OBČINSKI SVET
Številka: 032-4/2016-1
Datum: 2.9.2016
V skladu z 22. členom Poslovnika Občinskega sveta se pripravi
Z A P I S N I K
2. SLAVNOSTNE SEJE
občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, v mandatnem obdobju 2014-2018, ki je bila
v PETEK, dne 02.09. 2016, ob 18.00 uri v Kulturnem domu občine.
Seznam vabljenih na sejo in utemeljitve priznanj in zahval: glej prilogo
Prisotnih je bilo večino članov občinskega sveta.
Sejo je vodila Janja Novoselc.
Slavnostna seja program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kvintet utrip – himna
Napovedovalka
Vokalni kvintet utrip –
Video
Glasba- kitarist valerij rojc
Podelitev priznanj (8 krat)
Glasba- kistarist valerij rojc
Podelitev priznanj (3 krat)
Zaključek

1

Sledila je podelitev Priznanj Občine Hrpelje – Kozina, ki jih samostojno podeljuje župan
tistim občanom, skupinam občanov in organizacijam, ki so s svojim delom in prizadevanji v
daljšem časovnem obdobju prispevali k napredku občine in blagostanju občanov na
posameznih področjih življenja in dela. Priznanje se lahko posamezniku ali organizaciji
podeli tudi ob izjemnem posameznem dosežku na mednarodni ravni.
Občinska priznanja so prejeli: Moški pevski zbor Slavnik (za 25 let uspešnega delovanja na
področju kulture), Patricija Dodič (kulturna delavka, ki presega meje svojih službenih
obveznosti, prostovoljkam RK iz OHK (za dolgoletno prostovoljno delo), Prostovoljkam
medžupnijske Karitas (za dolgoletno prostovoljno delo), Darko Brezovec (dolgoletno
krvodajalstvo), Selekciji U15 NK Jadran Železničar ( za uvrstitev v prvo ligo U15 zahod),
Podeljene so bile zahvale Občine Hrpelje – Kozina. Te samostojno podeljuje župan tistim
občanom, skupinam občanov in organizacijam, ki so s svojim delom in prizadevanji
prispevali k napredku občine in blagostanju občanov na posameznih področjih življenja in
dela.
Občinske zahvale so prejeli: Matej Fabjančič (prostovoljec leta 2016 v OHK), Tomaž
Škamperle (za uspešno umetniško vodenje društva Brkinska godba 2000 in velik prispevek na
področju kulture), Radovan Hrvatin (zasluge pri gradnji Balinarske dvorane v Obrovu in
razvoju športa v občini), Jana Jurič (mlada inovativna samostojna podjetnica na turističnem
področju).

Zabeležila: Ester Renko

Županja
Saša Likavec Svetelšek
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