OBČINSKI SVET
Številka: 032-9/2015-2
Datum: 01.7.2015

OSNUTEK

Z A P I S N I K
8. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila
v SREDO, dne 01.07. 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,
mag.Valter Fabjančič, Martina Babuder, Peter Boršić in Suzana Jelušič
OPRAVIČENO ODSOTEN: /
OSTALI PRISOTNI: Saša Likavec Svetelšek – ţupanja , Andrej Bolčič –direktor občinske
uprave, Robert Kastelic in Ester Renko , Irena Tomaţič- predsednica NO
POROČEVALCI-zunanji: Ivana Štrkalj-občina Koper
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. Določitev in potrditev dnevnega reda
3. Predlog sklepa o imenovanju novega člana v NO (poročevalec: predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
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4. Sprejem Statuta Občine Hrpelje-Kozina-2. Obravnava (poročevalka: Ester
Renko)
5. Sprejem predloga Odloka o plakatiranju in oglaševanju v OHK-druga obravnava
6. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva
in podeţelja v občini Hrpelje-Kozina za programsko obdobje 2015-2020
(poročevalec:Robert Kastelic)
7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi poslovnih
prostorov Občine Hrpelje-Kozina.
8. Sklepanje o začetku postopkov za podpis Konvencije o ustanovitvi Evropskega
zdruţenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), imenovano SEVERNI JADRAN,
med občino Milje, Kraškimi občinami, Istrskimi in beneškimi občinami ter tremi
univerzami: Trţaške, Primorske in Puljske (poročevalka: Ivana Štrkalj)
9. Sklepanje o potrditvi Pogodbe o priznanju lastninske pravice (poročevalec:
Andrej Bolčič)
10. Informacija o poteku dogodkov ob občinskem prazniku (gradiva ne bo)
11. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude

K1)
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Ţupanja je ugotovila, da je prisotnih vseh 11 članov občinskega sveta in da je občinski svet
sklepčen.
K2) Določitev in potrditev dnevnega reda
Ţupanja je na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predlagala
dopolnitev dnevnega reda in sicer pri 3. točki se doda točko B:
-Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa člana občinskega
sveta iz odbora za turizem in predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju
članov Odbora za turizem
Na glasovanje je podala predlog dnevnega reda, ki je bil soglasno sprejet.
3. A) Predlog sklepa o imenovanju novega člana v Nadzorni odbor (poročevalec:
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
B) Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa člana
občinskega sveta iz odbora za turizem in predlog sklepa o spremembi sklepa o
imenovanju članov Odbora za turizem
4. Sprejem Statuta Občine Hrpelje-Kozina -2. Obravnava (poročevalka: Ester Renko)
5. Sprejem predloga Odloka o plakatiranju in oglaševanju v OHK-druga obravnava
6. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in
podeţelja v občini Hrpelje-Kozina za programsko obdobje 2015-2020
(poročevalec:Robert Kastelic)
7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi poslovnih
prostorov Občine Hrpelje-Kozina.
8. Sklepanje o začetku postopkov za podpis Konvencije o ustanovitvi Evropskega
zdruţenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), imenovano SEVERNI JADRAN,
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med občino Milje, Kraškimi občinami, Istrskimi in beneškimi občinami ter tremi
univerzami: Trţaške, Primorske in Puljske (poročevalka: Ivana Štrkalj)
9. Sklepanje o potrditvi Pogodbe o priznanju lastninske pravice (poročevalec: Andrej
Bolčič)
10. Informacija o poteku dogodkov ob občinskem prazniku (gradiva ne bo)
11. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
K3) a) Predlog sklepa o imenovanju novega člana v NO (poročevalec: predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja (v nadaljevanju Kviaz)
Denis Čermelj je povedal, da so bili občinski svetniki pozvani, da najkasneje do 29. junija do
12.00 ure, oddajo svoje predloge za imenovanje novega člana v NO občine. Na občinski seji
dne 18.6.2015 je bil ţe sprejet ugotovitveni sklep o seznanitvi s prenehanjem članstva
Kristine Furlan v NO občine.
Do roka so prispele naslednje prijave in sicer:
-svetniška skupina SD, Denis Čermelj je predlagala za člana NO Erika Sarkič, Rodik 41,
6240 Kozina.
- Svetnik Peter Valenčič je predlagal za članico NO Tejo Ljubič iz Javorja 17, 6243 Obrov.
Oba kandidata izpolnjujeta pogoje iz statuta.
Sledila je razprava.
Sledila je razprava
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. V sklepu o imenovanju članov nadzornega odbora št. 032-7/2014-10 z dne 27.11.2014,
se zaradi odstopne izjave članice Nadzornega odbora, v 2. točki 1. člena črta besedilo:
»Kristina Furlan, Hrpelje, Ul. DBB 48, 6240 Kozina.«
2. Za novega člana Nadzornega odbora občine Hrpelje – Kozina se imenuje
Erik Sarkić, Rodik 41, 6240 Kozina
3 . Ta sklep velja takoj.
Seje se je udeleţil Robert Grk.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
B) Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa člana občinskega
sveta iz odbora za turizem in predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov
Odbora za turizem
Predlog imenovanja člana Odbora za Turizem je obravnaval KVIAZ. Predsednik komisije
Denis Čermelj je povedal, da so bili občinski svetniki pozvani, da najkasneje do 29. junija do
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12.00 ure, po elektronski pošti oddajo svoje predloge za imenovanje novega člana v Odbor za
Turizem, ki mora biti iz strani svetnikov. Točka ni bila uvrščena na dnevni red OS, zato so
sprejeli odločitev, da predlagajo ţupanji, da razširi dnevni red in uvrsti še točko za
imenovanje člana v Odbor za Turizem.
Z dnem 12.5.2015, je občinski svetnik in član Odbora za turizem Zvonko Benčič Midre podal
odstopno izjavo, zaradi česar je potrebno opraviti novo imenovanje člana Odbora za Turizem
Odbor za Turizem ima 7 članov, ki jih imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ
polovico članov izmed drugih občanov.
Predlog kandidatov za člane odbora pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Občinski svet s sklepom ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa na predlog
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in potrdi novega člana v odbor.
Za imenovanje Suzane Godina Jelušič v odbor za Turizem so do roka prispeli tri predlogi:
in sicer: predlog svetniške skupine SD , predlog svetnika Petra Boršić in predlog svetnika
Petra Valenčiča.
Sledila je razprava, v katero se ni vključil nihče.
Ţupanja je dala na glasovanje dva predloga sklepov:
SKLEP 1
1. Ugotovi se, da je član Odbora za turizem Zvonko Benčič Midre, Hrpelje, Ulica
Dragomirja Benčiča Brkina 11, 6240 Kozina, z dne 12.5.2015 podal odstopno izjavo s
funkcije občinskega svetnika, zaradi česar mu z dnem 12.5.2015 preneha tudi članstvo v
Odboru za Turizem.
2. 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
SKLEP 2
1. V sklepu o imenovanju članov Odbora za turizem št. 032-7/2014-8 z dne 27.11.2014,
se zaradi odstopne izjave člana Občinskega sveta, v 2. točki 2. člena črta besedilo:
»Zvonko Benčič Midre, Hrpelje, Ul. DBB 11, 6240 Kozina.«
2. Za novega člana Odbora za Turizem občine Hrpelje – Kozina se imenuje
Suzano Godina Jelušič, Hrpelje, Ulica DBB 17, 6240 Kozina.
3. Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
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Sklep je bil sprejet
Suzana Godina Jelušič se je glasovanja vzdrţala.
K4) Sprejem Statuta Občine Hrpelje-Kozina -2. Obravnava (poročevalka: Ester
Renko)
Sprejem Statuta v drugi obravnavi je obravnavala Statutarno pravna komisija, na seji dne
29.6.2015. Predsednik komisije je povedal, da so upoštevane pripombe Statutarno pravne
komisije in nekaterih svetnikov iz predhodne seje. Amandmajev na statut ni bilo.
V statut se poleg naselij vnesejo 4 zaselki, ki jih imamo na območju Občine Hrpelje-Kozina.
Na osnovi navedenega se spremeni 2. in 3. člen statuta. V statutu za drugo obravnavo je
upoštevan tudi predlog svetnika, da se v 24. členu pri imenovanju delovnega telesa- Odbor za
turizem, kmetijstvo, medobčinske in mednarodne odnose ter sodelovanje s krajevnimi
skupnostmi , zbriše besede “ter sodelovanje s krajevnimi skupnostmi”.
Statutarno pravna komisija je proučila predlog Statuta v drugi obravnavi in sprejela sledeče
Mnenje: Statutarno pravna komisija se z vsebino Statuta strinja in predlaga Občinskemu
svetu, da sprejme Statut v drugi obravnavi.
Sledila je razprava.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Statut Občini Hrpelje – Kozina.
Statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. 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
K5) Sprejem predloga Odloka o plakatiranju in oglaševanju v OHK-druga obravnava
Predlog odloka o plakatiranju in oglaševanju, v drugi obravnavi sta obravnavala dva odbora:
Statutarno pravna komisija in Odbor za gospodarstvo.
Predsednik statutarne komisije pove, da so v odloku upoštevani vsi nomotehnični popravki,
ki so bili dani na zadnji seji Statutarne komisije, pri prvem branju. Amandmajev ni bilo.
Mnenje: Statutarno pravna komisija se z vsebino odloka strinja. Občinskemu svetu predlaga,
da sprejme Odlok o plakatiranju in oglaševanju v OHK, v drugi obravnavi.
Predsednik Odbor za gospodarstvo Peter Valenčič pove, da člani odbora predlagajo
občinskemu svetu, da sprejeme sklep o sprejemu Odloka o plakatiranju v drugi obravnavi.
Odlok se objavi v Uradnem listu.
Sledila je razprava, v katero se ni vključil nihče.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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1. Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Odlok o plakatiranju in oglaševanju v
Občini Hrpelje-Kozina.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. 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

K6) Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in
podeţelja v občini Hrpelje-Kozina za programsko obdobje 2015-2020
(poročevalec:Robert Kastelic)
Obrazloţitev točke je podal Robert Kastelic iz občinske uprave. Predlog pravilnika je bil
poslan v soglasje na Ministrstvo za finance in Ministrstvo za kmetijstvo. Pove, da do danes
še nismo prejeli soglasja.
Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeţelja v
občini Hrpelje-Kozina za programsko obdobje 2015-2020, sta obravnavala dva odbora:
Statutarno pravna komisija in Odbor za gospodarstvo.
Statutarno pravna komisija se z vsebino pravilnika strinja. Občinskemu svetu predlaga, da
sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeţelja v
občini Hrpelje-Kozina za programsko obdobje 2015-2020. Predlaga le, da se zaradi
ugotovljene nomotehnične napake, v prvem odstavku 12. člena 16. člen preštevilči v 17.
Odbor za gospodarstvo je obravnaval predlog pravilnika na 6. Redni seji, dne 29.6.2015 in
predlaga občinskemu svetu, da sprejeme sklep o sprejemu Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeţelja v občini Hrpelje-Kozina za
programsko obdobje 2015-2020, v predlagani vsebini.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali Vasja Ivančič in Denis Čermelj.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Sprejme se predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeţelja v občini Hrpelje-Kozina za programsko obdobje 2015 – 2020 v predlagani
vsebini.
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. Sklep velja takoj.
___
Ob 17.26 se je seje udeleţila Tina Andrejašič. Prisotnih je bilo vseh 13 svetnikov.
___
Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
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ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K7) Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi poslovnih
prostorov Občine Hrpelje-Kozina.
Obrazloţitev spremembe pravilnika je podal Andrej Bolčič. Gre za pravno podlago, ki bo
urejala trţenje oz. oddajo v najem vaške domove, ki so v lasti občine.
Dopolnitev pravilnika so obravnavali trije odbori na seji dne 29.6.2015, in sicer: Statutarno
pravna komisija, Odbor za finance in Odbor za obmejno sodelovanje, za povezovanje v regijo
ali širšo lokalno skupnost ter za sodelovanje s krajevnimi skupnostmi.
Predsednik Statutarno pravne komisije pove mnenje komisije in sicer se Statutarno pravna
komisija se z vsebino dopolnitve pravilnika strinja. Občinskemu svetu predlaga, da sprejme
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi poslovnih prostorov Občine
Hrpelje-Kozina.
Odbor za finance je dopolnitev pravilnika obravnaval na seji dne 29.6.2015. Predsednica
Komisije za finance , Irena Stropnik je povedala, da se pravilnik razširili, tako da se v skladu
s pravilnikom odda v najem tudi vaške domove, ki so v lasti občine. S pravilnikom je
določena poenotena tarifa. Predsednike KS se seznani s spremembo pravilnika. Občinskemu
svetu predlagajo, da sprejme dopolnitev Pravilnika o najemu poslovnih prostorov v OHK in
se spremembo objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik Odbora za obmejno sodelovanje, za povezovanje v regijo ali širšo lokalno
skupnost ter za sodelovanje s krajevnimi skupnostmi Robert Grk je podal mnenje odbora in
sicer: člani odbora Občinskemu svetu predlagajo, da sprejme dopolnitev Pravilnika o uporabi
poslovnih prostorov v OHK. Povedal je da kar je neprofitnega in je namenjeno vaškim
praznikom se ne zaračunava.
V razpravi so sodelovali Peter Boršič, Suzana Godina Jelušič, Robert Grk in mag. Valter
Fabjančič.
V razpravi je bilo pojasnjeno, da domovi, ki so grajeni z Evropskimi sredstvi se ne sme dajat
profitno v najem. Bistvo oddajanja v najem, je da se pokrijejo stroški, ki jih plačuje občina.
KS v bodoče ne bodo več pravne osebe, tako da gre denar od najemnin na TRR občine.
Ţupanja je v razpravi povedala, da bodo imeli sestanek s predsedniki KS in se pravilnik skozi
prakso v bodoče lahko tudi spremeni oz. ustrezno korigira glede na potrebe in prakso.
Peter Valenčič je zapustil sejo.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Sprejme se dopolnitev Pravilnika o uporabi poslovnih prostorov Občine Hrpelje –
Kozina (Ur. l. RS št. 18/2012).
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2. Dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije. 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
K8) Sklepanje o začetku postopkov za podpis Konvencije o ustanovitvi Evropskega
zdruţenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), imenovano SEVERNI JADRAN, med
občino Milje, Kraškimi občinami, Istrskimi in beneškimi občinami ter tremi
univerzami: Trţaške, Primorske in Puljske (poročevalka: Ivana Štrkalj)
Na seji je bila prisotna poročevalka Ivana Štrkalj iz občine Koper, ki je obrazloţila
Konvencijo in Statut k Evropskemu zdruţenju za teritorialno sodelovanje »Severni Jadran«.
Točko je obravnaval Odbor za obmejno sodelovanje, za povezovanje v regijo ali širšo lokalno
skupnost ter za sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, na seji dne 29.6.2015. Predsednik
odbora Robert Grk je podal sledeče mnenje odbora: Člani odbora so obravnavali postopke za
podpis Konvencije o ustanovitvi Evropskega zdruţenja za teritorialno sodelovanje (EZTS),
imenovano SEVERNI JADRAN, med občino Milje, Kraškimi občinami, Istrskimi in
beneškimi občinami ter tremi univerzami: Trţaške, Primorske in Puljske. Občinskemu svetu
predlagajo, da potrdi pristop Občine Hrpelje-Kozina k Evropskemu zdruţenju za teritorialno
sodelovanje "Severni Jadran" in potrdi ustanovna dokumenta Konvencijo ter Statut v
predloţenem besedilu. Pooblasti se ţupanjo za izvedbo vseh aktivnosti za ustanovitev in
vzpostavitev delovanja Evropskega zdruţenja za teritorialno sodelovanje »Severni Jadran«
Podan je bil predlog odbora, da se prouči moţnost, da se v 2. členu Konvencije pri
določitvi ciljev in nalog imenuje poleg kraškega in obalnega prostora, tudi brkinsko
območje.
V razpravi je Ivana potrdila, da bo absolutno podprla pobudo svetnika, da se v konvencijo
vnese predlog, za spremembo 2. Člena konvencije.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Peter Boršič, Suzana Godina Jelušič in Vasja
Ivančič.
Ivana pojasni, da je sedeţ zdruţenja je v Italiji, zaradi poenostavljene zakonodaje, ki v Italiji
omogoča odprtje zadruge z bistveno niţjimi stroški kot pri nas. Stroški za občino HrpeljeKozina bi bili prvi dve leti 2.000,00 €, potem pa bi se določali glede na št. prebivalcev iz
posamezne občine.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina potrjuje pristop Občine Hrpelje-Kozina k
Evropskemu zdruţenju za teritorialno sodelovanje "Severni Jadran".
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2. Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina potrjuje ustanovna dokumenta Konvencijo in
Statut o ustanovitvi Evropskega zdruţenja za teritorialno sodelovanje "Severni
Jadran", ki sta prilogi tega sklepa.
3. Občinski svet pooblašča ţupanjo Občine Hrpelje-Kozina za izvedbo vseh potrebnih
aktivnosti za ustanovitev in vzpostavitev delovanja Evropskega zdruţenja za
teritorialno sodelovanje "Severni Jadran".
4. Ta sklep velja takoj.
___
Seje se je ponovno udeleţil Peter Valenčič.
___
Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K9) Sklepanje o potrditvi Pogodbe o priznanju lastninske pravice (poročevalec:
Andrej Bolčič)
Obrazloţitev pogodbe o priznanju lastninske pravice je podal Andrej Bolčič. Nanaša se na
zemljišče v Materiji in parcelo ob cesti, kjer je v planu graditve pločnika.
Točko je na seji 29.6.2015, obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Predsednik odbora Matej Dodič je podala sledeče mnenje odbora: Člani
odbora niso imeli pripomb, zato predlagajo občinskemu svetu, da potrdi predlog Pogodbe o
priznanju lastninske pravice.
Sledila je razprava.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina potrdi Pogodbo o uskladitvi dejanskega z
zemljiškoknjiţnim stanjem ter pogodbo o ustanovitvi sluţnosti, ki je v prilogi tega
sklepa.
2. Sklenitev pogodbe o uskladitvi dejanskega stanja je v javnem interesu.
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) Informacija o poteku dogodkov ob občinskem prazniku (gradiva ne bo)
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Ustno informacijo o poteku dogodkov ob občinskem prazniku v septembru mesecu je članom
občinskega sveta podala ţupanja. Vsi svetniki bodo po e-pošti prejeli informacijo o poteku
občinskega praznika tudi v pisni obliki. Svetniki imajo moţnost podati predloge oz. pobude
za izpeljavo občinskega praznika, saj program še ni dokončen.
K11) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
Pri tej točki s strani svetnikov ni bilo vprašanj in pobud, zato je ţupanja svetnike seznanila s
sledečim.
- Prodaja blagovne hiše na Kozini: ţupanja je obvestila svetnike o prodaji blagovne
hiše za vrednost 400.000 €. Včeraj so imeli sestanek s kupcem. Gre za podjetje
Monsun iz Kranja- logistični center, ki se ukvarja z grosistično dejavnostjo zalaganja
večjih trgovskih centrov (Tuš, Interspar..). Rok za adaptacijo objekta in okolice so si
postavili 3 mesece. Dvakrat tedensko bodo imeli moţnost po grosističnih cenah
kupovati tudi občani. V teku je tudi projekt ureditve mestnega trga na Kozini.
- Trţnica na Kozini- poleg Tuša : upa, da jo bodo uredili do občinskega praznika.
- Problem anonimk- anonimke se zadnje čase kar pogosto pojavljajo, tudi preko
medijih. (Poslan dopis v pisni obliki preko društva v Ljubljani). Ţupanji vzame precej
časa za pripravo odgovorov, zato upa, da se bo to čimprej umirilo in bo lahko
nemoteno delala tekoče in bolj koristne zadeve v dobrobit občanov.
- Precej nezadovoljstva je tudi na področju delovanja športa oz. športnih društev, zato
bo predsednik odbora za druţbene dejavnosti sklical sestanek s predsedniki vseh
športnih društev v občini.

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

Ţupanja
Saša Likavec Svetelšek
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