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

OSNUTEK
OBČINSKI SVET
Številka: 032-2/2018-1
Datum: 13.4.2018
Z A P I S N I K
24. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila
v PETEK, dne 13.04.2018, ob 17.00 uri v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Iris Pečar, Matej Dodič, Irena Stropnik,
Vladimir Zadnik, Robert Grk, Tina Andrejašič, Peter Valenčič, dr. Valter Fabjančič, Vasja
Ivančič, Peter Boršić, Suzana Jelušič, Martina Babuder
OPRAVIČENO ODSOTNI: Denis Čermelj in dr. Tadeja Pogačnik Godnič- ZD Sežana
OSTALI PRISOTNI: Saša Likavec Svetelšek – županja , Andrej Bolčič – direktor občinske
uprave, občinska uprava: Aleksandra Iskra Boštjančič, Ester Renko,
POROČEVALCI-zunanji: Blaž Malenšek-Espri d.o.o., Franko Šabec- KSP d.d., Milan Vitez
KSP d.d., Vlasta Kukanja- KSP d.d., Vlasta Sluban- ORA-agencija, Magdalena Svetina
Tarčon- Kosovelova knjižnica Sežana, Kristina Pavlič Hreščak- ZD Sežana
Mediji: Lea Kalc Furlanič - Primorske novice
Sejo je vodila županja Saša Likavec Svetelšek.
Članom občinskega sveta je bilo gradivo dostavljeno po elektronski pošti. Gradivo je
objavljeno na spletni strani občine. Seja občinskega sveta je snemana.
Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev in potrditev dnevnega reda
3. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 01.03.2018
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4. Sprejem Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Hrpelje-Kozina-druga obravnava (poročevalec:
Andrej Bolčič in Blaža Malenšek-(Espri)
5. Odlok o spremembi Odloka o proračunu za leto 2018
6. Zaključni račun proračuna občine Hrpelje-Kozina za leto 2017 (poročevalka:
Aleksandra Iskra Boštjančič)
7. Seznanitev z urejanjem in vzdrževanjem pokopališč v OHK za leto 2017
(poročevalec: dir. Franko Šabec in Milan Vitez)
8. Seznanitev z Letnim poročilom koncesionarja o izvajanju javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov za leto 2017 (poročevalec: dir. Franko Šabec in
Vlasta Kukanja)
9. Seznanitev z Letnim poročilom ORA – Območna razvojna agencija Krasa in
Brkinov za leto 2017 (poročevalka: dir. Vlasta Sluban)
10. Seznanitev z letnim poročilom javnega zavoda ZD Sežana za leto 2017
(poročevalka: dir. ZD Sežana dr. Tadeja Pogačnik Godnič)
11. Seznanitev z letnim poročilom Kosovelova knjižnica Sežana za leto 2017
(poročevalka: Magdalena Svetina Terčon)
12. Sklepanje o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih (poročevalec: Andrej
Bolčič)
13. Sprememba Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov
na območju občine Sežana- skrajšan postopek (poročevalka: Ester Renko)
14. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
- Seznanitev z dokončnima poročiloma nadzornega odbora (Nadzor
nad poslovanjem knjižnice in Nadzor nad investicijo nadzidava
prizidka OŠ)
___

K1) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Županja je ugotovila, da je prisotnih 11 članov občinskega sveta in da je občinski svet
sklepčen.
K2) Določitev in potrditev dnevnega reda
Županja je pred potrditvijo dnevnega reda predlagala umik 5. točke – Odlok o
spremembi Odloka o proračunu za leto 2018.
Na glasovanje je dala naslednji dnevni red.
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev in potrditev dnevnega reda
3. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 01.03.2018
4. Sprejem Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Hrpelje-Kozina-druga obravnava (poročevalec:
Andrej Bolčič in Blaža Malenšek-(Espri)
5. Zaključni račun proračuna občine Hrpelje-Kozina za leto 2017 (poročevalka:
Aleksandra Iskra Boštjančič)
2

6. Seznanitev z urejanjem in vzdrževanjem pokopališč v OHK za leto 2017
(poročevalec: dir. Franko Šabec in Milan Vitez)
7. Seznanitev z Letnim poročilom koncesionarja o izvajanju javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov za leto 2017 (poročevalec: dir. Franko Šabec in
Vlasta Kukanja)
8. Seznanitev z Letnim poročilom ORA – Območna razvojna agencija Krasa in
Brkinov za leto 2017 (poročevalka: dir. Vlasta Sluban)
9. Seznanitev z letnim poročilom javnega zavoda ZD Sežana za leto 2017
(poročevalka: dir. ZD Sežana dr. Tadeja Pogačnik Godnič)
10. Seznanitev z letnim poročilom Kosovelova knjižnica Sežana za leto 2017
(poročevalka: Magdalena Svetina Terčon)
11. Sklepanje o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih (poročevalec: Andrej
Bolčič)
12. Sprememba Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov
na območju občine Sežana- skrajšan postopek (poročevalka: Ester Renko)
13. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
 Seznanitev z dokončnima poročiloma nadzornega odbora (Nadzor
nad poslovanjem knjižnice in Nadzor nad investicijo nadzidava
prizidka OŠ)
Dnevni red je potrdilo 11 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil soglasno sprejet:
K3) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 01.03.2018
V zapisniku se v 2. odstavku na strani 10 popravi stavek, ki spremenjen glasi: »Robert Grk
predlaga, da se v odlok vnese, da v primeru gradnje dobičkonosnega projekta, se ne oprosti
plačila komunalnega prispevka.«
Županja je dala na glasovanje in v potrditev sklepe in zapisnik (z vnesenim popravkom) iz
23. redne seje OS, z dne 1.3.2018.
Sprejet je bil naslednji sklep:
1. Potrdi se zapisnik in sklepi 23. redne seje z dne 1.3.2018.
2. Sklep velja takoj.

Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
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K4) Sprejem Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Hrpelje-Kozina-druga obravnava (poročevalec: Andrej
Bolčič in Blaž Malenšek-(Espri)

Spremembe Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero Komunalnega prispevka v
primerjavi s prvim branjem je podal Andrej Bolčič, ki je pojasnil, da se je v 22. člen dodalo,
da se plačilo komunalnega prispevka oprosti, če gre za ne-stanovanjske objekte, za objekte v
splošnem javnem interesu in tako na predlog župana odloči občinski svet. Sprememba je bila
tudi v začetku veljavnosti odloka in načinu obročnega odplačevanja.
Odlok sta obravnavala Statutarno pravna komisija in Odbor za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami.
Statutarno pravna komisija je proučila predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje – Kozina, ki je pripravljen za
drugo obravnavo. Predsednik komisije pove, da v roku, ki ga določa 77. člen Poslovnika
Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina, tj. tri dni pred sejo, na odlok ni bilo podanih
amandmajev. Statutarno pravna komisija z vidika svoje pristojnosti nima pripomb na predlog
Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Hrpelje – Kozina.
Predsednik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, pove, da
člani Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami nimajo pripomb na
predlog odloka, zato predlagajo občinskemu svetu, da ga sprejme v drugi obravnavi.
Sledila je razprava. V razpravi je sodelal Vasja Ivančiča in Robert Grk. Na vprašanje zakaj se
ni upošteval njegov predlog glede količnika mu je pojasnilo dal g. Malenšek iz dužbe Epik.
Robert Grk je želel pojasnilo, kako je v primeru, če nekdo že plača komunalni prispevek in
nakandno spremeni dejavnost. G. Malenšek mu je pojasnil, da je ravno to izrecno navedeno v
16. členu odloka. In sicer, da se v primeru spremembe namembnosti, gradnje novega objekta
ali spremembe obstoječega objekta – se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko
med novim in starim stanjem objekta. Če je vrednost pozitvina se za objekt obračuna
komunalni prispevek. (Grk želi, da se to zapiše v zapisnik).
___
_ _ __
Prihod Martina Babuder ob 17:15. Prisotnih 12 članov občinskega sveta.
Peter Valenčič zapustil sejo ob 17:20. Prisotnih 11 članov občinskega sveta.
___
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o programu opremljanja in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje-Kozina.
2.Odlok začne veljati s 1.5.2018.
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Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 9 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K5) Zaključni račun proračuna občine Hrpelje-Kozina za leto 2017 (poročevalka:
Aleksandra Iskra Boštjančič)
Zaključni račun je obravnaval odbor za Finance, ki na zaključni račun ni imel pripomb, zato
člani odbora predlagajo občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani vsebini.
Zaključni račun za leto 2017 je obrazložila Aleksandra Iskra Boštjančič- finančna služba in
županja Saša Likavec Svetelšek. Andrej Bolčič je prikazal grafično primerjavo realizacije
programov po KS in prikazal realizacijo proračuna po posameznih letih.
Razprave ni bilo.
Prihod Peter Valenčič ob 17.30. navzočih 12 članov OS.

Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2017.
2. Zaključni račun se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po
objavi.
3. Sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K6) Seznanitev z urejanjem in vzdrževanjem pokopališč v OHK za leto 2017
(poročevalec: dir. Franko Šabec in Milan Vitez)
Letno poročilo koncesionarja KSP d.d. Sežana o izvajanju gospodarske javne službe
»Urejanje in vzdrževanje pokopališč« v OHK za leto 2017 sta na seji predstavila predstavnika
KSP d.d. Sežana Milan Vitez in direktor družbe Franko Šabec. Upravljajo 5 pokopališč na
območju občine Hrpelje-Kozina.
Sledila je razprava. V rapravi je sodeloval dr. Valter Fabjančič, ki je želel obrazložitev
negativnega poslovanja v preteklem letu. Vitez je povedal, da gre za isto situacijo, kot v
preteklem letu, ker se ni povečalo število grobnih polj, je strošek višji. Predlaga, zvišanje
plačila grobarin za grobnega polja. V primerjavi z ostalimi občinami ima OHK najnižjo
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grobarino. Predlaga, da se sproži postopek o iskanju lastnikov zapuščenih grobnih polj z
objavo članka v občinskem glasilu.
Peter Boršič je opozoril na računovodsko napako pri prikazu stolpcev v izkazu poslovnega
izida. Ta znesek se popravi tudi v predlogu sklepa.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina se je seznanil z Letnim poročilom
koncesionarja Komunalno stanovanjsko podjetje d.d Sežana o izvajanju gospodarske
javne službe "Urejanja in vzdrževanja pokopališč" v Občini Hrpelje - Kozina za leto
2017 štev. MV/1609-2-18 , marec 2018.
2.Negativni poslovni izid iz leta 2017 v višini 7.921,00 € (brez DDV), krije občina
Hrpelje-Kozina iz proračunskih sredstev občine.
3.Ta sklep velja takoj.
___
Pri glasovanju odsoten Robert Grk. Prisotnih 11 članov občinskega sveta.
___
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 9 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K7) Seznanitev z Letnim poročilom koncesionarja o izvajanju javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov za leto 2017 (poročevalec: dir. Franko Šabec in Vlasta
Kukanja)
Letno poročilo koncesionarja KSP d.d. Sežana o poslovanju in izvajanju gospodarske javne
službe »Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v OHK za leto 2017, sta na seji predstavila
predstavnika družbe KSP d.d. Vlasta Kukanja in dir. Franko Šabec.
Vlasta Kukanja pove, da zbirni center v Hrpeljah ne zadošča več normativom, zato bo
potrebno določiti novo lokacijo in projekt ureditve. Ekološke otoke občina ureja po potrebi.
Dodali so zabojnike. Povečalo se je število kosovnih odpadkov. Pojavljajo se nepravilnosti v
ločevanju odpadkov na ekoloških otokih. Povečalo se je število čiščenj ekoloških otokov.
Sledila je razprava. V razpravi so sodelovali Zadnik Vladimir, Matej Dodič, dr. Valter
Fabjančič in Peter Boršić.
Svetnik Zadnik je izpostavil vprašanje, ki ga je že naslovil v pisni obliki na županjo pod točko
razno. Vprašanje se glasi: Ali bo spomladanska akcija odvoza komunalnih odpadkov
ponovljena, glede na to, da je potekala po nekaterih vaseh v času slabih vremenskih razmer
(sneg) in je bil zato tudi slabši odziv prebivalcev na odvoz odpadkov? Vlasta Kukanja
odgovori, da so se plani za odvoz kosovnih odpadkov delali že v mesecu marcu za celo leto in
nemogoče je predvidet v naprej vremenske razmere. V kolikor se bo po posameznih vaseh
pokazala potreba po izvedbi dodatne akcije, bodo poiskali rešitev in odvoz ponovili.
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V razpravi je bilo tudi pojasnjeno, na katero številko in kam se obrniti za izjemne primere
odvoza odpakov, v času vikendov ali praznikov. Direktor KSP d.d. Sežana predlaga, da bi
imeli v vasi določeno osebo ali predsednika KS, ki bi zadeve na ekoloških otokov spremljal in
v primeru ugotovitve nepravilnosti poklical dežurno službo odvoza odpadkov.
V primeru, da se izkaže potreba po odvozu azbestnih kritin, se lahko posebej izvede akcijo
zbiranja azbestne kritine na določeni lokaciji. O zbiralni akciji odvoza azbesta se obvesti
občane v občinskem glasilu.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Občinski svet Občine Hrpelje Kozina se je seznanil z Letnim poročilom koncesionarja
Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana o izvajanju gospodarske javne službe
"Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov" v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2017,
štev. KV/-1784-18-I (marec 2018).
2.Ta sklep velja takoj.
___
Pri glasovnju odsoten Grk Robert.
___
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K8) Seznanitev z Letnim poročilom ORA – Območna razvojna agencija Krasa in
Brkinov za leto 2017 (poročevalka: dir. Vlasta Sluban)
Poročilo za leto 2017 ORA-Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov je na seji
predstavila direktorica agencije Vlasta Sluban.
Sledila je razprava. V razpravi je sodeloval Robrt Grk.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Občinski svet občine Hrpelje-Kozina se je seznanil z Letnim poročilom Območne
razvojne agencije Krasa in Brkinov, za leto 2017.
2.Sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
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K9) Seznanitev z letnim poročilom javnega zavoda ZD Sežana za leto 2017
Poročilo za leto 2017 Javnega zavoda ZD Sežana je na seji predstavila vodja računovodske
službe Kristina Pavlič Hreščak, ki je nadomeščala opravičeno odsotno direktorico ZD Sežana
dr. Tadeja Pogačnik Godnič. Povečalo se je sofinanciranje ZD Hrpelje in Divača v primerjavi
s preteklim letom.
V razpravi sodelovali Dr. Valter Fabjančič in Suzana Godina Jelušič.
V razpravi je bila dana pobuda, da se sofinanciranje dežurnega centra v Hrpeljah porazdeli na
vse 4 občine. Predlagajo, da se sprejme spremembo odloka o ustanovitiv zavoda, ki to
določa.
Sledila je razprava.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Občinski svet občine Hrpelje-Kozina se je seznanil z Letnim poročilom javnega
zavoda Zdravstveni dom Sežana za leto 2017.
2.Sklep velja takoj.
___
Pri glasovanju odsoten Peter Valenčič in Peter Boršič.
___
Glasovanje: Navzočih je bilo 10 članov OS
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K10) Seznanitev z letnim poročilom Kosovelova knjižnica Sežana za leto 2017
(poročevalka: Magdalena Svetina Terčon)
Občinski svet se je seznanil z letnim poročilom Kosovelova knjižnica Sežana za leto 2017, ki
ga je na seji predstavila dir. zavoda Magdalena Svetina Terčon. V letu 2017 je izkazana
izguba iz poslovanja, ki je rezultat problematike financiranja in na račun povečanja plač.
Sledila je razprava, v kateri je sodeloval dr. Valter Fabjančič. Glede plačila zavodu s strani
občine Hrpelje-Kozina je še vedno mnenja, da občina plačuje preveč, zato bi bilo to zadevo
smiselno urediti s sprejemim novega odloka.
___
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Dr. Valter Fabjančič je sejo zapustil ob 19:57 uri.
___
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Občinski svet občine Hrpelje-Kozina se je seznanil z Letnim poročilom Kosovelove
Knjižnice Sežana za leto 2017.
2.Sklep velja takoj.
___
Pri glasovanju sta bila odsotna dr. Valter Fabjančič in Peter Boršič.
___
Glasovanje: Navzočih je bilo 10 članov OS.
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K11) Sklepanje o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih (poročevalec: Andrej Bolčič)
Člani občinskega sveta so se seznanili z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega
načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih. Obrazložitev je podal Andrej
Bolčič. Za izvedbo aktivnosti LEK-a je občina pooblastila Goriško lokalno energetsko
agencijo GOLEA. Gre za aktivnosti s področij učinkovite rabe energije, izraba obnovljenih
virov energije in oskrba z energijo. Letno poročilo LEK mora biti poslano v soglasje
ministrstvu pristojnemu za energijo. Člani odbora so se seznanili tudi s planom dela oz.
predvidenimi aktivnosti za leto 2018, ki je bil predložen v gradivu.
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in
njihovih učinkih ter program dela za leto 2018 je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje
in gospodarjenje z nepremičninami, ki na poročilo ni imel pripomb.
V razpravi ni sodeloval nihče.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega
energetskega koncepta in njihovih učinkih, za leto 2017.
2.Letno poročilo s planom za leto 2018 je v prilogi tega sklepa.
3.Sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 10 članov OS
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ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K12) Sprememba Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov
na območju občine Sežana- skrajšan postopek (poročevalka: Ester Renko)
Spremembo Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju
občine Sežana sta obravnavala Statutarno pravna komisija in Odbor za prostorsko planiranje
in gospodarjenje z nepremičninami. Oba odbora na predlagano spremembo nista imela
pripomb. Statutarno pravna komisija ugotavlja, da gre za manj zahtevne spremembe odloka,
zato so izpolnjeni pogoji za sprejem odloka po skrajšanem postopku, kot jih določa 82. člen
Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina.
V 16. členu odloka se pod notranji režim doda varovanje notranje opreme sakralnih objektov
(npr. klopi, oltarji, likovna dela ipd), kar se je izkazalo kot pomanjkljivost, saj je dosedanji
člen določal predvsem varovanje zunanjosti sakralnih objektov (kritine, tlorisne zasnove,
oblike stavk, arhitekturnih detajlov). Sprememba odloka začne veljati, ko ga sprejmejo še
ostale 3 občine na območju bivše občine Sežana, saj imajo vse 4 občine skupni odlok.
Spremembo odloka je že sprejela občina Sežana.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Sprejme se Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in
kulturnih spomenikov na območju občine Sežana-skrajšan postopek.
2.Odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
3. Ta sklep velja takoj

Glasovanje: Navzočih je bilo 10 članov OS
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K13) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude


Seznanitev z dokončnima poročiloma nadzornega odbora (Nadzor nad
poslovanjem knjižnice in Nadzor nad investicijo nadzidava prizidka OŠ)
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Občinski svet se je seznanil z dokončnimi poročili Nadzornega sveta, in sicer »Nadzor nad
poslovanjem javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana«, ki ga je NS sprejel 8.11.2017.
Seznanil se je tudi z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzoru »Opravljen nadzor nad
sredstvi vloženimi v investicijo »Nadzidava prizidka osnovne šole«, ki ga je NS potrdil na seji dne
18.12.2017.

 Pobude članov občinskega sveta
S strani svetnika Vladimirja Zadnika je prišla pisna pobuda na občinsko upravo, ki jo je
prebrala županja in sicer: »Pobuda za ureditev hortikulture na zelenici krožišča pri trgovskih
centrih Eurospin in Tuš.« Odgovor županje je bil, da je urejanje krožišča v teku.
V proračunu za leto 2018 je predvidena širitev parkirnega prostora pred mrliško vežico v
Brezovici. Zanima ga ali bodo predvidena dela pri širitvi parkirišča zaključena v letošnjem
letu? Odgovor: Ureditev parkirišča bo potekala fazno.
Izpostavil je tudi vprašanje ali bo spomladanska akcija odvoza kosovnih odpadkov
ponovljena, glede na dejstvo, da je potekala po nekaterih vaseh v času slabih vremenskih
razmer (sneg) in je bil zaradi tega slab odziv vaščanov na odvoz odpadkov. Na to vprašanje
je bilo odgovorjeno pri obravnavi poročila o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov pod
točko 7 dnevnega reda.

Seja je bila zaključena ob 20:20 uri.
Zabeležila: Ester Renko

Županja
Saša Likavec Svetelšek
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