
Mestna občina Koper 
Krajevna skupnost Hrvatini 
Svet KS Hrvatini 
 

Z A P I S N I K 
 

3. REDNE SEJE SVETA KS HRVATINI 
dne 28. maja 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 6 in svet je sklepčen. 
 

 Prisotni člani sveta: Martin Nedoh, Denis Udovič, Marjan Stropnik, Tomaž Pustotnik,  
Tina Komel, Roman Šapla 

 Opravičeno odsotni člani sveta: Ana Nadoh, Samantha Orlando, Irena Poropat, 
Adriana Kuštrin  

 Ostali opravičeno odsotni: MOK Služba za KS Zdenko Ferletič 

 Tajnica: Rozana Gomboc 
 
Predsednik sveta KS Hrvatini Martin Nedoh je sklical 3. redno sejo sveta in dal na 
glasovanje predlog spremembe dnevnega reda in sicer na današnji seji sveta se bo potrdilo 
samo zapisnik 2. korespondenčne seje sveta, ostale zapisnike pa na korespondenčni seji, 
ko bo članica sveta Tina Komel naredila nekaj popravkov: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnikov 2. Korespondenčne seje sveta, z dne 19. 2. 2019, 3. 
izredne seje sveta, z dne 18. 3. 2019, 3. korespondenčne seje sveta, z dne 21. 3. 2019 
in 4. izredne seje sveta, z dne 15. 4. 2019 KS Hrvatini – Crevatini  

2. Vabilo na mediacijsko srečanje v zadevi Veljko Stupar s.p.  
3. Obravnava v zvezi prometne ureditve na nekategorizirani javni poti v Kolombanu, ki 

poteka med stanovanjskimi objekti na naslovu Kolomban št. 75, 76 in 77  
4. Poročilo o opravljenih delih v objektu KD Božiči  
5. Razno 

 
Člani sveta so z dvigom rok soglasno potrdili spremembo predlaganega dnevnega reda. 

    
Ad. 1) Pregled in potrditev zapisnikov 2. Korespondenčne seje sveta, z dne 19. 2. 2019  
Člani sveta so zapisnik prejeli po elektronski pošti. 
Predsednik sveta daje na glasovanje naslednji  
 
sklep št. 41 

Potrdi se zapisnik  2. Korespondenčne seje sveta, z dne 19. 2. 2019. 
 
Izid glasovanja: 
ZA: 6 PROTI: / 
 
Ad. 2) Vabilo na mediacijsko srečanje v zadevi Veljko Stupar s.p.  
Člani sveta so prejeli v vednost vabilo na mediacijsko srečanje.   



Predsednik sveta je poročal sklicani mediaciji v zvezi z zadevo Veljka Stuparja s.p. in o novem 
odvetniku Ivu Čarmanu. Mediacija je bila prestavljena za drugi termin, ker meni, da se mora  
KS dobro pripraviti na le to. Pregledano je bilo tudi stanje plačil po kontnih karticah. 
V nadaljevanju je potekala razprava o prekinitvi najemne pogodbe oz. pripravi novega 
razpisa za poslovni prostor v objektu KD Božiči. 
 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 42 

Svet KS Hrvatini pooblašča predsednika sveta KS Hrvatini Martina Nedoha za zastopanje v 
postopku mediacije v zadevi Veljko Stupar s.p.. 
 
Izid glasovanja: 
ZA: 6 PROTI: / 
 
Interni sklep št. 41/a 

a.) Prvotni cilj mediacije je za izpraznitev poslovnega prostora v objektu KD Božiči in 
izvedba novega razpisa. 

b.) Priprava pogodbe za najem poslovnega prostora za določen čas enega leta. 
 
 

Ad. 3) Obravnava v zvezi prometne ureditve na nekategorizirani javni poti v Kolombanu, ki 
poteka med stanovanjskimi objekti na naslovu Kolomban št. 75, 76 in 77  
Člani sveta so gradivo prejeli po elektronski pošti. 
Na podlagi pobude krajanov in prošnje MOK za pridobitev stališča sveta KS Hrvatini v zvezi 
predmetne ureditve javne poti, predsednik sveta daje zadevo v obravnavo. 
 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 43 

Svet KS Hrvatini predlaga, da se pred ureditvijo nekategorizirane javne poti v Kolombanu, 
ki poteka med stanovanjskimi objekti na naslovu Kolomban št. 75, 76 in 77, izvede meritev 
gostote prometa in na podlagi tega pripravi primerna rešitev predstavljene problematike 
na omenjeni poti. 

 

Izid glasovanja: 
ZA: 6 PROTI: / 

 
 

Ad. 4) Poročilo o opravljenih delih v objektu KD Božiči 
Predsednik sveta je predal besedo Tomažu Pustotniku, da poroča o opravljenih delih v 
objektu KD Božiči. Slednji je povedal, da je izvedba predelne stene v preddverju proti koncu, 
nabavilo se je 20 kompletov miz s klopmi. Prejeta je ponudba za prenovo elektro omarice v 
KD Božiči.  
 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 44 

Svet KS Hrvatini se je seznanil z opravljenimi in planiranimi deli v objektu KD Božiči. 
 
Izid glasovanja: 
ZA: 6 PROTI: / 

 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 45 



Po predračunski vrednosti  za obnovo elektro omarice v objektu KD Božiči se pridobi še dve 
ponudbi. 
 
Izid glasovanja: 
ZA: 6 PROTI: / 

 
Tomaž je še dodal, da so prejete tri ponudbe za občasno čiščenje prostorov v KD Božiči in 
sicer od: 
- Jasmina Božič s.p. v vrednosti 120 € 
- Modri val d.o.o. v vrednosti 100 € 
- V.R.A d.o.o. v vrednosti 60 € 
 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 46 
Sklene se pogodba z najugodnejšim ponudnikom V.R.A d.o.o. in vključi v cenik čiščenje po 
večjih prireditvah oz. zabavah ter ponudi mize in klopi. 
 
Izid glasovanja: 
ZA: 6 PROTI: / 

 
 
Ad. 5) Razno  
5.1.) Prošnja DU Hrvatini  
DU Hrvatini prireja 4. 6. 2019 druženje ob 40. obletnici obstoja društva. Za izvedbo dogodka 
prosijo KS Hrvatini za odobritev uporabe gasilskih miz s klopmi. 
 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 47 
DU Hrvatini se odobri uporaba gasilskih miz in s klopmi brezplačno. 
 
Izid glasovanja: 
ZA: 6 PROTI: / 

 
5.2.) Predstavitev OPN 
Predsednik sveta je prisotne seznanil, da bo na MOK bil predstavljen OPN.  
 
5.3.) Trgovina Mercator v Hrvatinih 
Tajnica KS je prisotne seznanila, da se bo urnik obratovalnega časa trgovine Mercator skrajšal 
in neuradno je slišala, da jo nameravajo zapreti.  
 
5.4.) Poročilo o terenskem ogledu  
Marjan Stropnik je prisotne seznanil o opravljenem terenskem ogledu s pristojnimi MOK in 
sicer cesta mimo borovega gozdička, plato pred KD Božiči, postavitev ogledala na nevarnem 
ovinku v Barižonih in sanacija porušenega zidu.  
 
5.5.) Razporeditev tajnice po drugih KS 
Tajnica je poročala o dogovorih, ki jih je imela na MOK in sicer glede razporeditve po KS 
predlagala je ponedeljek, sreda in petek v KS Hrvatini, torek KS Olmo-Prisoje in četrtek KS 
Semedela in Za gradom. 
Člani sveta so se strinjali s predlogom, ki ga je tajnica predlagala MOK. 
 
5.6.) Projektor in prenosni računalnik 



Denis Udovič je predlagal, da se nabavi projektor in prenosni računalnik, za lažje delo sveta 
KS Hrvatini. 
  
S tem je bil dnevni red izčrpan in seja zaključena ob 21.00 uri. 
 
Hrvatini, 10. 6. 2019 
 
 
 Zapisala:                                                                    Predsednik sveta KS: 
Rozana Gomboc                                                                                    Martin Nedoh  
            


