OBČINA HRPELJE - KOZINA
Hrpelje, Reška cesta 14
SI - 6240 KOZINA

T: 05 6800 150
F: 05 6800 180
E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
www.hrpelje-kozina.si

OBČINSKI SVET
Številka: 032-6/2017-1
Datum: 1.9.2017
V skladu z 22. členom Poslovnika Občinskega sveta (Ur.l.RS št.98/2015) se pripravi
Z A P I S N I K
3. SLAVNOSTNE SEJE
občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, v mandatnem obdobju 2014-2018, ki je bila
v PETEK, dne 01.09. 2017, 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.

UPZ Dotik- Himna
Pozdravni nagovor voditeljice
Nagovor županja
Muzika Zbor-dve skladbi
Podelitev občinskih priznanj in zahvale
Nastop glasbenice Tanaje Česnik
Podelitev certifikata občini Hrpelje-Kozina za pridobitev mednarodnega standarda
ISO 9001
8. Podelitev zlate plakete g.Jožetu Ceglar (ogled videa)
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Priznanja Občine Hrpelje – Kozina, 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:: učenka OŠ Hrpelje- Ema Grmšek, učenka glasbene šole
Sežana Tanaja Česnik, skupinsko priznanje Športno rekreacijskemu društvu Vrhpolje,
Medobčinskemu društvu invalidov Sežana, Zavod za gozdove-Krajevna enota Kozina,
srednješolcu Domnu Pregljc,
Podeljena je bila zahvala 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.
Občinsko zahvalo je prejel g. Jože Mezgec.
Zlata plaketa je bila podeljena občanu Jožetu Ceglarju iz Javorja, kot priznanje za velike
uspehe in izjemne dosežke na področju gospodarstva, ki pomembno prispevajo k ugledu in
razvoju občine ter blagostanju občanov.

Zabeležila: Ester Renko

Županja
Saša Likavec Svetelšek

Priloge:
- Seznam prijavljenih
- Obrazložitev priznanj
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