
Mestna občina Koper 
Krajevna skupnost Hrvatini 
Svet KS Hrvatini 
 

Z A P I S N I K 
 

4. REDNE SEJE SVETA KS HRVATINI 
dne 16. septembra 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 8 in svet je sklepčen. 
 

 Prisotni člani sveta: Martin Nedoh, Denis Udovič, Marjan Stropnik, Tomaž Pustotnik,  
Tina Komel, Samantha Orlando, Irena Poropat, Adriana Kuštrin 

 Opravičeno odsotni člani sveta: Ana Nadoh, Roman Šapla  

 Ostali opravičeno odsotni: MOK Služba za KS Zdenko Ferletič 

 Tajnica: Rozana Gomboc 
 
Predsednik sveta KS Hrvatini Martin Nedoh je sklical 4. redno sejo sveta in dal na 
glasovanje predlog spremembe dnevnega reda in sicer glede na udeležbo krajana se doda 
pod prvo točko dnevnega reda prošnjo krajana. 
 

1. Prošnja krajana D. I. za postavitev protihrupne ograje 
2. Pregled in potrditev zapisnikov 3. izredne seje sveta, z dne 18. 3. 2019, 3. 

korespondenčne seje sveta, z dne 21. 3. 2019, 4. izredne seje sveta, z dne 15. 4. 2019, 
3. redne seje sveta, z dne 28. 5. 2019 in 5. izredne seje sveta, z dne 14. 8. 2019  KS 
Hrvatini 

3. KD Božiči 
- Potrditev spremembe cenika za uporabo dvorane 

4. Urnik uradnih ur in prenos mobitela na MOK 
5. Zbor krajanov 
6. Društva  
7. Prošnje krajanov  
8. Razno 

 
Člani sveta so z dvigom rok soglasno potrdili spremembo predlaganega dnevnega reda. 
 
Ad.1) Prošnja krajana D. I. za postavitev protihrupne ograje 
Krajan se je udeležil seje sveta KS Hrvatini in prosil svet KS, da podpre prošnjo, ki jo je poslal 
tudi v MO Koper za postavitev protihrupne ograje ob stanovanjskih hišah, ki se nahajajo 
neposredno pod lokalno cesti v zaselku Brageti-Hrvatini. (dopis je priloga zapisnika) 
 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 49 

Svet KS Hrvatini podpira zaprosilo krajana za postavitev protihrupne ograje ob hišah 
Hrvatini št. 16/g in 16/f.   
 
Izid glasovanja: 
ZA: 7, PROTI: /, VZDRŽAN: 1 (Denis Udovič) 



 
Denis Udovič je po odhodu krajana podal pripombo, da za potrditev prošnje krajanov, je 
mnenja, da svetniki obravnavajo in potrjujejo sami. 
 
Ad.2) Pregled in potrditev zapisnikov 3. izredne seje sveta, z dne 18. 3. 2019, 3. 
korespondenčne seje sveta, z dne 21. 3. 2019, 4. izredne seje sveta, z dne 15. 4. 2019, 3. 
redne seje sveta, z dne 28. 5. 2019 in 5. izredne seje sveta, z dne 14. 8. 2019  KS Hrvatini 
Člani sveta so zapisnike prejeli po elektronski pošti. 
Predsednik sveta je na kratko prebral sprejete sklepe in poročal o realizaciji le teh. 
 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 50 

Potrdi se zapisnike  3. izredne seje sveta, z dne 18. 3. 2019, 3. korespondenčne seje sveta, z 
dne 21. 3. 2019, 4. izredne seje sveta, z dne 15. 4. 2019, 3. redne seje sveta, z dne 28. 5. 
2019 in 5. izredne seje sveta, z dne 14. 8. 2019 KS Hrvatini. 
 
Izid glasovanja: 
ZA: 7, PROTI: /, VZDRŽAN: 1 
 
Ad.3) KD Božiči 
Potrditev cenika za uporabo dvorane in drugih poslovnih prostorov  
 
Predsednik sveta je cenik dal v obravnavo. 
Irena Poropat, dala je pripombo na besedilo glede čiščenja prostorov po uporabi dvorane in 
sicer, da se definira na število ljudi oz. celodnevno uporabo dvorane in predlagala, da 
uporabniki dvorane lahko uporabljajo mize in klopi brezplačno.  
Razprava je potekala v zvezi z dežurstvom uporabe dvorane, zvišanjem varščine in glede 
uporabnice dvorane Renate De Andrea. 
Tina Komel, podala je pripombo na uporabnike ostalih prostorov, ki jih imajo društva v 
uporabi in sicer se ne strinja, da prodajajo pijačo oz. oddajo prostore v podnajem in 
predlagala, da se sestane z društvi in obnovi pogodbe za uporabo prostorov KS. 
 Adriana Kuštrin je predlagala, da se za brezplačno uporabo dvorane doda v cenik tudi 
Skupnost Italijanov Hrvatini, kajti slednja je veliko vložila v KD in je do sedaj uporabljala 
dvorano brezplačno. 
Marjan Stropnik, je pripomnil, da se še ni opravilo razgovora z Markom Kosovelom glede 
skrbništva dvorane v KD Božiči, zato predlaga, da se ga pokliče in z njim osebno opravi 
razgovor.   
Predsednik sveta bo sklical sestanek z Markom Kosovelom. 
 
Člani sveta so na podlagi predlogov formulirali cenik za uporabo prostorov v KD in sprejeli 
naslednji 
sklep št. 51 

Svet KS Hrvatini potrjuje cenik za uporabo dvorane in drugih poslovnih prostorov v objektu 
KD Božiči. 
 
Izid glasovanja: 
ZA: 8, PROTI: / 
 
Ad.4) Urnik uradnih ur in prenos mobitela na MOK 

Predsednik sveta je poročal o pripravi urnika tajnice in ker ga svet KS Hrvatini še ni potrdil 
predlaga naslednji urnik tajnice:  
ponedeljek od 7.30 do 15.30 ure – uradne ure od 9.00 do 11.00 ure  



sreda od 7.30 do 17.00 ure – uradne ure od 14.00 do 17.00 ure.  
petek od 7.30 do 14.00  – uradne ure od 9.00 do 11.00 ure. 
Predlagani urnik je dal na razpravo. 
 
Sprejet je bil naslednji 
sklep št. 52.a 

Svet KS Hrvatini potrjuje naslednji urnik tajnice na sedežu KS Hrvatini: 
ponedeljek od 7.30 do 15.30 ure – uradne ure od 9.00 do 11.00 ure,  
sreda od 7.30 do 17.00 ure – uradne ure od 14.00 do 17.00 ure,  
petek od 7.30 do 14.00 – uradne ure od 9.00 do 11.00 ure. 
 
Izid glasovanja: 
ZA: 8, PROTI: / 
 
Dodal je še, da zaradi narave dela tajnice, bi MOK prevzela mobilni aparat in prevzela stroške 
naročnine. Predlagal je naslednji 
 
sklep št. 52.b 

Svet KS Hrvatini potrjuje, da prevzame MOK GSM številko tajništva KS Hrvatini, stroške 
mesečne naročnine in telefonski aparat. GSM št. bo objavljena v internem imeniku v 
aplikaciji »sonček«. 
  
Izid glasovanja: 
ZA: 8, PROTI: / 
 
 
Ad. 5) Zbor krajanov 

Predsednik sveta je prisotne seznanil, da je sklican zbor krajanov za 19. 9. 2019 ob 18.00 uri, 
vabila so bila poslana po gospodinjstvih. Vabljeni so tudi predstavniki uradov MO Koper, kdo 
se bo zbora udeležil še ni znano.  
V nadaljevanju je potekala razprava o sodelovanju oz. o slabem odzivu na prošnje in 
predloge s strani MO Koper.  
Predsednik sveta je prisotne seznanil, da bo v kratkem znan izvajalec del za ureditev ceste ob 
borovem gozdičku, dodal je še, da se je udeležil sestanka v JP Marjetica d.o.o. in povedal, da 
se glede slabega odvažanja odpadkov in pranja zabojnikov soočajo s to problematiko tudi 
drugod, zato je bil tudi pritisk na njih, da ta problem rešijo.  
Marjan Stropnik, na zboru krajanov bo pristojne službe MO Koper vprašal kolikšna sredstva 
so namenjena za območje KS Hrvatini. 
V nadaljevanju je predsednik sveta predlagal, da se imenuje organe za zbor krajanov, pripravi 
gradivo in člane sveta prosil, da se dobro pripravijo za izvedbo le tega ter naj pridejo uro 
pred začetkom. Člani sveta so imenovali oz. predlagali organe zbora, ki jih bodo potrdili na 
zboru krajanov.  
Tomaž Pustotnik je predlagal, da se po zboru krajanov pripravi pogostitev za udeležene 
krajane. 
Člani sveta so se strinjali s predlogom Tomaža in predlagali, da se dogovori z najemnikom 
gostinskega lokala Veljkom Stuparjem za pripravo pogostitve v vrednosti do 300 €. 
 
Ad. 6) Društva  
Predsednik sveta je predal besedo Ireni Poropat. Slednja je povedala, da si je podrobno 

pregledala pogodbe z društvi KS. Pri pregledu pogodbe s TK Hrvatini je bilo ugotovljeno, da 

pravica uporabe igrišča se ob upoštevanju določil pogodbe prizna za dobo deset let od 1. 1. 



2013 to je do 2023. Ta rok je določen na podlagi vložka članov kluba v izgradnjo igrišč in 

ureditev klubskih prostorov. Vložek je bil finančni in v opravljenem delu ter sklep prejšnjega 

sveta, ki je izdal soglasje TK za oddajo prostora v podnajem članu kluba s tem, da se prodaja 

pijače lahko vrši le v času, ko potekajo dogodki, ki so povezani s samim klubom. Dodala je še, 

da podnajemne pogodbe KS ni prejela. Tomaž in Irena sta opravila razgovor z novo 

predsednico kluba, ki je bila začudena, da ima KS v upravljanju tudi športne objekte.  

V nadaljevanju so člani sveta razpravljali o delovanju društev in kako pravno sklepati 

pogodbe z njimi.  

Denis Udovič, kot neposredni sosed Kulturno športnega centra Božiči je prisotne še seznanil, 
da se večkrat med vikendi v klubih odvijajo zabave, ki so za sosede v okolici moteče, zato 
predlaga, da se pogodbe s takimi društvi pravno formulirajo.  
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
sklep št. 53 

Svet KS Hrvatini potrjuje, da se pozove predsednico TK Hrvatini k sklenitvi nove pogodbe, 
ki bo sklenjena skladno z določili društev. 
 
Izid glasovanja: 
ZA: 8, PROTI: / 
 
Tomaž Pustotnik, je povedal, da je bilo TD Hrvatini pozvano, da izpraznijo prostor v stari 
pekarni in so si ogledali prostor pod odrom, ki bi jim KS odstopila. Do danes KS ni prejela 
nobenega odgovora, zato predlaga, da se jim ponovno pošlje zadnji dopis, da v roku 8 dni 
izpraznijo prostor in vrnejo ključe, v kolikor tega ne bodo storili, bo KS na njihove stroške 
naročila izpraznitev. Ravno tako velja za uporabnico dvorane za plesne vaje Renate De 
Andrea, ki ni upoštevala sklep sveta za izpraznitev njenih rekvizitov, zato predlaga, da se jo 
ponovno pozove, da to uredi. 
Predsednik sveta bo z njo kontaktiral in se pomenil glede tega. 
 
Članica sveta Samantha Orlando je zapustila sejo sveta, zaradi osebnih obveznosti. 
 
Ad. 7) Prošnje krajanov  
Predsednik sveta je prisotne seznanil, da je KS prejela nekaj prošenj krajanov in predlagal, da 
se jim odgovori in sicer  
1. Prošnja krajanke Katje Lešnik za občasno uporabo dvorane za pregled napihljivih igral  
 
Člani sveta so obravnavali prošnjo krajanke in po razpravi sprejeli naslednji 
sklep št. 54 

Krajanki Katji Lešnik se po potrebi dovoli uporabo dvorane za pregled napihljivih igral po 
veljavnem ceniku za uporabo prostorov v KD Božiči. 
 
Izid glasovanja: 
ZA: 6, PROTI: /, VZDRŽAN: 1 (Denis Udovič) 
 
2. Prošnja krajana iz Kolombana glede ureditve kanalizacije 
Člani sveta so predlagali, da Komisija za okolje in komunalno infrastrukturo opravi ogled in 
pridobi informacije MO Koper o poteku aktivnosti za ureditev kanalizacija na območju KS 
Hrvatini ter mu odgovori. 
 



3. Krajanka Mira Šavora je že več krat izpostavila problematiko na območju Kolombana in 
sicer v zaselku Lovran, glede hitrosti vozil, ureditev avtobusne postaje in druge pereče 
zadeve. 
Člani sveta so se ponovno seznanili z zgoraj navedeno problematiko krajanke, v doglednem 
času se bo skušalo reševati zadeve. 
 
Ad. 8) Razno  

   
1. Italijanski vrtec Delfino Blu 
KS so prosili za pomoč pri reševanju in ureditvi prometnega režima. Izpostavili so  
problematiko, zaradi verbalnih napadov novega soseda, ki živi v neposredni bližini vrtca in 
nasprotuje ustavljanju avtomobilov staršev, ki pripeljejo svoje otroke v vrtec ali jih odpeljejo 
domov.  
Člani sveta predlagajo, da se pripravi dopis za MOK Uradu za GJSP in Občinskemu redarstvu, 
da v času prihoda oz. odhoda zagotovi prisotnost mestnega redarstva in skliče sestanek z 
Občinskim redarstvom in policijo 
 
Tomaž Pustotnik, prisotne je seznanil o popravilu reflektorjev na igrišču pod šolo, o poteku 
del obnove sanitarij v kulturnem domu in glede lakiranja parketa v dvorani, ki je v planu po 
izvedbi ljubljanske opere in sicer po 25. oktobru. 
 
Predsednik sveta je prisotne še seznanil, da je MO Koper pristopila k reševanju meteornih 
vod pri krajanki Tinki Podjavoršek in da bo izbran izvajalec del za cesto ob borovem gozdičku, 
tako bi se dogovoril z izvajalcem del, pa opravi krpanje cestnih lukenj na določenih območjih 
KS Hrvatini in o poteku participativnega proračuna MOK za leto 2020. 
 
Marjan Stropnik je povedal, da je bil na terenu z izvajalci za postavitev cestnega ogledala v 
Barižonih, ampak jih je krajanka zaustavila, ker se ogledalo postavlja na lastniško zemljišče. 
Člani sveta so v zvezi z zgoraj navedenim predlagali, da se pridobi soglasje s strani MO Koper 
za postavitev ogledala. 
 
Denis Udovič si želi, da se zapisniki objavijo javno bodisi na oglasni deski, na spletni strani, ki 
jo ima trenutno KS. Za spletno stran pa predlaga, da se pridobi ponudnika za pripravo nove. 
Glede glasovanja na sejah sveta bi želel, da se npr. vzdržan, proti ... pripiše ime. Predlagal je 
še, da se preveri lastništvo nasproti balinarskega kluba za ureditev začasnega gramoznega 
parkirišča. 
 
Člani sveta predlagajo, da se o predlogih razmisli in na eni izmed naslednjih sej obravnava. 
 
S tem je bil dnevni red izčrpan in seja zaključena ob 22.15 uri. 
 
Hrvatini, 23. 9. 2019 
 
 
 Zapisala:                                                                    Predsednik sveta KS: 
Rozana Gomboc                                                                                    Martin Nedoh  
            


