izvolijo 
izmed sebe.  
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Roman Šapla, je predlagal, da se javno ali tajno z glasovnicami izvoli predsednika in 
podpredsednika in navzoče pozval naj podajo svoje predloge. 
 
Člani sveta so predlagali, da se javno poda predloge za predsednika in podpredsednika. 
 
- od 11 navzočih glasovalo 11 ZA 0 PROTI, da se javno poda predloge za predsednika in 
podpredsednika. 
 
Za predsednika sta bila podana dva predloga in sicer Marjan Stropnik in Diana Avdič za 
podpredsednika pa Tomaž Pustotnik in Denis Udovič. 
 
Slednji daje na glasovanje pobude za kandidata za predsednika Marjan Stropnik in Diana Avdič 
ter za podpredsednika Tomaž Pustotnik.  
 
Na podane predloge od 11 navzočih je glasovalo 11 ZA in 0 PROTI. 
 
Opravljeno je bilo javno glasovanje. 
 
Rezultat glasovanja:  
Kandidata za predsednika:  - Diana Avdič –        6 glasov 
              - Marjan Stropnik – 5 glasov 
 
Po izidu glasovanja je bil Marjan Stropnik vidno užaljen, ker ni bil izvoljen za predsednika 
sveta. Rekel je, da je kandidiral z namenom, da postane predsednik in ne zato, da bo v Svetu 
KS.  Prigovarjanju navkljub, da bi prevzel podpredsedniško funkcijo, in da smo vsi prisotni v 
Svetu KS z namenom, da naredimo nekaj za krajane in kraj, je sejo zapustil. 
 
Kandidat za podpredsednika:  -  Tomaž Pustotnik - 10 glasov 
 
Po zaključenem glasovanju je sprejet naslednji 
 
sklep št. 2  
Za predsednico sveta KS Hrvatini se imenuje Diano Avdič za podpredsednika sveta KS Hrvatini 
se imenuje Tomaža Pustotnika. 
 
Izid glasovanja: 
ZA: 10 
PROTI: / 
 
Po končanem glasovanju je predsedujoči član sveta Roman Šapla predal besedo novoizvoljeni 
predsednici sveta KS Hrvatini za točko razno. 
 

 

Ad. 6) Razno  
Besedo je prevzela novoizvoljena predsednica sveta in se zahvalila za zaupanje. Delo bo 
prevzela z veselje in upa, da ne bo izneverila nobenega. Po izvolitvi v svet KS je razmišljala kaj in 
kako bodo člani sveta skupaj složno delali, ne glede na to, kdo kam spada. Nalogo sveta vidi, da 
prevzame ideje, predloge itd. krajanov, zato predlaga, da bi sklicali delne zbore krajanov po 
zaselkih, da krajani sami povedo pomanjkljivosti oz. ideje za svoj zaselek.  
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6.1) Imenovanje podpisnikov finančnih dokumentov KS 
Tajnica predlaga, da se na današnji seji imenuje še podpisnike finančnih dokumentov - 
ODREDBODAJALCI. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 

sklep št. 3  
Za razpolaganje s sredstvi Krajevne skupnosti Hrvatini se imenuje naslednji podpisnici oz. 
odredbodajalki: predsednica sveta Diana Avdič in članica sveta Irena Poropat. 
 
Izid glasovanja: 
ZA: 10 
PROTI: / 
 
Navzoči so v nadaljevanju razpravljali o imenovanju komisij s predlogi zunanjih članov po 
zaselkih, priprava krajevnega praznika, nadaljevanje z glasilom-predstavitev novega sveta KS. 
 
Predsednica sveta je predlagala, da se imenuje Tino Komel za prevajanje gradiva za potrebe KS 
Hrvatini. 
 
Člani sveta so podan predlog soglasno potrdili. 
 
Razprava se je nadaljevala v zvezi s pripravo krajevnega praznika in sicer tajnica bo kontaktirala 
šole in vrtce ter druga društva, da bi kakor koli sodelovali na krajevnem prazniku in seznanila 
predsednico oz. člane sveta, da se dogovori o pripravah na prireditev. Hkrati je svet KS menil, 
da se v bodoče sprejme drugi datum krajevnega praznika. 
 
Predsednica je še dodala, da bi se v januarju sestali z vsemi društvi in organizacijami, da se 
predstavijo s svojimi programi in kaj svet KS pričakuje od njih.  
 
6.2) Predlogi kandidatov za komisije  
Predsednica sveta predlaga, da se imenuje delovne komisije in predlaga kandidate za vodenje 
oz. delo v naslednjih komisijah: 

1. Komisija za okolje in prostor: Denis Udovič, Tomaž Pustotnik, Roman Šapla  
2. Komisija za koordinacijo društev in organizacij v KS: Samantha Orlando, Diana Avdič, 

Tina Komel, Martin Nedoh  
3. Uredniški odbor: Martin Nedoh, Tina Komel 
4. Inventurna komisija: Ana Nadoh, Adriana Kuštrin, Samantha Orlando 
5. Komisija za toponomastiko 

 
Tajnica KS bo po elektronski pošti poslala tabelico z že podanimi predlogi. Do naslednje seje 
sveta se pripravi predloge ostalih članov v imenovane komisije in le te potrdi.  
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
 
Zapisala:        Predsednica sveta KS: 
Rozana GOMBOC              Dijana AVDIČ  


