
 

SKLEPI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI HRVATINI 
 

KONSTITUTIVNA SEJA SVETA KS HRVATINI, 12. december 2018 
 
sklep št. 1  
Potrdijo se mandati  vsem 11 članom sveta Krajevne skupnosti Hrvatini.   
ZA: 11, PROTI: / 

 
sklep št. 2  
Za predsednico sveta KS Hrvatini se imenuje Diano Avdič za podpredsednika sveta KS Hrvatini se 
imenuje Tomaža Pustotnika. 
ZA: 10, PROTI: / 
 
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. 
ZA: 10, PROTI: / 

 
1. REDNA SEJA SVETA KS HRVATINI, 14. januar 2019 

 
sklep št. 4  
Potrdi se zapisnik 1. redne seje z dne 14. 1. 2019 s podano pripombo. 
ZA: 11, PROTI: / 
 
sklep št. 5 

Potrdi se naslednje komisije in njihove člane: 
 Komisija za okolje in komunalno infrastrukturo:  

 Marjan Stropnik – predsednik, Denis Udovič, Roman Šapla, Branko Stanko, Radoš Petrovič, Lido 
 Gržinič, Tomaž Pustotnik 

 Komisija za koordinacijo društev in organizacij v KS Hrvatini: 
 Tina Komel – predsednica, Samantha Orlando, Dijana Avdič, Irena Poropat, Alenka Bogatec, Loris 
 Kocjančič, Katja Lešnik 

 Uredniški odbor:  
 Martin Nedoh - urednik, Tina Komel, Daniel Bubnič, Katja Lešnik, Tim Mavrič, Miha Crnič? 

 Inventurna komisija:  
 Adriana Kuštrin - predsednica, Roman Šapla, Ana Nadoh, Samantha Orlando, Rozana Gomboc 

 Komisija za toponomastiko in označevanje zaselkov ter poti:   
 Adriana Kuštrin, Franc Malečkar, Dijana Avdič, Silvana Šavron, Martin Nedoh, Diego Samsa 

 Komisija za ekologijo:  
 Samantha Orlando - predsednica, Ana Nadoh, Mihaela Nadoh, Irena Poropat 

ZA: 11, PROTI: / 

 
sklep št. 6 

Svet KS Hrvatini pooblašča predsednico sveta Dijano Avdič, da se sestane z Odvetniško družbo 
Babič, Majerič, o.p., d.o.o. glede nadaljnjih postopkov ugovora s strani najemnika gostinskega 
lokala Veljka Stuparja s.p.. Po prejetem predlogu odvetnice, se bo svet opredelil o nadaljnjih 
postopkih. 
ZA: 11, PROTI: / 
 
 
 

 



 

1. IZREDNA SEJA SVETA KS HRVATINI, 23. januarja 2019 

 
sklep št. 7  
Svet KS Hrvatini potrjuje predlog načrta razvojnih programov za obdobje 2019-2022. 
ZA: 7 PROTI: / 
 
sklep št. 8  
Svet KS Hrvatini potrjuje predlog Finančnega plana za leto 2019. 
ZA: 7 PROTI: / 
 
sklep št. 9  
Najemniku gostinskega lokala v Kulturnem domu Božiči Veljku Stuparju se računa uporaba 
dvorane za en obisk 150 € z ddv.  
ZA: 7 PROTI: / 
 
sklep št. 10  
Svet KS Hrvatini je potrdil Spremembe pravilnika o urejanju medsebojnih pravic, obveznosti in 
odgovornosti s področja delovnega razmerja za delo in naloge. 
ZA: 7 PROTI: / 
 
sklep št. 11  
Člani sveta pooblaščajo predsednico sveta, da samostojno odloča in podpiše naročilnice v 
vrednosti do 200,00 €.  O tem bo poročala svetu. 
ZA: 7 PROTI: / 
 

1. DOPISNA SEJA SVETA KS HRVATINI, 30. januar 2019 
 
sklepa št. 12 
Pustni skupini ŠKICET se omoči brezplačna uporaba prostorov-garderob v KD Božiči do 10. 3. 
2019 in sicer za šivanje kostumov za pustovanje. Pripravi se medsebojni sporazum za brezplačno 
uporabo le tega. 
Glasovalo je 10 od 11 svetnikov. 

 
2. REDNA SEJA SVETA KS HRVATIN, 11. februar 2019 

 
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.  
ZA: 11, PROTI: / 
 

sklep št. 14   
Tino Komel in Tomaža Pustotnika se zadolži, da opravita pregled vseh pogodb, ki so sklenjene z 
društvi KS Hrvatini. 
ZA: 11, PROTI: / 
 
sklep št. 15   
Članica sveta Tina Komel bo kontaktira Občino Ankaran in se dogovorila za skupni sestanek. 
ZA: 11, PROTI: / 
 
 
 



 

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. 
ZA: 11, PROTI: / 
 
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.  
ZA: 11, PROTI: / 
 

2. DOPISNA SEJA SVETA KS HRVATINI, 19. februar 2019 
 
sklep št. 18  
Potrdi se Poslovno poročilo za leto 2018. 
 

sklep št. 19 
Potrdi se zapisnik inventurne komisije za leto 2018, ki ga je dne 18. 2. 2019 pripravila inventurna 
komisija.    
 

sklep št. 20  
Potrdi se naslednje zapisnike: 
Zapisnik 1. redne seje sveta z dne 14. 1. 2019 
Zapisnik 1. izredne seje sveta z dne 23. 1. 2019 in  
Zapisnik 1. korespondenčne seje z dne 30. 1. 2019. 
Glasovalo je 9 od 11 svetnikov 
  

3. IZREDNA SEJA SVETA KS HRVATINI, 18. marec 2019 
 

sklep št. 21 
Svet KS Hrvatini se je seznanil z odstopno izjavo predsednice in članice sveta, Dijane Avdič. 
ZA: 9, PROTI: / 
 
sklep št. 22 
Svet KS Hrvatini sprejme ugotovitveni sklep o poteku 2. izredne seje sveta z dne 27. 2. 2019, ki 
jo je sklicala predsednica sveta. Slednja je KS podala odstopno izjavo s funkcije predsednika in 
po burni razpravi zapustila sejo,  seja je bila prekinjena in ni bil sprejet noben sklep.  
ZA: 9, PROTI: / 
 

sklep št. 23 
Za predsednika sveta KS Hrvatini se imenuje Martina Nedoha. 
ZA: 5, PROTI: / 
 
sklep št. 24 
Svet KS Hrvatini se je seznanil z odstopom Tine Komel iz funkcije predsednice Komisije za 
koordinacije društev in organizacij KS Hrvatini in koordinatorke za razgovor z Občino Ankaran. 
ZA: 9, PROTI: / 
 
sklep št. 25 
Za predsednico komisije za Koordinacijo društev in organizacij KS Hrvatini se imenuje Ireno 
Poropat. 
ZA: 9, PROTI: / 



 

 
sklep št. 26 
Svet KS Hrvatini nima zadržkov pri nakupu nepremičnine s parcelno št. 580/3 in 580/6 obe k.o. 
Hribi, zato naj ostaneta v lasti MO Koper za potrebe ureditve parkirišča.   
ZA: 9, PROTI: / 
 

sklep št. 27 
Svet KS Hrvatini pooblašča člana sveta Denisa Udoviča, da zastopa KS Hrvatini v zvezi s tožbe z 
Veljkom Stuparjem s.p. ter se sestane z Odvetniško družbo glede nadaljnjih postopkov. 
ZA: 9, PROTI: / 
 

3. DOPISNA SEJA SVETA KS HRVATINI, 21. marec 2019 
 

sklep št. 28  
OŠ Aleš Bebler Primož Hrvatini se odobri strošek razpošiljanja vabil po gospodinjstvih za 
prireditev dne 28. 3. 2019. 
Glasovalo je 8 od 10 svetnikov. (2 nista glasovala) 
  

4. IZREDNA SEJA SVETA KS HRVATINI, 15. april 2019 
 

sklep št. 29  
MOK se posreduje predlog o razporedu dela tajnice, glede na potrebe dela na sedežu KS Hrvatini 
in sicer pet dni v tednu po štiri ure dnevno. 
ZA: 8, PROTI: / 

  
sklep št. 30  
Potrdi se zapisnik 2. redne seje z dne 11. 2. 2019.  
ZA: 8, PROTI: / 
 

sklep št. 31  
KS bo organizirala prireditev ob 1. maju. Nabavi se hrana in izdela letake, ki jih bodo svetniki 
razdelili po kraju ter povabi godbena pihala iz Sv. Antona za izvedbo budnice. 
ZA: 9, PROTI: / 
 

sklep št. 32  
Nabavi se material za namestitev predelne stene v vrednosti cca 650 € in plačilo krajanu za 
izvedbo del v preddverju KD Božiči. 
ZA:  9, PROTI: / 
 

sklep št. 33  
Predsednik sveta pridobi točne informacije o pravnih postopkih za plačilo skrbnika KD Božiči 
Marka Kosovela in kasneje odloča o sklepanju pogodbe. 
ZA:  9, PROTI: / 
 

sklep št. 34  
Uporabnico dvorane KD v Božičih Renato De Andrea se pozove, da svoje rekvizite odstrani in v 
bodoče skladišči drugje in ponovno opozori njene obiskovalce, da parkirajo vozila na parkirišču, 
ki je namenjeno za potrebe KŠC Božiči. 
ZA:  9, PROTI: / 
 
 
 



 

sklep št. 35  
Na osnovi pridobljenih informacij za sanacijo zidu na S strani pokopališča Sv. Bride v Hrvatinih, 
se sestavi popis del za celotno sanacijo in pridobi ponudbe možnih izvajalcev del ter če bo 
potrebno sanacijo zidu razdeli po fazah. 
ZA:  9, PROTI: / 
 

sklep št. 36 
KS Hrvatini obvesti TD Hrvatini, da sporazumno prekinja pogodbo o uporabi prostora v t.i. stari 
pekarni v centru Hrvatini. 
ZA:  7, PROTI: 3 
 
sklep št. 37 
Svet KS Hrvatini potrjuje, da se na podlagi prejete ponudbe št. 276-102 Merkurja d.o.o. nabavi 
20 garnitur miz s klopmi v vrednosti 1.980 € za potrebe v KD Božiči. 
ZA:  9, PROTI: / 
 
sklep št. 38 
Pošlje se dopis s prošnjo za večjo prisotnost in kontrolo na območju KS Hrvatini Občinskemu 
redarstvu MOK in Policiji Koper.  
ZA:  9, PROTI: / 
 

sklep št. 39 
Zamenja se odvetniška pisarna in sicer za reševanje problematike z najemnikom poslovnega 
prostora v objektu KD Božiči. 
ZA:  9, PROTI: / 
 

sklep št. 40  
Svet KS Hrvatini pooblaščajo predsednika sveta Martina Nedoha, da odloča za izdajo naročilnic v 
vrednosti do 200 €. O izdaji le teh bo sprotno obveščal člane sveta. 
ZA: 9, PROTI: / 
 

3. REDNA SEJA SVETA KS HRVATINI, 28. maj 2019  
 

sklep št. 41 

Potrdi se zapisnike  2. Korespondenčne seje sveta, z dne 19. 2. 2019. 

ZA: 6, PROTI: / 
 

sklep št. 42 

Svet KS Hrvatini pooblašča predsednika sveta KS Hrvatini Martina Nedoha za zastopanje v 
postopku mediacije v zadevi Veljko Stupar s.p.. 
ZA: 6, PROTI: / 
 

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. 
ZA: 6, PROTI: / 
 
 
 
 



 

sklep št. 44 

Svet KS Hrvatini se je seznanil z opravljenimi in planiranimi deli v objektu KD Božiči. 
ZA: 6, PROTI: / 
 
sklep št. 45 
Po predračunski vrednosti  za obnovo elektro omarice v objektu KD Božiči se pridobi še dve 
ponudbi. 
ZA: 6, PROTI: / 
 
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. 
ZA: 6, PROTI: / 
 
sklep št. 47 
DU Hrvatini se odobri uporaba gasilskih miz in s klopmi brezplačno. 
ZA: 6, PROTI: / 

 

5. IZREDA SEJA SVETA KS HRVATINI, 14. avgust 2019 

 
sklep št. 48 
Svet KS Hrvatini potrjuje izbiro podjetja Lakolit d.o.o. za izvajalca del prenove sanitarij v objektu 
KD v Božičih.  
ZA 6, PROTI 0, VZDRŽAN 1 

 

4. REDNA SEJA SVETA KS HRVATINI, 16. september 2019 
 

sklep št. 49 

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

ZA: 7, PROTI: /, VZDRŽAN: 1 
 
sklep št. 51 

Svet KS Hrvatini potrjuje cenik za uporabo dvorane in drugih poslovnih prostorov v objektu KD 
Božiči. 
ZA: 8, PROTI: / 
 
sklep št. 52. 
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. 
ZA: 8, PROTI: / 
 
 



 

sklep št. 53. 
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«. 
 ZA: 8, PROTI: / 
 
sklep št. 54 

Svet KS Hrvatini potrjuje, da se pozove predsednico TK Hrvatini k sklenitvi nove pogodbe, ki bo 
sklenjena skladno z določili društev. 
ZA: 8, PROTI: / 
 
sklep št. 55 

Krajanki Katji Lešnik se po potrebi dovoli uporabo dvorane za pregled napihljivih igral po 
veljavnem ceniku za uporabo prostorov v KD Božiči. 
ZA: 6, PROTI: /, VZDRŽAN: 1 (Denis Udovič) 

 
5. REDNA SEJA SVETA KS HRVATINI, 10. januar 2020 

 
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. 
ZA: 7,   PROTI: / 
 
sklep št. 57 

Potrdi se zapisnik  4. redne seje sveta, z dne 16. 9. 2019. 
ZA: 8,   PROTI: / 
 
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.  
ZA: 8, PROTI: / 
 
sklep št. 59 

Svet KS Hrvatini predlaga, da se za potrebe KS objavi oglas za zaposlitev vzdrževalca za 
opravljanje del na območju KS Hrvatini. 
ZA: 8, PROTI: / 
 
sklep št. 60 

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



 

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. 
ZA: 8, PROTI: / 
 

4. DOPISNA SEJA SVETA KS HRVATINI, 13. maj 2020 
Sklep št. 62 
Svet KS Hrvatini potrjuje, da se nabavi nahrbtna in samohodna kosilnica po najugodnejši 
ponudbi, in sicer ponudnika: - AGROMAURO- Mauro Brajnik s.p., v skupni vrednosti 853,11 € 
Glasovalo je 9 od 10 svetnikov. (1 ni glasoval) 
 

6. REDNA SEJA SVETA KS HRVATINI, 27. maj 2020 
 

sklep št. 63 

Potrdi se zapisnik 5. redne seje sveta, z dne 10. 1. 2020. 
ZA: 6  PROTI: / 
 
sklep št. 64 
Svet KS Hrvatini se je seznanil in potrdil Letno poročilo za leto 2019 in zapisnik inventurne 
komisije za leto 2019, ki ga je dne 5. 2. 2020 pripravila inventurna komisija. 

ZA: 5 PROTI: / VZDRŽAN: 1 (D. U.) 
 
sklep št. 65 
Svet KS Hrvatini sprejme sklep, da se vsem najemnikom in uporabnikom poslovnih prostorov v 
lasti KS Hrvatini, za katere velja Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 25/20) oprosti plačilo najemnine od 16. 
3. 2020 do 31. 5. 2020.  
ZA: 6 PROTI: / 
 

sklep št. 66 

Svet KS Hrvatini je odobril prošnjo krajanke za spremembo lokacije namestitve oglasne table na 
zaselku Fajti in pristopil k ureditvi novih oglasnih tabel tudi za ostale zaselke. Za izvedbo 
ureditve se bo KS informirala na MO Koper v okviru urbane opreme. 
ZA: 6 PROTI: / 
 
sklep št. 67 

Svet KS Hrvatini sprejme sklep, da se zahteva od MO Koper, naj nadaljuje z aktivnostmi za 
izgradnjo celotne trase slemenske ceste. MO Koper naj pripravi terminske in ostale potrebne 
načrte ter umesti odkup zemljišč in pripravo dokumentacije v proračun 2021. Pozivamo MO 
Koper, naj bolj ažurno komunicira s KS Hrvatini. 

ZA: 6  PROTI: / 
 
sklep št. 68 

Svet KS Hrvatini se je seznanil z zaključkom mediacije o zadevi Veljko Stupar s.p.. 

ZA: 6  PROTI: / 
 
 
 
 
 
 



 

sklep št. 69 

Svet KS Hrvatini ne izda soglasja za ureditev prehoda na parkirišče in ne za izvedbo prireditve 
začetek balinarske in motoristične sezone, dne 30. 5. 2020.  

 
Predstavnika BK Hrvatini se povabi na razgovor na krajevno skupnost, da pojasni vse povezane 
aktivnosti, ki jih imajo v planu. 

ZA: 6  PROTI: / 
 

 
7. REDNE SEJE SVETA KS HRVATINI, 7. september 2020 

 
sklep št. 70 

Potrdi se zapisnika 4. dopisne seje z dne 13. maj 2020 in 6. redne seje sveta z dne 27. 5. 2020.  
ZA: 7 PROTI: /  
 
sklep št. 71 
Svet KS Hrvatini podpira, da se pripravi načrt celostne zasnove za obnovo kulturnega doma v 
Božičih in poda predlog, kot nujno prioriteto v Načrt razvojnih programov (NRP) za leti 2021 in 
2022 MO Koper. 
ZA: 7  PROTI: /  
 
sklepa št. 72 

1.) Svet KS Hrvatini imenuje Komisijo za pripravo razpisa za oddajo poslovnega prostora– 
gostinski lokal v KD Božiči na naslovu Hrvatini 148.  
V navedeno komisijo se imenuje naslednje člane: Martin Nedoh, Tina Komel, Tomaž Pustotnik in 
Alenka Plahuta iz MO Koper. 
Svet KS Hrvatini pooblašča komisijo, da izvede razpis za oddajo poslovnega prostora – gostinski 
lokal v KD Božiči na naslovu Hrvatini 148.   
 
2.) Svet KS Hrvatini je odločil, da se prostor preddverja izloči iz razpisa za oddajo poslovnega 
prostora. 
ZA: 7 PROTI: /  
 
sklep št. 73 

Svet KS Hrvatini potrjuje, da se sanira S pokopališki zid še na levi strani pokopališča Sv. Bride v 
Hrvatinih in sofinancira iz lastnih sredstev do višine 2.000 €.  
ZA: 7 PROTI: /  
 
sklep št. 74 

Svet KS Hrvatini potrjuje, da se izbere ponudba za nabavo manjkajočih otroških igral za otroško 
igrišče v borovem gozdičku, naslednjega ponudnika: EKO IGRALA d.o.o. Eco Play l.l.c. v vrednosti 
7.628,03 €. Pred postavitvijo igral, se poveže z JP Marjetica Koper d.o.o., da se posvetuje s 
ponudnikom za postavitev otroških igral po njihovih navodilih. 
OBRAZLOŽITEV: 
Zgoraj navedeni ponudnik je TÜV certificiran strokovnjak na področju varnosti otroških igrišč v 
Sloveniji. 
ZA: 7 PROTI: / 
 

 

 

 



 

sklep št. 75 

Nabavi se oglasne table za namestitev po zaselkih KS Hrvatini, ponudniku Mitra – Boršič k.d., 
Ankaranska cesta 7, 6280 Ankaran. 
Lokacije in število oglasnih tabel se določi naknadno. 
ZA: 7 PROTI: /  

 
5. DOPISNA SEJA SVETA KS HRVATINI, 16. oktober 2020 

 
Sklep št. 76  
Svet KS Hrvatini je sprejel predlog seznama prioritet za pripravo Načrta razvojnih programov 
(NRP) za leti 2021 – 2022 MO Koper. 
Glasovalo je 8 od 10 svetnikov. (2 nista glasovala) 
 

 

7. IZREDNA SEJA SVETA KS HRVATINI, 16. november 2020 
 

sklep št. 77 

Potrdi se zapisnik 7. redne seje z dne 7. 9. 2020 s predlagano pripombo in dopolnitev  
sklepa št. 74 

Svet KS Hrvatini potrjuje, da se izbere ponudba za nabavo manjkajočih otroških igral za otroško 
igrišče v borovem gozdičku, naslednjega ponudnika: EKO IGRALA d.o.o. Eco Play l.l.c. v vrednosti 
7.628,03 €. Pred postavitvijo igral, se poveže z JP Marjetica Koper d.o.o., da se posvetuje s 
ponudnikom za postavitev otroških igral po njihovih navodilih. 
OBRAZLOŽITEV: 
Zgoraj navedeni ponudnik je TÜV certificiran strokovnjak na področju varnosti otroških igrišč v 
Sloveniji. 
 
sklep št. 78 

Potrdi se predlog Finančnega načrta za leto 2021 in za leto 2022 ter pooblasti predsednika sveta 
Martina Nedoha za izvajanje in spremljanje le tega. 

 
sklep št. 79 

Svet KS Hrvatini podpira novoletno okrasitev, zato bo za montažo poskrbela in poravnala iz 
lastnih sredstev.   
ZA: 7 PROTI: /  
 
sklep št. 80 

Svet KS Hrvatini sprejme sklep, da se vsem najemnikom in uporabnikom poslovnih prostorov v 
lasti KS Hrvatini, za katere velja Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 152/20) oprosti plačilo najemnine od 19. 
10. 2020 do preklica. 
Po sprejetju sklepa stopi v veljavo takoj. 
 
sklep št. 81 
Svet KS Hrvatini je sprejel predlog za izplačilo sejnin 
1. Predsedniku sveta KS Hrvatini se izplača za udeležbo na posamezni seji bruto sejnina za 
opravljanje funkcije v višini 2% osnovne plače župana. Znesek sejnine znaša 878,70 € letno (do 
vključno 6. sej na leto), to je 146,45 € na sejo sveta.  
2. Članom sveta se za prisotnost na seji sveta izplača bruto sejnina v višini 0,75 % na posamezno 
sejo.  Znesek sejnine znaša 329,51 € letno (do vključno 6. sej na leto), to je 54,91 € na sejo. 

 


