OBČINSKI SVET
Številka: 032-6/2015-2
Datum: 18.6.2015

OSNUTEK

Z A P I S N I K
7. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila
v četrtek, dne 18.06. 2015, ob 17.00 uri v sejni sobi občine.

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Iris Pečar , Matej Dodič, Denis Čermelj, Irena
Stropnik, Robert Grk, Vladimir Zadnik, Vasja Ivančič, Tina Andrejašič, Peter Valenčič,
Valter Fabjančič, Martina Babuder, Peter Boršić in Suzana Jelušič
OPRAVIČENO ODSOTEN: /
OSTALI PRISOTNI: Saša Likavec Svetelšek – ţupanja , Andrej Bolčič –direktor občinske
uprave, Vasja Valenčič, Robert Kastelic in Ester Renko,
POROČEVALCI-zunanji: /
Mediji: Tina Milostnik- Primorske novice
Sejo je vodila ţupanja Saša Likavec Svetelšek.
Članom občinskega sveta je bilo vse gradivo dostavljeno po elektronski pošti. Seja
občinskega sveta je snemana.
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red.
DNEVNI RED:
Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
1.) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2.) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina, z dne 21.5.2015
3.) Določitev in potrditev dnevnega reda
4.) Predlog sklepa o potrditvi mandata novi članici občinskega sveta (Poročevalec:
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
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5.) Predlog ugotovitvenega sklepa o odstopu članice NO občine Hrpelje-Kozina in
predlog sklepa o imenovanju novega člana v NO (Poročevalec: predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
6.) Odlok o občinskih cestah- druga obravnava (Poročevalec:Andrej Bolčič)
7.) Sprejem Statuta Občine Hrpelje-Kozina-prva obravnava (Poročevalka: Ester
Renko)
8.) Predlog Odloka o plakatiranju in oglaševanju v OHK– prva obravnava
(Poročevalec: Andrej Bolčič)
9.) Sprejem Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav na območju Občine Hrpelje – Kozina (Poročevalec: Andrej Bolčič)
10.) Predlog Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v OHK (Poročevalec: Vasja
Valenčič)
11.) Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov, ki niso predmet drugih razpisov
v OHK (Poročevalec: Vasja Valenčič)
12.) Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva,
gozdarstva in podeţelja v občini Hrpelje-Kozina (Poročevalec: Robert Kastelic)
13.) Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva
in podeţelja v občini Hrpelje-Kozina za programsko obdobje 2015-2020
(Poročevalec:Robert Kastelic)
14.) Predlog za podelitev občinskega priznanja »Zlata plaketa občine HrpeljeKozina« (Poročevalec:Robert Kastelic)
15.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude

K1)
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Ţupanja je ugotovila, da je prisotnih 12 članov občinskega sveta in da je občinski svet
sklepčen.

K2)
Pregled zapisnika in potrditev sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje Kozina, z dne 21.5.2015.
Ţupanja je podala v razpravo predlog zapisnika iz 6. redne seje z dne 21.5.2015.
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je podala na glasovanje predlog SKLEPA:
1) Potrdi se zapisnik in sklepi 6. redne seje z dne 21.5.2015
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Zapisnik je bil sprejet.
K3)
Določitev in potrditev dnevnega reda
Ţupanja je predlagala umik 13. točke iz dnevnega reda, in sicer:
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-Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in
podeţelja v občini Hrpelje-Kozina za programsko obdobje 2015-2020
Na glasovanje je podala predlog dnevnega reda, ki je bil soglasno sprejet.
Dnevni red je sledeč:
4.)
Predlog sklepa o potrditvi mandata novi članici občinskega sveta (Poročevalec:
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
5.)
Predlog ugotovitvenega sklepa o odstopu članice NO občine Hrpelje-Kozina in
predlog sklepa o imenovanju novega člana v NO (Poročevalec: predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
6.)
Odlok o občinskih cestah- druga obravnava (Poročevalec:Andrej Bolčič)
7.)
Sprejem Statuta Občine Hrpelje-Kozina-prva obravnava (Poročevalka: Ester
Renko)
8.)
Predlog Odloka o plakatiranju in oglaševanju v OHK– prva obravnava
(Poročevalec: Andrej Bolčič)
9.)
Sprejem Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav na območju Občine Hrpelje – Kozina (Poročevalec: Andrej Bolčič)
10.) Predlog Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v OHK (Poročevalec: Vasja
Valenčič)
11.) Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov, ki niso predmet drugih razpisov
v OHK (Poročevalec: Vasja Valenčič)
12.) Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva,
gozdarstva in podeţelja v občini Hrpelje-Kozina (Poročevalec: Robert Kastelic)
13.) Predlog za podelitev občinskega priznanja »Zlata plaketa občine HrpeljeKozina« (Poročevalec:Robert Kastelic)
14.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
K4) Predlog sklepa o potrditvi mandata novi članici občinskega sveta (Poročevalec:
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji dopisni seji dne
5.6.2015 seznanila z Ugotovitvenim sklepom Občinske volilne komisije Hrpelje – Kozina, št.
041-7/2014-108, z dne 19. 05. 2015 o prenosu mandata člana občinskega sveta na Ţupanovi
listi na naslednjo kandidatko s te liste in s potrdilom Občinske volilne komisije Hrpelje Kozina št. 041-7/2014-109, z dne 04. 06. 2015 o izvolitvi naslednje kandidatke na Ţupanovi
listi Suzane Godina Jelušič, za članico Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina za
mandatno dobo 2014 – 2018, ki je bila izvoljena namesto Zvonka Benčiča Midreta, ki mu je
dne 12. 5. 2015 prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, zaradi
odstopa. Suzana Godina Jelušič je dne 1. 6. 2015 podala izjavo, da sprejema mandat članice
Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina.
Komisija ugotavlja, da na podlagi 100. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, 94/07,
45 08 in 83/12) predstavnik Ţupanove liste ni vloţil pritoţbe zoper odločitev občinske volilne
komisije o prenosu mandata na Suzano Godina Jelušič, zato komisija predlaga občinskemu
svetu, da sprejme sklep, s katerim Suzani Godina Jelušič potrdi mandat za mandatno obdobje
članov občinskega sveta 2014 - 2018, ki so bili izvoljeni na volitvah dne 05. oktobra 2014
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Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. SUZANI GODINA JELUŠIČ, rojeni 17. 2. 1960, stanujoči V Hrpeljah, Ulica
Dragomirja Benčiča Brkina 17, 6240 Kozina, se potrdi mandat članice občinskega
sveta, in sicer za mandatno dobo članov občinskega sveta Občine Hrpelje Kozina
2014 - 2018, ki so bili izvoljeni na volitvah dne 05. oktobra 2014.
2. Članica občinskega sveta iz prve točke tega sklepa nastopi mandat z dnem 18. 6. 2015.
3. Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
___
Seji se je pridruţila nova članica občinskega sveta, Suzana Godina Jelušič. Ţupanja ugotavlja
ponovno sklepčnost članov OS.
Na seji je prisotnih vseh 13 članov OS.
___
K5) Predlog ugotovitvenega sklepa o odstopu članice NO občine Hrpelje-Kozina in
predlog sklepa o imenovanju novega člana v NO (Poročevalec: predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
Člani odbora predlagajo občinskemu svetu v sprejem sklep o ugotovitvi, da je članica NO
Kristini Furlan, z dne 30.4.2015 podala odstopno izjavo iz članstva v NO.
Predsednik komisije Denis Čermelj je povedal, da so bili občinski svetniki pozvani, da
najkasneje do 1. Junija do 15.00 ure, elektronsko oddajo svoje predloge za imenovanje
novega člana v NO občine. Do roka so prispele dve prijavi in sicer: svetnik Peter Valenčič je
predlagal za člana NO Vilija Sluga iz Rodika. Svetnik Vladimir Zadnik je podal predlog za
imenovanje Bogdane Hrvatin v NO občine.
Člani komisije so proučili predloge svetnikov za imenovanje članov v NO. Ugotovili so, da
predlagana kandidata ne izpolnjujeta pogojev, kot jih določata 40. člen statuta občine in
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Prebral je predlog sklepa, ki so ga oblikovali
na odboru in ga predlagajo v sprejem občinskemu svetu.
Ţupanja je dala na glasovanje predlog dveh sklepov: ugotovitveni sklep o odstopu Kristine
Furlan iz članstva v NO in predlagani sklep Komisije za mandatna vprašanja
Ţupanja je prebrala prvi predlog sklepa:
1.) Ugotovi se, da je članica Nadzornega odbora Občine Hrpelje – Kozina, Kristina
Furlan; Hrpelje, Ul. Dragomirja B. Brikina 48, 6240 Kozina, z dne 30.4.2015 podala
pisno odstopno izjavo, zaradi česar ji z dnem 30.4.2015 preneha članstvo v
Nadzornem odboru.
2.) Ta sklep velja takoj.
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Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
Ţupanja je upoštevala predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
in dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Člani komisije so proučili predloge svetnikov za imenovanje članov v NO. Ugotovi se,
da predlagana kandidata ne izpolnjujeta pogoje, ki jih določa 40. Člen statuta občine in
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije , in sicer:
- Predlog Vilija Sluge: Predsedniki in zakoniti zastopniki društev, ki so
neposredni uporabniki občinskega proračuna niso zdruţljivi s funkcijo člana
v Nadzornem odboru občine.
- Predlog Bogdane Hrvatin: predlagana kandidatka ne izpolnjuje pogojev o
ustrezni izobrazbi, kot to določa Statut občine.
- o predlogih prispelih kandidatov za v NO, se zaradi neizpolnjevanja formalnih
pogojev, ne glasuje,
- pozove se člane OS da do naslednje seje komisije, predlagajo novega kandidata
za člana v NO občine.
2. Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 9 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
VZDRŢANI: 4
Sklep je bil sprejet

K6) Odlok o občinskih cestah-druga obravnava (Poročevalec:Andrej Bolčič)
Obrazloţitev odloka o občinskih cestah je podal dir. občinske uprave Andrej Bolčič.
Pri 2. obravnavi je občinska uprava upoštevala predloge Statutarne komisije, da se iz
predloga odloka umakne določila, ki se nanašajo na pooblastila policije in redarstva, saj
pooblastila omenjenih organov ţe določa zakon.
Odlok je obravnavala Statutarno pravna komisija in Odbor za prostorsko planiranje.
Predsednik odbora za prostorsko planiranje Matej Dodič je povedal mnenje odbora in sicer,
odbor na odlok ni imel pripomb, zato predlagajo OS v sprejem odlok v drugi obravnavi.
Predsednik Statutarno pravne komisije, je podal mnenje statutarne komisije. Občinskemu
svetu predlagajo, da sprejme Odlok v drugi obravnavi. Do roka ni bilo dostavljenega
nobenega amandmaja.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1) Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Odlok o občinskih cestah in
nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Hrpelje –
Kozina.
2) Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K7) Sprejem Statuta Občine Hrpelje-Kozina-prva obravnava (Poročevalka: Ester
Renko)
Statut občine je obrazloţila Ester Renko. Občina se je odločila za nov statut, zaradi številnih
določb, ki jih je morala v statutu uskladiti s trenutno veljavno zakonodajo in Ustavo RS, na
osnovi kontrole in pisnih priporočil Ministrstva za javno upravo – Sluţba za lokalno
samoupravo. Ravno tako je bilo s strani Ministrstva posla dopis na vse občine, s katerim se
zahteva, da vse občine uskladijo statut z 28. členom ZUUJFO, ki je začel veljati letos marca
in navaja rok za uskladitev statuta najkasneje do 15.9.2015. Na seji se predlaga statut v
sprejem v prvi obravnavi. Popravljena je bila manjša tiskarska napaka v 7. členu točka 5, kjer
je bila za besedo slavnostna, dodana manjkajoča beseda »seja«.
Finančne posledice spremembe statuta je pojasnil Andrej Bolčič.
Predlog novega statuta je obravnavala statutarno pravna komisija. Predsednik komisije je
podal sledeč sklep sprejet na komisiji: Statutarno pravna komisija se z vsebino statuta strinja.
Občinskemu svetu predlaga, da sprejme Statut OHK, v prvi obravnavi. Občinska uprava naj
do prihodnje obravnave prouči moţnost ali se v statut poleg imenovanja naselij vnese tudi
zaselke v občini.
V razpravi je svetnik mag. Valter Fabjančič predlagal, da se v poglavju Odbori in komisije
OS, v 2. točki 24. Člena, črta 4 alineja, kot sledi »ter sodelovanje s krajevnimi skupnostmi«.
Predlaga, da se odboru odvzame pokrivanje KS, saj KS sodelujejo pri obravnavi vprašanj, ki
se nanašajo na delovanja KS, preko sveta predsednikov KS, kot to določa 72. člen statuta.
Svetnik Vasja Valenčič predlaga v razmislek, da se za vsak sklic seje OS sproti določi
posamezne odbore oz. resorje, ki bodo obravnavali vprašanja iz seje OS.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Statut Občini Hrpelje – Kozina, v
prvi obravnavi.
2. Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil soglasno sprejet
K8) Predlog Odloka o plakatiranju in oglaševanju v OHK– prva obravnava
(Poročevalec: Andrej Bolčič)
Statutarno pravna komisija in Odbor za gospodarstvo so proučili predlog Odloka o
plakatiranju in oglaševanju. Obrazloţitev je podal Andrej Bolčič.
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Statutarno pravna komisija predlaga manjše nomotehnične popravke oz. predloge, ki so
razvidni iz popravka odloka, ki je priloţen zapisniku statutarne komisije. Statutarno pravna
komisija se z ostalim delom in vsebino odloka strinja. Občinskemu svetu predlaga, da
sprejme Odlok o plakatiranju in oglaševanju v OHK, v prvi obravnavi, z upoštevanimi
pripombami Komisije, ki so priloţene zapisniku.
Predsednik odbora za Gospodarstvo, Peter Valenčič je podal sledeče mnenje odbora:
Odbor na poročilo ni imel pripomb, zato predlaga občinskemu svetu, da sprejeme sklep o
sprejemu Odloka o plakatiranju v prvi obravnavi.
V razpravi je Peter Valenčič predlagal, da bi ta odlok upoštevali tudi pri plakatiranju za
volitve.
Za vsake volitve razpiše ţupan posebne pogoje za uporabo plakatnih mest v času kampanje.
V času volitev mora občina zagotoviti brezplačna plakatna mesta.
Peter B. je opozoril na napako v zadnjem stavku 3. točke 4. člena pravilnika. Andrej B. je
povedal, da so napako opazili in jo bodo za drugo branje popravili.
Iris P. opozori na dosledno izvajanje nadzora in izrekanjem glob nad neupoštevanjem določil
pravilnika.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Odlok o plakatiranju in oglaševanju v
Občini Hrpelje-Kozina v prvi obravnavi.
2. Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K9) Sprejem Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav na območju Občine Hrpelje – Kozina (Poročevalec: Andrej Bolčič)
Statutarno pravna komisija in Odbor za prostorsko planiranje so proučili predlog Pravilnika
o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine
Hrpelje – Kozina.
Statutarno pravna komisija se z vsebino pravilnika strinja. Občinskemu svetu predlaga, da
sprejme Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na
območju Občine Hrpelje – Kozina.
Predsednik odbora Matej Dodič pove, da člani odbora za prostorsko planiranje niso imeli
pripomb, zato predlagajo občinskemu svetu, da potrdi predlog Pravilnika o sofinanciranju
nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Hrpelje – Kozina.
Obrazloţitev je podal Andrej Bolčič.
Andrej v razpravi poudari, da Uredba še ni sprejeta in se bo sproti obveščalo občane, o
poteku dogajanja na tem področju. Vsekakor bodo ljudem na razpolago za kakršnakoli
vprašanja. V soboto bo pred občinsko stavbo organiziran prikaz malih čistilnih naprav s
strani proizvajalcev, kjer se bodo imeli občani moţnost posvetovat o nakupu, vgradnji in
subvencioniranju oz. financiranju malih čistilnih naprav.
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Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Pravilnik o sofinanciranju nakupa in
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Hrpelje – Kozina.
2. Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K10) Predlog Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v OHK (Poročevalec: Vasja
Valenčič)
Obrazloţitev pravilnika o spodbujanju zaposlovanja je podal Vasja Valenčič.
Pravilnik so obravnavale tri komisije: Statutarno pravna, Odbor za mladino in Odbor za
negospodarstvo in javne sluţbe druţbenih dejavnosti.
Mnenje Obora za druţbene dejavnosti je podal predsednik odbora Peter Boršić: Člani odbora
so predlagali statutarno pravni komisiji, da se preveri prvo alineo, 1. točke 4. člena pravilnika
(namesto območje OHK ali izven, se lahko zapiše na območju RS). Na ostala določila
pravilnika niso imeli pripomb, zato predlagajo občinskemu svetu, da sprejme Pravilnik o
spodbujanju zaposlovanja v Občini Hrpelje-Kozina.
Statutarno pravna komisija je proučila predlog Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v
OHK. Statutarno pravna komisija se z vsebino pravilnika strinja. Občinskemu svetu predlaga,
da sprejme Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v OHK.
Odbor za mladino na pravilnik ni imel pripomb, zato predla občinskemu svetu, da sprejme
Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Občini Hrpelje-Kozina, v predlagani vsebini.
Odbor za mladino apelira na občinsko upravo, da jih informira o poteku razpisa, in učinkih
omenjenega pravilnika.
Predsednik Statutarno pravne komisije, nima pomislekov glede določil v 4. členu, da bi se
navedbo člena »na območju OHK in izven« nadomestili na območju RS, saj to pomena
alineje ne spremeni. Je pa v nadaljevanju 4. člena in v 14. členu pravilnika jasno navedeno, da
se nanaša izključno na upravičence na ozemlju RS.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Sprejme se Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Občini Hrpelje-Kozina.
2. Ta sklep velja takoj!
Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
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Sklep je bil sprejet

K11) Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov, ki niso predmet drugih razpisov
v OHK (Poročevalec: Vasja Valenčič)
Obrazloţitev Pravilnika je podal Vasja Valenčič.
Statutarno pravna komisija in Odbor za negospodarstvo in javne sluţbe druţbenih dejavnosti
sta obravnavali predlog Pravilnika o sofinanciranju programov, ki niso predmet drugih
razpisov v OHK.
Mnenje Statutarno pravna komisija je, da se z vsebino pravilnika strinja. Občinskemu svetu
predlaga, da sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov, ki niso predmet drugih razpisov v
OHK, v predlagani vsebini.
Odbora za negospodarstvo in druţbene dejavnosti, zadolţijo pristojne v občinski upravi, da v
prvih treh mesecih prihodnjega leta poroča občinskemu svetu o realizaciji razpisa v praksi.
Člani odbora na vsebino pravilnika niso imeli pripomb, zato predlagajo občinskemu svetu, da
sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini
Hrpelje-Kozina.
Odbor za mladina je obravnaval pravilnik pod točko razno. Nanj niso imeli bistvenih
pripomb.
Mnenje večine svetnikov je, da se s sprejemom tega pravilnika bolj enakopravno in
transparentno razdeli sredstva, na osnovi meril in kriterijev, ki jih določa pravilnik.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju programov, ki niso predmet drugih razpisov v
Občini Hrpelje-Kozina.
2. Ta sklep velja takoj!
Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K12) Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva,
gozdarstva in podeţelja v občini Hrpelje-Kozina (Poročevalec: Robert Kastelic)
Točko sta obravnavala dva odbora in sicer: Statutarno pravna komisija in Odbor za
gospodarstvo. Mnenje obeh odborov sta povedla predsednika odborov.
Statutarno pravna komisija se z vsebino pravilnika strinja. Občinskemu svetu predlaga, da
sprejme Pravilnik o sofinanciranju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeţelja v
občini Hrpelje-Kozina. Opozorili so na manjšo napako v prvem odstavku 7. Člena, in sicer je
potrebno za besedo »sredstva« dodati »se«.
Odbor za gospodarstvo na pravilnik ni imel pripomb, zato predlaga občinskemu svetu, da
sprejeme sklep o sprejemu Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja
kmetijstva, gozdarstva in podeţelja v občini Hrpelje-Kozina, v predlagani vsebini.
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Obrazloţitev pravilnika je podal Robert Kastelic iz občinske uprave.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva,
gozdarstva in razvoja podeţelja v občini Hrpelje-Kozina v predlagani vsebini.
2. Sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil soglasno sprejet.
K13) Predlog za podelitev občinskega priznanja »Zlata plaketa občine HrpeljeKozina« (Poročevalec:Robert Kastelic)
Odlok o priznanjih Občine Hrpelje-Kozina določa, da se priznanje ZLATA PLAKETA
OBČINE HRPELJE-KOZINA lahko podeli občanom in posameznikom ter organizacijam za
velike uspehe in pomembne doseţke, s katerimi se povečujeta ugled in razvojne moţnosti
občine na gospodarskem, znanstvenem, kulturnem, izobraţevalnem, naravovarstvenem,
razvojnem, političnem ali športnem področju ter na drugih področjih, ki pomembno
prispevajo k nadaljnjem razvoju občine in blagostanju občanov.
O prejemniku priznanja Zlata plaketa odloča Občinski svet na predlog ţupana. Plaketo
podeljuje ţupanja na slovesnosti ob prazniku Občine Hrpelje-Kozina ali ob drugi priloţnosti.
Ţupanja predlaga, da se zlato plaketo podeli g. Mihi Jezeršku, z utemeljitvijo, da je ugleden
član lokalne skupnosti, ki je s svojim dolgoletnim delom in prizadevnostjo vidno zaznamoval
razvoj športa in šolstva v občini.
Obrazloţitev podelitve Zlate plakete je podal Robert Kastelic iz občinske uprave.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1) Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina soglaša s predlogom ţupanje, da se priznanje
ZLATA PLAKETA OBČINE HRPELJE-KOZINA, podeli občanu MIHI
JEZERŠKU, rojenemu dne 28.3.1935, stanujočem Hrpelje, Slavniška cesta 11, 6240
Kozina.
2) Ţupanja Občine Hrpelje-Kozina podeljuje ZLATO PLAKETO OBČINE HRPELJEKOZINA Mihi Jezeršku, kot priznanje za velike uspehe in izjemne doseţke, ki
pomembno prispevajo k ugledu in razvoju občine ter blagostanju občanov«.
3) Sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
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K14) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
Pojasnila na vprašanja svetnikov na naslednje teme:
- Smrad iz Komunalno čistilne naprave Kozina: glede smradu, ki ga povzroča
komunalno čistilna naprava na Kozini, je ţupanja pojasnila, da so s tem seznanjeni in
čakajo rezultate vzorcev, ki so jih poslali na analizo.
- Sprejema Občinskega prostorskega načrta: Pri sprejemu OPN je ţupanja pojasnila, da
poteka zaključna faza priprave stališč do pripomb javne razgrnitve OPN. Naslednja
faza je priprava predloga OPN, ki bo poslan v pridobivanje soglasij nosilcev urejanja
prostora. Sprejem OPN je predvideno ob zaključku letošnjega leta.
- Seznanitev z zaključnimi poročili NO: Predsednica NO je povedala, da so danes
sprejeli zaključno poročilo o nadzoru, ki ga bodo svetniki dobili v seznanitev na eni
izmed prihodnjih sej.

Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.
Zabeleţila: Ester Renko

Ţupanja
Saša Likavec Svetelšek
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