Mestna občina Koper
Krajevna skupnost Hrvatini
Svet KS Hrvatini

ZAPISNIK
5. REDNE SEJE SVETA KS ZA GRADOM
dne 10. januarja 2020 ob 18.00 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, Tomaž Pustotnik, Tina Komel,
Samantha Orlando, Adriana Kuštrin, Roman Šapla, Marjan Stropnik (prišel ob 19 uri)
Opravičeno odsotni člani sveta: Irena Poropat
Neopravičeno odsotni člani sveta: Ana Nadoh
Ostali prisotni: krajan Diego Samsa
Tajnica: Rozana Gomboc







Predsednik sveta KS Hrvatini je sklical 5. redno sejo sveta in dal na glasovanje spremenjen
dnevni red in sicer 1. točka se zamenja z 2. točko dnevnega reda, zaradi udeležbe krajana:
1. Slemenska cesta
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje sveta KS Hrvatini z dne 16. 9. 2019
3. KD Božiči
4. Plan dela za leto 2020
5. Razno
Člani sveta so z dvigom rok soglasno potrdili predlagani dnevni red.
Ad. 1) Slemenska cesta
Krajan Diego Samsa se je udeležil seje sveta, zato, da objasni svetu o postopkih dogovarjanja
med lastnikoma parcele št. 1084/3 in 158* k.o. hribi in MO Koper, glede gradnje odseka
slemenske ceste Hrvatini - Kolomban ter razdelil gradivo, zaradi lažje obrazložitve nastale
problematike. (gradivo je sestavni del zapisnika)
Po obrazložitvi nastale problematike, je zahteval sestanek z županom MO Koper in predlagal
svetu, da ga podpre za razrešitev le tega.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
sklep št. 56
Svet krajevne skupnosti Hrvatini se je seznanil s nerazrešenim vprašanjem glede odkupa dela
parcelah 158* in 1084/3, oboje k.o. Hribi, katerih lastnika sta krajana Elza Černe in Diego
Samsa. Pisni del predstavitve nastale problematike, ki jo je svetu KS Hrvatini na današnji seji
predstavil krajan Diego Samsa, je sestavni del zapisnika. V pričakovanju čim hitrejšega
pričetka in zaključka gradnje odseka slemenske ceste Hrvatini – Kolomban, svet KS poziva
Župana MO Koper, da v čim krajšem času skupaj z ustreznimi strokovnimi službami in
ustreznimi potrebnimi strokovnjaki, krajana dogovorno povabi na sestanek, zagotovi

ponoven ogled kraja in se dogovori za ustrezno rešitev, ki bo predstavljala tako korist širše
družbene skupnosti kakor tudi lastnikov predmetnih parcel. Vabilo naj se vroči tudi KS
Hrvatini.
Izid glasovanja:
ZA: 7, PROTI: /
Predsednik sveta je prisotne še seznanil o postopkih projekta in namenskih sredstvih za
rekonstrukcijo slemenske ceste v območju Kolombana.

Ad. 2) Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 16. 9. 2019
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. 57
Potrdi se zapisnik 4. redne seje sveta, z dne 16. 9. 2019.
Izid glasovanja:
ZA: 8, PROTI: /

Ad. 3) KD Božiči
3.1) Prošnja po potrebi primernega prostora za shranjevanje opreme uporabnice dvorne Renate
De Andrea, prošnjo so člani sveta prejeli po elektronski pošti.
Predsednik sveta je prisotne seznanil, da sta s podpredsednikom opravila razgovor z omenjeno
uporabnico KD, kajti, kljub zahtevam in opozorilom za odstranitev svoje opreme, to ni storila.
Tomaž Pustotnik je na kratko svetu KS obrazložil zadevo, in sicer ker ni upoštevala zahtev KS, je
padla odločitev, da skupaj z delavci JD se odstrani njena oprema pod odrom in zamenja ključavnico ter zaklene. Po opravljenem razgovoru sta ji predlagala, da poda pisno prošnjo po potrebi
prostora za shranjevanje opreme.
Prošnja po potrebi prostora v KS Božiči Renate De Andrea:
Kot dogovorjeno, po sestanku s predstavnikoma K.S. Hrvatini dne 29. 10. 2019, dostavljam predlog oziroma prošnjo po potrebi primernega prostora v Kulturnem Domu, kjer hraniti zvočno
opremo in potrebščine za 1x tedensko izvajanje vaj in plesnih dogodkov Kulturnega Plesnega
Društva ART Tango Medea.
- Pod odrom: 2 x 2 m za zaboj s potrebščinami + 2 plastični mizi
- na odru 1 x 1 m: prenosna omarica (na koleščkih) z ojačevalcema
- v hodniku (smer bivši WC): zvočnika (2 stolpa na kolesih) + bela omara z mikrofoni, kabli in
ostalo zvočno opremo.
- v prostoru za odrom: 1 zložljiva gasilska miza.
Predsednik sveta je dal zadevo na razpravo.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
sklep št. 58
Svet KS Hrvatini pooblašča predsednika Martina Nedoha in podpredsednika sveta Tomaža
Pustotnika, da opravita razgovor, ogled in dogovor z uporabnico dvorane Renato De Andrea,
glede shranjevanja njene opreme v objektu KD v Božičih.
Izid glasovanja:

ZA: 8, PROTI: /
3.2) Odpravek pomanjkljivosti na podlagi zapisnika o pregledu stanja požarne varnosti v KD
Božiči
Tajnica je prisotne seznanila o pomanjkljivostih iz zapisnika:
Manjka nalepka oznaka izhod nad vrati zadaj – pri sanitarijah in iz sanitarij proti izhodu ter
oznaka gasilnika pri sanitarijah. V elektro omari ni shem elektro instalacij, ki ga mora imeti tudi
tajništvo. Tajništvo ne razpolaga z meritvami elektroinštalacij. Ključi od elektro omare ne smejo
biti v elektro omari, ker ne sme biti dostopna nepooblaščenim osebam in tajništvo mora imeti
ključ od elektro omare. Ni omarice oz. kovčka za prvo pomoč.
Člani sveta so se seznanili o pomanjkljivostih, ki se bodo v doglednem času odpravile.
3.3) Dežurstvo na podlagi rezervacij dvorane med vikendi
Predsednik sveta je prisotne seznanil, da KS nima več javnega delavca in ne kaznjenca za
opravljanje del v KS. MO Koper se bo prijavila na razpis Zavoda za zaposlovanje za program
javnega dela za leto 2020.
Tomaž Pustotnik, je predlagal, da se pošlje zahtevo MO Koper za zagotovitev dodatnih sredstev
za delavca, ki bo opravljal dela na območju KS.
V nadaljevanju so člani sveta razpravljali o potrebah, ki jih ima KS in sicer za vzdrževalna dela
območja KS in druga dela, ker trenutno nima nobenega delavca za opravljanje le tega. Predlagali
so, da se pritisne na MO Koper in Marjetico Koper, da pošljejo nekoga za urejanje in vzdrževanje
javnih površin ter pokopališč ali pa bi KS objavila oglas za zaposlitev vzdrževalca za opravljanje
omenjenih del.
Predsednik sveta predala, da dokler niso jasni rezultati o izboru JD, naj KS sama začasno poskrbi,
da dobi nekoga, za opravljanje del za potrebe KS.
Sprejet je bil naslednji
sklep št. 59
Svet KS Hrvatini predlaga, da se za potrebe KS objavi oglas za zaposlitev vzdrževalca za
opravljanje del na območju KS Hrvatini.
Izid glasovanja:
ZA: 8, PROTI: /

Ad. 4) Plan dela za leto 2020
Predsednik sveta predlaga, da se pripravi plan dela za leto 2020, ker bo potrebno v kratkem
seznaniti MO Koper o izvajanju programa vzdrževanja komunalne infrastrukture na območju
KS Hrvatini.
4.1) Potrditev oz. seznanitev o pripravi Finančnega načrta za leto 2020
Predsednik sveta KS je na kratko poročal o pripravi FN za leto 2020 z upoštevajočimi
pripombami, ki je bil poslan na MOK. Dodal je še, da račun o izvedbi delih na cesti pri borovem
gozdičku ni šel naprej v izplačilo, ker specifikacija o opravljenih delih ni bila dovolj jasna.
Marjan Stropnik je poročal opravljenih delih na cesti pri borovem gozdičku. Delo je spremljal v
celoti in meni, da so bila opravljena korektno in brez težav.
Sprejet je bil naslednji
sklep št. 60

Svet KS Hrvatini potrjuje FN za leto 2020.
Izid glasovanja:
ZA: 8, PROTI: /

Ad. 5) Razno
5.1) Prošnja BK Hrvatini za izdajo soglasja za zaprtje terase in obnovo strehe
Prejeli smo prošnjo BK Hrvatini, za zaprtje terase pred objektom BK in za obnovitev strehe na
objektu kluba.
Predsednik sveta meni, da nebi smeli pričeti z deli brez soglasja sveta KS, ampak je seznanjen,
da so z delom že pričeli. Zadevo je dal svetu v razpravo.
Roman Šapla je prisotne seznanil, da so postavili sendvič panele to pa predvsem zaradi burje, ki
pa so razstavljivi, kar predvideva, da jih bodo v poletnem času sneli dol.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
sklep št. 61
Svet KS Hrvatini poziva BK Hrvatini, da pojasni dela, ki so jih opravljali na objektu kluba oz.
pred kakršnim koli posegom na objektu morajo o tem seznaniti KS oz. pridobiti soglasje le te.
Izid glasovanja:
ZA: 8, PROTI: /
5.2) Prošnje krajanov:
Krajan Premančana je izpostavil problematiko dve problematiki, in sicer:
- meteorna voda ob večjih nalivih teče kot v potokih – predlaga, da se uredi kanal ob
vhodu v kamnolom in vodo spelje v kanal ob cesti proti bivši farmi
- na cesti za Premančan sta nastali dve udarni jami na cestišču in sicer ena od kamnoloma
navzdol cca 50m in ena cca 10m pred tablo Premančan.
Člani sveta predlagajo, da se z dopisom pozove MO Koper Urad za gospodarske dejavnosti,
okolje in promet ter izpostavi problematiko.
Krajanka Kolombana
- neurejen odtok kanalizacije na peš poti pod kliniko Fabjan, ker se izteka svinjarija iz
klinike, zato predlaga, da se to čim prej uredi
- potrebna ureditev ceste Brida-Ankaran zaradi udarnih jam.
Člani sveta predlagajo, da se krajanki odgovori, da izpostavi problematiko občinskemu
inšpektoratu in jo seznani, da bo tudi KS z dopisom pozvala MO Koper Urad za gospodarske
dejavnosti, okolje in promet za dogledno rešitev problematike.
Predsednik sveta je prisotne še seznanil, da je bil opravljen razgovor s krajani in pristojnimi
službami MO Koper, glede ceste v Lovranu proti It. meji, in sicer kako bi preprečili dostop
voznikom oz. zaprtju le te. Mnenje krajanov na tem območju je, da bi bila dostopna samo za
pešce in kolesarje. Predlog KS pa je, da se postavi prometni znak za omejitev prometa. MO
Koper Urad za GDOP bo zadevo obravnavala in pisno podala svoje mnenje.
Roman Šapla je predlagal, da se seznani MO Koper, glede zaprtja nekdanje ceste proti Škofijam,
ki jo je z zasaditvijo trt zaprl Alan Hrvatin, ki ima v bližini vinograd od Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov.

Marjan Stropnik je poročal o ogledih in razgovorih, ki jih je opravil s krajani.

S tem je bil dnevni red izčrpan in seja zaključena ob 21.00 uri.
Hrvatini, 17. 1. 2020

Zapisala:
Rozana Gomboc

Predsednik sveta KS:
Martin Nedoh

