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Odgovori na vprašanja in pobude svetnikov – 9. redna seja OS

Zadolžitev uprave s strani svetnika Petra Boršiča:
»Občinsko upravo se zadolži, da do naslednje seje OS pripravi poročilo o
zasedenosti terminov in izstavljenih ter plačanih računih storitev plačila najemnine
športne dvorane s strani klubov 2014.«
Dokazilo o zasedenosti športne dvorane so priloge – 3 excelove tabele in sicer se športna
dvorana oddaja za obdobje 01.09. do 31.05. za vsako posamezno leto; v prvi tabeli
2013/2014 se prikazuje zasedenost športne dvorane 01.01.-31.05.2014, v drugi tabeli, pa
se prikazuje zasedenost športne dvorane 01.09. do 1.12.2014 in sicer jesenski/pomladni
in zimski termin.
Koristniki športne dvorane, ki jim je Občina Hrpelje-Kozina zaračunavala najemnino so
naslednja društva: ŠRD Vrhpolje, Marija Mahnič s.p., RD JADRAN-veterani, ŠD Belina.
Urna postavka za najem dvorane je 37,50 EUR, ki je bila obračunana ŠRD Vrhpoljezimska liga, Marija Mahnič s.p. in ŠD Belina, ostali uporabniki so plačevali najem dvorane
po urni postavki 20,00 EUR v skladu z oprostitvijo, ki jo je določil župan.
Izdane fakture v skupnem znesku:
ŠRD Vrhpolje – 16 x 20 = 320,00 EUR
ŠRD Vrhpolje (zimska liga) – 6 x 37,50 = 225,00 EUR
Marija Mahnič s.p. – 15 x 37,50 EUR = 562,50 EUR
RD JADRAN-veterani – 27 x 20,00 EUR = 540,00 EUR
ŠD Belina – 21 x 37,75 = 792,75 EUR
Skupaj je bilo v letu 2014 izdanih faktur za 2.440,25 EUR. Iz naslova najema športne
dvorane za leto 2014 ni ostalo odprtih terjatev.
Vladimir Zadnik, občinski svetnik, je na občinsko upravo podal 3 pobude.
Prva pobuda se nanaša na zaščito gozdov v času sezone pobiranja gob, borovnic in
kostanja. Omenjeno tematiko bomo reševali v okviru Odloka o javnem redu in miru v
Občini Hrpelje-Kozina.
Druga pobuda je vezana na ureditev katastra gozdnih cest. Na pobudo dajemo naslednji
odgovor.
Evidenco gozdnih cest vodi Zavod za gozdove Slovenije. Evidenca obsega: ime ceste,
kategorijo ceste, dolžino ceste v metrih, tehnične elemente ceste, pripadnost različnim
prostorskim entitetam.
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Poleg gozdnih cest poznamo še protipožarne preseke, protipožarne ceste in gozdne
vlake.
Kataster
je
prosto
dostopen
na
spletni
povezavi:
http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/. Evidenco protipožarnih presek ravno tako vodi
Zavod za gozdove. Ta evidenca ni vključena v spletno aplikacijo, na vpogled jo lahko
dobite na ZGS ali na občini. Sicer je v gozdnem prostoru sorazmerno veliko prometnic, ki
niso kategorizirane.
Zakonodaja, ki ureja področje gozdnih cest je sledeča: Zakon o gozdovih in podzakonski
akti (ZG), Pravilnik o gozdnih prometnicah (PGP), Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o graditvi objektov, Uredba o prepovedi vožnje v naravnem
okolju. Pravilnik o gozdnih prometnicah (Ur. l. RS št. 4/09) podrobneje opisuje gradnjo
gozdnih cest. Pri izgradnji gozdnih cest je potrebno izdelati vso dokumentacijo, vključno s
soglasji, zakoličbo in geodetskim načrtom. Občina vsako leto veliko vlaga v obnovo
gozdnih cest in vzdrževanju protipožarnih presek.
Peter Valenčič, občinski svetnik, je na občinsko upravo podal 3 pobude.
Prva pobuda je bila vezana na ureditev zemljišč v Jezerini in ponudbo objektov in
zemljišč zainteresiranim vlagateljem. Na to pobudo dajemo naslednji odgovor:
Za zgradbo in funkcionalna zemljišča ob opuščeni opekarni v Jezerini ni pretiranega
zanimanja, je pa občina pred kratkim uspela pridobiti zainteresiranega vlagatelja, ki bi bil
pripravljen stavbo sanirati in ji dati novo vsebino.
Trenutno so dogovori v začetni fazi, izkazan je obojestranski interes. Več bo znanega čez
pol leta.
Zavedamo se, da je ureditev zemljiško knjižnih odnosov predpogoj za kakršen koli
napredek v zadevi Jezerina v smislu razvoja.
Na občino je bila, prav tako pred kratkim, naslovljena vloga za izvajanje taktičnih iger v
objektu.
Na drugo pobudo je občinska uprava že podala odgovor na sami seji OS, prilagamo še
končno poročilo revizije, kjer je Občina Hrpelje-Kozina dobila potrditev, da je pravilno
izpeljala postopek oddaje javnega naročila »Prevoz šoloobveznih otrok«.
Pri tretji pobudi pa so se svetniki že na sami seji strinjali, da se glasovanje na naslednjih
sejah OS izvede s pomočjo glasovalne naprave.
Občinska uprava
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