OBČINSKI SVET
OSNUTEK ZAPISNIKA
Številka: 032-2/2015-3
Datum: 19.2.2015
Z A P I S N I K
1. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila
v četrtek, dne 19. 02. 2015 ob 17.00 uri v sejni sobi občine.

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Matej Dodič, Denis Čermelj, Irena Stropnik,
Robert Grk, Vladimir Zadnik, Vasja Ivančič, Tina Andrejašič, Peter Valenčič, Valter
Fabjančič, Martina Babuder, Peter Boršić in Iris Pečar
OPRAVIČENO ODSOTEN: Zvonko Benčič Midre
OSTALI PRISOTNI: Saša Likavec Svetelšek – ţupanja , Andrej Bolčič – v.d. direktor
občinske uprave, občinska uprava: Aleksandra Iskra, Alenka Pečar, Robert Kastelic, Vasja
Valenčič, Ester Mihalič, Ester Renko
Poročevalci: Vlasta Sluban- predstavnica ORA Seţana, Boštjan Mljač- predstavnik druţbe
Golea Nova Gorica
Sejo je vodila ţupanja Saša Likavec Svetelšek.
Članom občinskega sveta je bilo vse gradivo dostavljeno po elektronski pošti. Seja
občinskega sveta je snemana.
Za sejo je predlagala naslednji dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.
DNEVNI RED:
1.) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2.) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 3. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina, z dne 18.12.2014 in 1. izredne seje z dne 15.1.2015
3.) Določitev in potrditev dnevnega reda
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4.) Predstavitev delovanja zavoda ORA - Območno razvojna agencija Krasa in
Brkinov
5.) Seznanitev z izvajanjem Lokalnega energetskega načrta in potrditev Letnega
poročila o izvedbenih ukrepih iz akcijskega načrta
6.) Sklepanje o izdaji mnenja k Strateškem načrtu Kosovelove knjižnice Sežana
2015-2019
7.) Osnutek Odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2015- predstavitev
in splošna razprava
8.) Osnutek Odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2016- predstavitev
in splošna razprava
9.) Seznanitev s planom sej občinskega sveta
10.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
- Odgovor na vprašanje Liste pretresi z dne 15.1.2015
- Obvestilo glede priprave nove mreže urgentnih centrov za nujno medicinsko
pomoč

K1)
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Ţupanja je ugotovila, da je prisotnih 12 članov občinskega sveta in da je občinski svet
sklepčen.
K2)
Pregled zapisnika in potrditev sklepov 3. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje Kozina, z dne 18.12.2014 in 1. izredne seje z dne 15.1.2015
Ţupanja je podala v razpravo predlog zapisnika iz 3. redne seje z dne 18.12.2014 in 1. izredne
seje z dne 15.1.2015. Pri pregledu zapisnika iz 3. Redne seje je Peter Valenčič opozoril na
manjšo napako na predzadnji strani zapisnika, v 2. odstavku in sicer vprašanje je na takratni
seji postavil Peter Boršič in ne Peter Valenčič kot je zapisano. To napako se v zapisniku
popravi.
Drugih pripomb ni bilo, zato je podala na glasovanje predlog SKLEPA:
1) Potrdi se zapisnik in sklepi 3. redne seje z dne 18.12.2014, z upoštevano pripombo
svetnika Petra Valenčiča.
2) Potrdi se zapisnik in sklepi 1. izredne seje z dne 15.1.2015
Pri pisanju zapisnikov v bodoče, je ţupanja pojasnila, da predlaga da upoštevamo priporočila
Ministrstva za javno upravo, ki so jih predstavili na seminarju in sicer da se v zapisnike sej
OS piše samo sklepe, brez razprav, saj je to ţe utečena praksa po večini občin. V zapisnike se
zabeleţi le pomembne stvari, za katere bo posebej opozorjeno na seji. Povedala je, da je
vsaka seja snemana. Člani OS niso imeli pripomb.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Zapisnika sta bila sprejeta
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K3)
Določitev in potrditev dnevnega reda
Ţupanja je prisotnim prebrala predlog dnevnega reda, na katerega ni bilo pripomb
in je bil soglasno sprejet. Pod točko razno je dodala še Obvestilo glede priprave nove mreţe
urgentnih centrov za nujno medicinsko pomoč.
Dnevni red je sledeč:
4.) Predstavitev delovanja zavoda ORA - Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov
5.) Seznanitev z izvajanjem Lokalnega energetskega načrta in potrditev Letnega poročila o
izvedbenih ukrepih iz akcijskega načrta
6.) Sklepanje o izdaji mnenja k Strateškem načrtu Kosovelove knjiţnice Seţana 20152019
7.) Osnutek Odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2015- predstavitev in
splošna razprava
8.) Osnutek Odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2016- predstavitev in
splošna razprava
9.) Seznanitev s planom sej občinskega sveta
10.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
- Odgovor na vprašanje Liste pretresi z dne 15.1.2015
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Zapisnika sta bila sprejeta

K4)
Predstavitev delovanja zavoda ORA - Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov
Delovanje Zavoda Območno razvojne agencije Krasa in Brkinov je predstavila direktorica
zavoda Vlasta Sluban. Predstavila je delovanje in naloge, ki jih ima v pristojnosti ORA
Seţana. V nadaljevanju je predstavila ţe realizirane projekte iz preteklih let. Predstavila je
programsko obdobje, program razvoj podeţelja, finančni načrt in cilje 2014-2020.
Osredotočila se je na projekte za programsko obdobje 2014-2020.
Vasja Ivančič je dal pobudo, da si takih predstavitev s predstavniki ORA organizira vsaj
enkrat letno.

K5)
Seznanitev z izvajanjem Lokalnega energetskega načrta in potrditev Letnega poročila o
izvedbenih ukrepih iz akcijskega načrta (poročevalec: Boštjan Mljač-Golea).
Točko je predhodno ţe obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne sluţbe. Poročilo je podal predsednik odbora Peter Valenčič. Mnenje odbora je, da OS
sprejme sklep o potrditvi Letnega poročila o izvedbenih ukrepih iz akcijskega načrta
Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih. Dodali so pripombo, da se v sklep
doda, da se potrdi letno poročilo za leto 2014
Podrobno predstavitev delovanja druţbe GOLEA je podal predstavnik druţbe Boštjan Mljač.
Predstavil je tudi poročilo o izvedbenih ukrepih iz akcijskega načrta za našo občino. Poročilo
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se po potrditvi s strani OS dostavi na pristojno Ministrstvo. V poročilu je tudi prikazan plan
projektov za leto 2015.
Sledila je krajša razprava.
Županja je po razpravi dala na glasovanje naslednji SKLEP:
1.
Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega
energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2014.
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

K6)
Sklepanje o izdaji mnenja k Strateškem načrtu Kosovelove knjižnice Sežana 2015-2019
Točko je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne sluţbe druţbenih dejavnosti. Poročilo
iz sestanka odbora je podal predsednik odbora Peter Boršič. Odbor predlaga, da Občinski svet
izda pozitivno mnenje k predlaganemu Strateškemu načrtu Kosovelove knjiţnice Seţana
(2015-2019) z upoštevano zadolţitvijo Kosovelove knjiţnice Seţana, da se v predlagani
Strateški načrt (2015-2019) vnese dopolnitev, da bo Knjiţnica spremljala in skušala smiselno
upoštevati Letni program kulture občine Hrpelje - Kozina, v delu, ki se bo nanašal na
področje knjiţnične dejavnosti v občini Hrpelje - Kozina ter v dokument doda navedbo
Letnega programa kulture v občini Hrpelje - Kozina za leto 2014.
Odbor za v bodoče predlaga, da vsi javni zavodi, katerih smo soustanovitelji, za vse
dokumente, ki zadevajo načrte in razvoj pridobijo soglasje ustanovitelja pred sprejemom akta
oz. dokumenta.
Predhodno so bili novi člani Odbora za negospodarstvo in javne sluţbe druţbenih dejavnosti
seznanjeni z nalogami in delokrogom druţbenih dejavnosti.
V nadaljevanju je obrazloţitev Strateškega načrta podal še Vasja Ivančič.
Razprave ni bilo.
Ţupanja je po razpravi dala na glasovanje naslednji SKLEP:
1. člen
Občinski svet občine Hrpelje - Kozina daje pozitivno mnenje k predlaganemu
STRATEŠKEMU NAČRTU KOSOVELOVE KNJIŽNICE SEŽANA (2015-2019).
2. člen
Občinski svet občine Hrpelje - Kozina zadolži Kosovelovo knjižnico Sežana, da
v predlagani STRATEŠKI NAČRT KOSOVELOVE KNJIŽNICE SEŽANA (20152019) vnese dopolnitev, da bo Knjižnica spremljala in skušala smiselno
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upoštevati Letni program kulture občine Hrpelje - Kozina, v delu, ki se bo
nanašal na področje knjižnične dejavnosti v občini Hrpelje - Kozina ter v
dokument doda navedbo Letnega programa kulture v občini Hrpelje - Kozina
za leto 2014.
3. člen
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil soglasno sprejet.

K7)
Osnutek Odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2015- predstavitev in
splošna razprava
Osnutek odloka je obravnaval Odbor za finance. Predsednica odbora za finance Irena Stropnik
je članom OS povedala, da Odbor ni imel pripomb na proračun, temveč je podal mnenje, da
OS sprejme sklep, da se o proračunu za leti 2015 in 2016 opravi javna razprava.
Dne 17. 2. so bili sklicani vsi predsedniki KS, katerim je bil podrobneje predstavljen
proračun. Pripomb s strani predsednikov KS ni bilo.
Ţupanja je predlagala, da bi oba predloga proračuna za leti 2015 in 2016 obravnavali skupaj.
Sklep pa bi sprejemali za točko 7. in 8. posamično. Člani OS so se s predlogom strinjali.
Podrobnejšo predstavitev proračuna in temeljne cilje, načrt razvojnih programov za leto 2017
in 2018 je podala ţupanja Saša Likavec Svetelšek. Povedala je, da se s sprejemom proračuna
nekoliko zamuja, ker smo čakali smernice drţave z izračuni primarne porabe.
Splošni del proračuna in izhodišča je predstavila Aleksandra Iskra iz občinske uprave.
Sledila je razprava.
Peter Boršič je opozoril, da se v proračunu popravi manjše tiskarske napake. S strani
svetnikov je bilo predlagano, da se na spletni strani objavi tudi prezentacija proračuna.
Ţupanja je povedala še, da se s sprejemom proračuna mudi, da bi čimprej izpeljali javne
razpise in financiranje zavodov. Javna razgrnitev proračuna traja najmanj 15 dni in na spletu
bo objavljena javna razgrnitev proračuna takoj po sprejemu sklepa na današnji seji.
Ţupanja je po razpravi dala na glasovanje naslednji SKLEP:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina soglaša, da se o predlogu proračuna Občine
Hrpelje-Kozina za leto 2015, opravi javna razprava.
2.
Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K8)
Osnutek Odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2016- predstavitev in
splošna razprava
Obrazloţitev proračuna za leto 2016 in razprava o proračunu za leto 2016 je bila obravnavana
skupaj s točko 7 dnevnega reda.
Ţupanja je po razpravi dala na glasovanje naslednji SKLEP:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina soglaša, da se o predlogu proračuna Občine
Hrpelje-Kozina za leto 2016, opravi javna razprava.
2.
Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil soglasno sprejet.

K9)
Seznanitev s planom sej občinskega sveta
Ţupanja je po razpravi dala na glasovanje naslednji SKLEP:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme program dela, oziroma letni plan sej
Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina v letu 2015, in sicer:
4. redna seja OS
5. redna seja OS
6. redna seja OS
7. redna seja OS
8. redna seja OS
9. redna seja OS
10. redna seja OS
11. redna seja OS

dne 19. 2. 2015
dne 10.03.2015,
dne 21.05.2015
dne 18.06.2015
dne 03.09.2015 - slavnostna seja
dne 24.09.2015
dne 12.11.2015
dne 17.12.2015
2.

Ta sklep velja takoj.
6

Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil soglasno sprejet.

K10)
Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
- Odgovor na vprašanje Liste pretresi z dne 15.1.2015
V gradivu je bil podan pisni odgovor na vprašanje liste Pretresi, ki so ga dostavili ţupanji
na predhodni seji OS.
- Predlog za ureditev statusa krajevnih skupnosti.«
Pri vprašanju in pobudi je bil dana pisna pobuda Liste Pečar za ureditev statusa KS, ki ga je
ţupanja na seji prebrala. Občina bo za eno izmed prihodnjih sej pripravila pisni odgovor.
Obvestilo glede priprave nove mreže urgentnih centrov za nujno medicinsko
pomoč
V sredstvih javnega obveščanja je bilo zaslediti, da ministrstvo za zdravstvo pripravlja novo
mreţo za nujno medicinsko pomoč. V tej mreţi ni zaslediti nujne medicinske pomoči
zdravstvenega doma Hrpelje. Na javno razgrnitev mreţe bo moţno podati pripombe, da
ohranimo status zdravstvenega centra Hrpelje v taki obliki kot doslej.
-

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zabeleţila: Ester Renko

Ţupanja
Saša Likavec Svetelšek
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