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Svet KS Hrvatini 
 

Z A P I S N I K 
 

2. REDNE SEJE SVETA KS HRVATINI 
dne 11. februar 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 11 in svet je sklepčen. 
 

• Prisotni člani sveta: Dijana Avdič, Ana Nadoh, Denis Udovič, Samantha Orlando, 
Marjan Stropnik, Tomaž Pustotnik, Irena Poropat, Martin Nedoh, Tina Komel, Roman 
Šapla, Adriana Kuštrin (prisotna od 19.39 od 3. točke dalje) 

• Ostali opravičeno odsotni: MOK Služba za KS Zdenko Ferletič 
• Opravičeno odsotna tajnica: Rozana Gomboc 

 
Predsednica sveta KS Hrvatini Dijana Avdič je sklicala 2. redno sejo sveta in predlagala, da 
se 1. točka dnevnega reda umakne, ker še ni zapisnika in ravno tako 5. točka in jo 
nadomesti s točko sestanek z Občino Ankaran ter daje na glasovanje naslednji dnevni red: 
 

1. »Prevetritev« prioritet za obdobje 2019-2022 in poročilo s sestanka s pristojnimi 
uradi glede omenjenega  

2. Kulturni dom  
3. Društva – pregled uporabe prostorov in plačevanja stroškov  
4. Sestanek z Občino Ankaran  
5. Krajevni praznik 
6. Razno 
 

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

Ad. 1) »Prevetritev« prioritet za obdobje 2019-2022 in poročilo s sestanka s pristojnimi 
uradi glede omenjenega 
Predsednica sveta je na kratko poročala o sestanku s pristojnimi MOK in prisotne seznanila, 
da je sklican sestanek z županom glede priprave proračuna MOK.  
 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 13   
Svet krajevne skupnosti Hrvatini se je seznanil s predlogom prioritet, ki so vključene v 
pripravljeni proračun Mestne občine Koper za leto 2019.  
 
Izid glasovanja: 
ZA: 11 PROTI: / 
 
 

Ad. 2) Kulturni dom  
Predsednica sveta je želela informacijo od Tomaža Pustotnika, če so opravili pregled obnove 
razsvetljave z izvajalcem del v KD Božiči in kaj je mislil v zvezi z nadzorom v KD. 
 



Tomaž Pustotnik je odgovoril, da je v dogovoru z izvajalcem del, glede nadzora KD pa je 
razmišljal, da se po vsaki uporabi le tega pregleda in zahteva od uporabnikov kavcijo. Glede 
čiščenja pa predlaga, da se po večjih prireditvah naroči temeljito čiščenje. Meni, da bi bilo 
potrebno zagotoviti sredstva za osebo, ki bi nadzorovala in poskrbela za red v domu. 
 
Marjan Stropnik je predlagal za skrbnika doma krajana Marka Kosovela, ki je že opravljal delo 
skrbnika KD. 
 
V nadaljevanju so člani sveta razpravljali o čiščenju in nadzorovanju KD v Božičih po uporabi 
za zabave in druge večje prireditve ter o spremembi cenika uporabe z vključenim čiščenjem.  
 
Irena Poropat bo poiskala kontakte za pripravo ponudb za čiščenje dvorane v KD Božiči. 
 
Marjan Stropnik bo opravil razgovor z Markom Kosovelom, če bi bil pripravljen prevzeti 
dolžnosti hišnika v Kulturnem domu. Ob tem se iščejo rešitve za upravljanje. 

 
 

Ad. 3) Društva – pregled uporabe prostorov in plačevanja stroškov 
Članica sveta Tina Komel je prisotne seznanila, da se je na sestanku Koordinacije društev in 
organizacij udeležili v manjšem številu, ker nekateri niso prejeli vabil, zato predlaga, da se 
ažurira naslove društev.   
 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 14   
Tino Komel in Tomaža Pustotnika se zadolži, da opravita pregled vseh pogodb, ki so 
sklenjene z društvi KS Hrvatini. 
Izid glasovanja: 
ZA: 11 PROTI: / 
 
 
Ad. 4) Sestanek z Občino Ankaran 
Predsednica sveta je prisotne seznanila, da lahko KS samostojno kontaktira z Občino 
Ankaran. 
Člani sveta so razpravljali o potrebi povezovanja z Občino Ankaran in sicer prispevek za 
pokopališča in povezovalnih poti ter povezava z avtobusom. 
 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 15   
Članica sveta Tina Komel bo kontaktira Občino Ankaran in se dogovorila za skupni 
sestanek. 
 
Izid glasovanja: 
ZA: 11 PROTI: / 
 
 
Ad. 5) Krajevni praznik 
Predsednica sveta je za to točko odločila, ker je bila na prejšnji seji sveta razprava o 
premaknitvi datuma krajevnega praznika. Prejela je informacijo, da v letošnjem letu 21. 12. 
bo minilo 50 let od ustanovitve le tega. Glede na obletnico predlaga, da se ta datum ohrani 
še letos in uvede spremembe v letu 2020. 
Člani sveta so se s predlogom strinjali. 
 



 
Ad. 6) Razno  
6.1) Ureditev igrišča pod OŠ Aleš Bebler Primož 
Predsednica sveta je prisotne seznanila, da je MOK v proračunu planirala sredstva za 
temeljito obnovo igrišča. 
Član sveta Martin Nedoh je še dodal, da so planirana sredstva tudi za obnovo zidu na 
pokopališču Sv. Bride v Hrvatinih. 
 
6.2.) Imenovanje delovne skupine za pripravo ureditev poti   
Predsednica sveta predlaga, da se imenuje delovna skupina za urejanje povezovalnih poti z 
Občino Ankaran, Občino Milje in KS Škofije.  
 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 16   
V delovno skupino za urejanje povezovalnih poti z Občino Ankaran, Občino Milje in KS 
Škofije se imenuje naslednje člane: Samantha Orlando, Martin Nedoh in Diana Avdič. 
 
Izid glasovanja: 
ZA: 11 PROTI: / 
 
Člani sveta so bili seznanjeni, da inventurna komisija opravlja inventuro. 
 
6.3) Pooblastilo članu sveta Denisu Udoviču 

Predsednica svet predlaga, da se pooblasti člana sveta Denisa Udoviča, da nadaljuje s 
postopki glede tožbe najemnika gostinskega lokala Veljka Stuparja s.p., za pridobitev 
pravnega mnenja glede nadaljnjih postopkov. 
 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 17   
Svet KS Hrvatini pooblašča člana sveta Denisa Udoviča, da zastopa KS v zadevi proti 
najemniku gostinskega lokala v KD Božiči Veljku Stuparju s.p. in kontaktira z dvema 
različnima odvetniškima pisarnama ter pridobi pravno mnenje.  
 
Izid glasovanja: 
ZA: 11 PROTI: / 
 
 
6.4) Zaposlitev tajnica na MOK  
Člani sveta so bili seznanjeni, da s 1. 3. 2019 so tajnice krajevnih skupnosti zaposlene v MOK 
in sredstva, ki so bila prej namenjena tudi za izplačilo plače tajnice ostanejo KS na računu.  
 
Razprava je potekala v zvezi z izplačilom sejnin. 
 
 
S tem je bil dnevni red izčrpan in seja zaključena ob 21.21 uri. 
 
Hrvatini, 20. 3. 2019 
 
 
 Zapisala po magnetogramu:                                                Predsednica sveta KS: 
          Rozana Gomboc                                                                                      Dijana Avdič 
             


