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Zapisnik

sestanka Komisije za pobude občanov v okviru projekta participativnega proračuna, ki je
potekal v petek, 22. 2. 2019 v prostorih Občine Hrpelje-Kozina.
Prisotni člani komisije:
-

Breda Filipovič
Peter Boršič
Andrej Bolčič
Romina Poles

Po izteku roka za predložitev predlogov, se je sestala Komisija za pobude občanov v okviru
projekta participativnega proračuna, katera je ugotovila, da je na Občino Hrpelje-Kozina
prispelo 38 predlogov. Komisija je vse predloge pregledala ter na osnovi meril preučila
ustreznost posameznega predloga.
V fazo glasovanje se je uvrstilo 16 predlogov, kateri so bili skladni z pravili participativnega
proračuna.

Predlogi uvrščeni v fazo glasovanja:
Zap
št.

Predlog

Predlagatelj

kratek opis

Okvirni
znesek v EUR

1.

Defibrilator v
vsak kraj

Valter Fabjančič

Postopno opremljanje vasi
z defibrilatorji

15.000

2.

Ureditev
parkirišč,
pločnikov in
dostopnosti za
invalidne osebe

Elvis Mihalič

15.000

3.

Obnova vaškega
vodnjaka

Občani

Postopno urejanje
parkirnih prostorov za
invalide, klančin na
pločnikih ter dostop
invalidom do javnih
ustanov
Obnova vodnjaka na
Golcu

2.500

4.

Manjše otroško
igrišče za majhne
in velike na
Golcu

Peter Smrekar

Postavitev manjšega
otroškega igrišča v bližini
vaškega doma

3.000

5.

Prostorska
akustika in
zmanjšanje hrupa
ter odmeva v
telovadnici
Klopca in
počivališče v
Hrpeljah

Osnovna šola
DBB Hrpelje

Trajna in celovita ureditev
prostorske akustike športne
dvorane

15.000

6.

7.

Parkirišče
pohodnikom v
Skadanščini

8.

Perspektivni
mladi dijaki in
študentje so naša
prihodnost
Ureditev ceste do
ekološkega otoka
in igrišča v
Prešnici
Postavitev klopi

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Hrib Kokoš –
ureditev
neurejenih in
zasmetenih
izhodiščnih točk
iz naše občine
Travniško sadje

Peskovnik na
igrišču OŠ DBB
Hrpelje
Smučarski teden
za 7. razred OŠ
DBB Hrpelje

Medgeneracijska Postavitev klopce ob cesti
skupina
med šolo in pokopališčem,
»Čebelice«
ter zasaditev grmovja ob
klopci
Valter Fabjančič Ureditev parkirišča v
Skadanščini, vključno z
namestitvijo košev za
smeti, označevalnih tabel
in obvestilnih tabel,…
Pregeljc
Dodelitev sredstev v obliki
enkratne nagrade za
izjemen dosežeke mladih
na podlagi pravilnika.
Magnus
Ureditev ceste pri
ekološkem otoku v
Prešnici, pribl. 100 m
dolžine in 3m širine.
Martina
Postavitev klopi ob igralih
pri vaškem domu v Slivju
Anja
Ureditev dveh izhodiščnih
točk, ki peljejo proti hribu
Kokoška. Postavitev
smetnjakov, kemičnega
wc-ja, usmerjevalnih tabel,
klopi,…
Brinje
Izdelava turističnogastronomskega produkta.
Organizacija brezplačnih
tečajev priprave in peke.
Maja
Obnova peskovnika ob
košarkarskem igrišču OŠ
DBB
Peter Kastelic
Brezplačna udeležba v
zimski šoli v naravi z
vsebinami smučanja.
Dodatno smučanje v 7.
razredu. (vsako leto)

400

15.000

15.000

8.000

300
15.000

1.500

2.000

15.000

15.

Šport

Suzana Štavar

Nabava dveh košev za
košarko ter narisano
igrišče za košarko

3.000

Izločeni predlogi:
Zap
št.

Predlog

Predlagatelj

kratek opis

obrazložitev

1.

Urejanje okolja

Nika

Ureditev okolice
predvsem Kozine

2.

Obnova
nogometnega
igrišča Hotična

Tim Rupnik

Obnova celotnega
igrišča ter okolice
(piknik plac,
elektrika,…)

3.

Košarkarsko
igrišče pri
vaškem domu v
Krvavem
potoku
AED Avtomatski
eksterni
defibrilator
UREDITEV
OKOLICE
JAME
BRINŠČICA
(oz. BRIMŠCA)

Matija F.

Postavitev
košarkarskega
igrišča v Krvavem
potoku

Predlog je že zajet
v proračunu,
opravljal ga bo
režijski obrat.
Zemljišče, kjer
stoji igrišče ni v
lasti Občine
Hrpelje-Kozina.
Predlaga se
ureditev lastništva.
Ter se izvedbo
planira v 2021,
2022
Predlog je že v
proračunu.

Aleš Loredan

Nabava enega
defibrilatorja za
vasi Ocizla, Klanec
in Beka
Ureditev okolice
jame Brinščica pri
vasi Brezovica
(posek dreves,
ureditev poti okoli
jame, namestitev
lesene ograje,
klopi, mize, košev
za smeti, postavitev
informacijske
table…) ter
ureditev
gramoznega
parkirišča

4.

5.

KS Brezovica

Predlog defibrator
v vsak kraj že
vključuje to
pobudo
Zemljišče, kjer
stoji jama ni v lasti
občine. Območje
se nahaja v
območju varstva
narave.

6.

Nevarno
prečkanje ceste
v Hrpeljah

janabarba@gmail.com Prečkanje ceste pri
župnišču oz.
ambulanti v
Hrpeljah

7.

Obnovimo naš
hram kulture

Valter Fabjančič

8.

Pokrit in zaprt
otroški prostor
za druženje

Hrpeljc

9.

Plezalna stena

bostjan

Postavitev notranje
plezalne stene

10.

Ureditev igrišča
v Vrhpolju

Športna zveza občine
Hrpelje-Kozina

Ureditev igrišča in
ograditev za
potrebe izvajanja
prireditve
Vrhpoljada.

Obnova kulturnega
doma v Hrpeljah,
predvsem avdio in
video opreme,
izboljšanje
akustike, ureditev
prezračevanja in
hlajenja
Ureditev igralnice
z interaktivnimi
igrami

Preobsežna
investicija, katere
ni možno
zagotoviti v okviru
občinskih
pristojnosti. Poleg
prehoda za pešce
bi bilo potrebno
popraviti pločnike,
razsvetljavo,
signalizacijo,…
Državna cesta je v
lasti Direkcije za
ceste, kamor bo
posredovan
predlog.
Predlog je že
upoštevan v
proračunu Občine
Hrpelje-Kozina.

Preobsežna
investicija in
presega vrednost.
Poleg same
investicije gre za
trajen mesečni
strošek
vzdrževanja in
upravljanja
občine.
O predlogu se bo
preučilo v
naslednjih
proračunih.
Predlog bo
izveden v sklopu
projekta nove
telovadnice.
Zemljišče, kjer
stoji igrišče ni v
lasti Občine
Hrpelje-Kozina.
Občina bo
postopala najprej z
reševanjem
lastništva. Pobuda

11.

Daljša tekaška
pot

/

12.

Zalivalni sistem
na igrišču NK
Jadran

Branko

13.

Ureditev kraja

Stojan

14.

Tenis igrišča

Špela

15.

Okolje – redno
in vztrajno
čiščenje

Danica Miandrušić

16.

Varnost –
varnost na
Kozini – v
prometu

/

Postavitev daljše
tekaške steze
(predlagana proti
Rodiku) za
rekreativce in
ljubitelje športa
Ureditev
zalivalnega sistema
zaradi ohranjanja
zelenih površin
predvsem v
poletnih mesecih.

se bo obravnavala
skozi proračun
občine.
Predlog
sprehajalnokolesarske poti je
že v proračunu.

Zemljišče, kjer
stoji igrišče ni v
lasti Občine
Hrpelje-Kozina.
Občina bo
postopala najprej z
reševanjem
lastništva. Projekt
se bo izvajal skozi
obstoječ proračun.
Boljša prostorska
Ni v pristojnosti
ureditev, predvsem občine. Ureditev
novega naselja
javnih površin pa
Hrpelje
je vključena v
obstoječi
proračun.
Izgradnja tenis
Projekt parka
igrišča poleg
ŽAGA je že v
športnega parka na proračunu ter
Kozini
zasnova ureditve
je že potrjena.
Ob igrišču
Dinozavrček se bo
obnovilo črte ter
kupilo mrežo za
tenis.
Umazano okolje po Predlog je že zajet
Kozini, predvsem v v proračunu,
okolici trgovin in
opravljal ga bo
parkirišč
režijski obrat
Zagotovitev
Delno že v
varnosti za
proračunu občine.
udeležence,
Nekatere ceste so
ureditev prehoda za v lasti Direkcije za
pešce na Istrski
ceste.
ulici, postavitev
Predlog bo
merilnika prometa, posredovan v
ureditev pešpoti do reševanje Svetu za
trgovin. Postavitev preventivo in
omejitve hitrosti,
vzgojo v cestnem
ter ureditev

pločnika nasproti
OMV.
Ureditev
sprehajalnih in
kolesarskih poti.
Dokončanje
vaškega doma na
Golcu

17.

Narava

/

18.

Ureditev in
dokončna
izdelava
vaškega doma
na Golcu

/

19.

Poletna šola

Brinje

Izvedba poletne
šole za šolarje in
sicer kot
enotedensko delo
na izzivu

20.

Ohranimo stolp
Tabor

Valter Fabjančič

Sanacija stolpa
Tabor

21.

Igrišče v
Tubljah

Aleš

22.

Nakup
Sonja Kurir Borovčič
avtomobila za
Zavod Sopotniki

Ureditev manjšega
igrišča v vasi
Tublje (košarkarski
koš, tobogan
gugalnica,
plezalo,…)
Nakup avtomobila
za prevoz starejših
občanov

23.

Športni tabor za
otroke na Krku

RD Škrjanc Jadran
Hrpelje-Kozina

Sofinanciranje
letovanja poletnega
tabora
rokometnega kluba
na Krku za otroke

prometu Občine
Hrpelje-Kozina.
Projekt je že zajet
v proračunu.
Preobširna
investicija ki
presega vrednost
15.000 eur.
Reševanje v
proračunskem
obdobje 2021 in
2022.
Poletno šolo že
izvaja
Medobčinsko
društvo prijateljev
mladine Sežana.
Delavnice se
oblikujejo glede
na povpraševanje.
Preobsežna
investicija ki
presega 15.000
eur. Investicija je
že zajeta v
proračunu.
Predlog je že zajet
v proračunu, v
okviru KS.

Zavod Sopotniki
nima sedeža v
Občini HrpeljeKozina.
Problematika se
bo reševala skozi
proračun občine.
Županja se je ob
podani pobudi za
rokometni tabor na
Krku odločila, da
bo v predlog
proračuna
predlagala novo
postavko in sicer:
Organizacija
taborov za mlade.

Imamo namreč
več društev, ki
organizirajo tabore
za mlade v smislu
izobraževanja in
druženja ob istem
interesu, kar sama
županja podpira in
bo za predlagana
sredstva uvedla
nov razpis za ta
namen.

Zapisala: Romina Poles

