OBČINSKI SVET
Številka: 032-5/2015-3
Datum: 21.5.2015

OSNUTEK

Z A P I S N I K
6. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila
v četrtek, dne 21.05. 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: Vera Kavre, dr. Tadeja Pogačnik Godnič-ZD Seţana, Zvonko
Benčič Midre (podal odstopno izjavo)
OSTALI PRISOTNI: Saša Likavec Svetelšek – ţupanja , Andrej Bolčič –direktor občinske
uprave, občinska uprava: Aleksandra Iskra, Vasja Valenčič, Ester Mihalič, Ester Renko,
POROČEVALCI-zunanji: Radica Slavković- vrtec Seţana, Martin Kopatin in Ivana
Lovrenčič-Zavod Pristan, Iztok Bandelj in Vlasta Kukanja-KSP d.d. Seţana, Silvana Zadel,
Marjan Pelko, Katja Fajdigo- Občina Seţana, mediji- Lea Kalc Furlanič
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 bil predlagan naslednji dnevni red. .
DNEVNI RED:
1.) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2.) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina, z dne 13.3.2015
3.) Določitev in potrditev dnevnega reda
4.) Zaključni račun proračuna občine Hrpelje – Kozina za leto 2014 (Poročevalka:
Aleksandra Iskra)
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5.) Odlok o občinskih cestah OHK- 1. obravnava (Poročevalec:Andrej Bolčič)
6.) Sklepanje o potrditvi sistemizacije delavcev in določitvi št. ter vrsti oddelkov za
vrtec za šolsko leto 2015/2016 (Poročevalka: Radica Slavkovič)
7.) Sklepanje o višini subvencije OHK za izvajanje storitve pomoč družini na domu
(Poročevalec: Zavod Pristan-Martin Kopatin)
8.) Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu v OHK (poročevalec: Zavod Pristan-Martin Kopatin)
9.) Letno poročilo Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. o zbiranju in prevozu
komunalnih odpadkov za leto 2014 (Poročevalec: Iztok Bandelj)
10.) Letno poročilo Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. o urejanju in
vzdrževanju pokopališč v OHK za leto 2014 (Poročevalec. Iztok Bandelj)
11.) Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov, ki niso predmet drugih razpisov
v OHK (Poročevalec: Vasja Valenčič)
12.) Potrditev cenika najema in koriščenja športne dvorane v sezoni 2015/2016
13.) Povračilo stroškov volilne kampanje (Poročevalka: Vera Kavre)
14.) Potrditev predloga Sporazuma o vzpostavitvi geoparka na območju Matičnega
Krasa (Ester M.)
15.) Seznanitev s Predlogom pravilnika o službi nujne medicinske pomoči
(Poročevalka: dir. ZD Tadeja Pogačnik Godnič)
16.) a) Poročilo o delu MIR-a za OHK ter ocena stanja varnosti na območju OHK za
leto 2014 (poročevalka: Silvana Zadel)
b) Poročilo o varnostnih razmerah na območju PP Kozina za leto 2014
(poročevalec: Marjan Pelko)
17.) Sklepanje o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega
sveta iz sredstev proračuna OHK (Poročevalec: Peter Boršič)
18.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
K1)
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Ţupanja je ugotovila, da je prisotnih 11 članov občinskega sveta in da je občinski svet
sklepčen.
K2)
Pregled zapisnika in potrditev sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje Kozina, z dne 13.3.2015.
Ţupanja je podala v razpravo predlog zapisnika iz 5. redne seje z dne 13.3.2015.
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je podala na glasovanje predlog SKLEPA:
1) Potrdi se zapisnik in sklepi 5. redne seje z dne 13.3.2015
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Zapisnik je bil sprejet.
K3)
Določitev in potrditev dnevnega reda
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Ţupanja je predlagala umik dveh točk iz dnevnega reda, in sicer točke 11 in točke 17:
11.) Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov, ki niso predmet drugih razpisov v
OHK (Poročevalec: Vasja Valenčič)
17.) Sklepanje o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz
sredstev proračuna OHK (Poročevalec: Peter Boršič)
Na glasovanje je podala predlog dnevnega reda, ki je bil soglasno sprejet:
Dnevni red je sledeč:
4.) Zaključni račun proračuna občine Hrpelje – Kozina za leto 2014 (Poročevalka:
Aleksandra Iskra)
5.) Odlok o občinskih cestah OHK- 1. obravnava (Poročevalec:Andrej Bolčič)
6.) Sklepanje o potrditvi sistemizacije delavcev in določitvi št. ter vrsti oddelkov za
vrtec za šolsko leto 2015/2016 (Poročevalka: Radica Slavkovič)
7.) Sklepanje o višini subvencije OHK za izvajanje storitve pomoč družini na domu
(Poročevalec: Zavod Pristan-Martin Kopatin)
8.) Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu v OHK (poročevalec: Zavod Pristan-Martin Kopatin)
9.) Letno poročilo Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. o zbiranju in prevozu
komunalnih odpadkov za leto 2014 (Poročevalec: Iztok Bandelj)
10.)
Letno poročilo Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. o urejanju in
vzdrževanju pokopališč v OHK za leto 2014 (Poročevalec. Iztok Bandelj)
11.)
Potrditev cenika najema in koriščenja športne dvorane v sezoni
2015/2016
12.)
Povračilo stroškov volilne kampanje (Poročevalka: Vera Kavre)
13.)
Potrditev predloga Sporazuma o vzpostavitvi geoparka na območju
Matičnega Krasa (Ester M.)
14.)
Seznanitev s Predlogom pravilnika o službi nujne medicinske pomoči
(Poročevalka: dir. ZD Tadeja Pogačnik Godnič)
15.)
a) Poročilo o delu MIR-a za OHK ter ocena stanja varnosti na območju
OHK za leto 2014 (poročevalka: Silvana Zadel)
b) Poročilo o varnostnih razmerah na območju PP Kozina za leto 2014
(poročevalec: Marjan Pelko)
16.)
Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
K4) Zaključni račun proračuna občine Hrpelje – Kozina za leto 2014 (Poročevalka:
Aleksandra Iskra)
Obrazloţitev zaključnega proračuna občine za leto 2014 je podala ţupanja Saša Likavec
Svetelšek in Aleksandra Iskra. Zaključni račun je obravnaval odbor za proračun in
finance. Mnenje odbora je podala predsednica odbora Irena Stropnik. Občinskemu svetu
predlagajo sprejem proračuna v predlagani vsebini.
Sledila je razprava.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2014.
2. Zaključni račun se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
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3. Ta sklep velja takoj.
Seji se je pridruţil še en član OS.
Glasovanje: Navzočih je bilo torej 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K5) Odlok o občinskih cestah OHK- 1. obravnava
Odlok je obravnavala Statutarno pravna komisija in Odbor za prostorsko planiranje. Obstoječi
odlok iz leta 1999 je zastarel, zato predlagajo v sprejem nov odlok.
Predsednik odbora za prostorsko planiranje Matej Dodič je povedal mnenje odbora in sicer,
predlagajo OS, da sprejme odlok v prvi obravnavi.
Obrazloţitev odloka o občinskih cestah je podal dir. občinske uprave Andrej Bolčič.
Predsednik Statutarno pravne komisije, je podal mnenje komisije in sicer se komisija z
vsebino odloka strinja. Predlagajo pa, da se pri 2. obravnavi iz predloga odloka umakne
določila, ki se nanašajo na pooblastila policije in redarstva, saj pooblastila omenjenih organov
ţe določa zakon. Strinjajo se s tem, da se pristopi k novemu, zaradi preveč sprememb.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Odlok o občinskih cestah in
nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Hrpelje –
Kozina, v prvi obravnavi, z upoštevanimi pripombami Statutarno pravne komisije.
2. Ta 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 potrditvi sistemizacije delavcev in določitvi št. ter vrsti oddelkov za
vrtec za šolsko leto 2015/2016
Sistemizacijo vrtca je obravnaval odbor za druţbene dejavnosti. Predsednik Odbora Peter
Boršić je podal sledeče mnenje odbora: občinskemu svetu predlagajo, da sprejme sklep o
potrditvi št. oddelkov in sistemizacijo vrtca za leto 2015/2016, v predlagani vsebini.
Poročilo je podala še ravnateljica vrtca Radica Slavkovič, ki je opozorila na popravek št.
oddelkov v gradivu iz 59 na 60, ker so naknadno odprli še en oddelek v Komnu.
Posledično se spremeni št. vseh otrok otrok vpisanih v vrtec in št. otrok vpisanih v vrtec
štanjel.
V razpravi je sodeloval Vasja Ivančič.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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1.Občinski svet občine Hrpelje- Kozina sprejeme pregled števila vpisanih otrok in daje
soglasje k predlaganemu številu in vrsti oddelkov ter vrsti programov v Javnemu
vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtec Sežana (v nadaljevanju: Vrtec Sežana) na
območju občine Hrpelje- Kozina za šolsko leto 2015/2016, kot izhaja iz predloga Vrtca
Sežana, št. 355/36-2015 z dne 29.4.2015.
2.Občinski svet občine Hrpelje- Kozina daje soglasje k predlagani sistematizaciji
delovnih mest in številu zaposlenih v Vrtcu Sežana za šolsko leto 2015/2016, kot izhaja iz
predloga Vrtca Sežana št. 355/36-2015 z dne 29.4.2015.
3. V primeru, da se v Vrtcu Sežana na območju občine Hrpelje- Kozina med letom
pojavi potreba po spremembi vrste oddelka zaradi starostne strukture otrok in da ta
sprememba ne vpliva na število zaposlenih v javnem zavodu, Občinski svet občine
Hrpelje- Kozina pooblašča župana občine Hrpelje- Kozina, da odloči o izdaji soglasja za
spremembo vrste oddelka.
4. V primeru, da število vpisanih otrok v posameznem oddelku Vrtca Sežana na
območju občine Hrpelje- Kozina presega normativ iz prvega odstavka 17. člena Zakona
o vrtcih, Občinski svet občine Hrpelje- Kozina soglaša, da Vrtec Sežana lahko uporabi
fleksibilni normativ, ki dovoljuje v vsakem oddelku še dva otroka več kot je najvišje
dovoljeno število.
5. Občinski svet občine Hrpelje- Kozina pooblašča županjo občine Hrpelje- Kozina, da
lahko v skladu s potrebami in ob izpolnitvi minimalnih normativov za odprtje
posamezne vrste oddelka izda soglasje k odprtju dodatnih oddelkov in dodatnih
zaposlitev.
6. Občinski svet občine Hrpelje- Kozina pooblašča županjo občine Hrpelje - Kozina, da
lahko med letom izda soglasje k znižanju cen programov (cenika), saj je ob morebitni
spremembi vrste oddelka med šolskim letom vključenost otrok večja ( iz heterogenih in
kombiniranih v homogene oddelke) in je zaradi tega strošek dela na otroka nižji.
7. Občinski svet občine Hrpelje- Kozina pooblašča županjo občine Hrpelje- Kozina, da
izda soglasje k zvišanju cen programov, če je ta predlog za zvišanje cene do 3%.
8. V času šolskih počitnic se zapre enota v Materiji. V tem času se otroci iz Materije v
vključijo v enoto Hrpelje.
9. Ta sklep velja takoj
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil soglasno sprejet
K7) Sklepanje o višini subvencije OHK za izvajanje storitve pomoč družini na domu
(Poročevalec: Zavod Pristan-Martin Kopatin)
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Točko je obravnaval odbor za druţbene dejavnosti. Predsednik Odbora Peter Boršić je podal
sledeče mnenje odbora: Člani odbora niso imeli pripomb, zato predlagajo občinskemu svetu,
da sprejme Sklep o določitvi višine subvencije OHK , za izvajanje storitve pomoči druţine na
domu, v predlagani vsebini, to je v višini 75%. Subvencije po občinah zelo varirajo še doda.
Poročilo, glede določitve višine subvencije za izvajanje storitve na domu, je podal
predstavnik Zavoda Pristan - Martin Kopatin. Polna cena storitve ostane nespremenjena ţe od
leta 2011.
V razpravi je sodelovala Iris Pečar.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.Občinski svet občine Hrpelje - Kozina sprejme višino subvencije Občine Hrpelje –
Kozina za izvajanje storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Zavod za socialno
oskrbo Pristan, v višini 75 %.
2.Ta sklep velja takoj. Uporablja pa se od 1. 6. 2015 dalje.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet.
K8) Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu v OHK (poročevalec: Zavod Pristan-Martin Kopatin)
Točko je obravnaval odbor za druţbene dejavnosti. Predsednik Odbora Peter Boršić je podal
sledeče mnenje odbora: Člani odbora niso imeli pripomb, zato predlagajo občinskemu svetu,
da sprejme sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2014.
Obrazloţitev letnega poročila za leto 2014, sta predstavila predstavnika Zavoda PristanMartin Kopatin in Ivana Lovrenčič. Ker se prvič predstavljajo na seji so podrobneje
predstavili delo zavoda. V OHK imajo zaposleni dve socialni oskrbovalki. V 2014 so izvajali
pomoč pri 19 uporabnikih. Trenutno imajo 14 uporabnikov.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina se je seznanil z izvajanjem socialnovarstvene
storitve Pomoč družini na domu v Občini Hrpelje – Kozina za obdobje od 1. 1. 2014 do
31. 12. 2014.
2. Ta 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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Na dnevnem redu sta sledili dve točki (9 in 10), KSP d.d. Sežana, vendar
poročevalcev še ni bilo na sejo, zato so občinski svetniki na predlog županje potrdili
zamenjavo točke dnevnega reda in sicer se točko 11 (Potrditev cenika) prestavi na
točko 9, ostale točke se preštevilčijo.
K9) Potrditev cenika najema in koriščenja športne dvorane v sezoni 2015/2016
Odbor za druţbene dejavnosti je na obravnaval Cenik o najemu in koriščenju športne dvorane.
Predsednik Odbora Peter Borčić, je podal sledeče mnenje odbora: Ohranijo se pogoji in
višina cen iz lanskega cenika. Člani odbora na cenik niso imeli pripomb, zato predlagajo
občinskemu svetu, da potrdi Cenik najema in koriščenja športne dvorane za sezono
2015/2016.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Hrpelje–Kozina potrjuje Cenik najema in koriščenja športne
dvorane Občine Hrpelje–Kozina v sezoni 2015/2016 štev. 679-1/2015-1 z dne 21.05.2015, ki
ga je sprejela županja Občine Hrpelje–Kozina.
2. Ta sklep velja takoj.
3. Cenik je v prilogi tega sklepa.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K10) Letno poročilo Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. o zbiranju in prevozu
komunalnih odpadkov za leto 2014 (Poročevalec: Iztok Bandelj)
Točko je obravnaval odbor za Gospodarstvo. Odbor se je seznanil s Poročilom Komunalno
stanovanjskega podjetja d.d. o zbiranju in prevozu Komunalnih odpadkov v OHK za leto
2014. Predsednik Odbora Peter Valenčič je podal sledeče mnenje odbora: Odbor na poročilo
ni imel pripomb, zato predlaga občinskemu svetu, da sprejeme sklep o seznanitvi z vsebino
Letnega poročila KSP Seţana o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov za leto 2014.
Letno poročilo komunalno stanovanjskega podjetja d.d. o zbiranju in prevozu komunalnih
odpadkov sta podala predstavnika KSP d.d. iz Seţane, Iztok Bandelj in Vlasta Kukanja.
Ţupanja je odprla razpravo. V razpravi sta sodelovala Peter Valenčič in Matej Dodič.
Ţupanja 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 2014 štev.
KV/-1678-I-15 , marec 2015.
2. Ta sklep velja takoj.
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Član OS Robert Grk je zapustil sejo občinskega sveta.
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K11) Letno poročilo Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. o urejanju in vzdrževanju
pokopališč v OHK za leto 2014 (Poročevalec. Iztok Bandelj)
Točko je obravnaval odbor za Gospodarstvo. Odbor se je seznanil s Poročilom Komunalno
stanovanjskega podjetja d.d. o urejanju in vzdrţevanju pokopališč v OHK v letu 2014.
Poročilo je podal predsednik odbora Peter Valenčič, ki je podal sledeče mnenje odbora:
Odbor na poročilo ni imel pripomb, zato predlaga OS, da sprejme sklep o seznanitvi z
vsebino poročila o urejanju in vzdrţevanju pokopališč.
Letno poročilo komunalno stanovanjskega podjetja d.d. o urejanju in vzdrţevanju pokopališč
v OHK v letu 2014, sta podala predstavnika KSP d.d. iz Seţane, Iztok Bandelj in Vlasta
Kukanja.
V razpravi so sodelovali Peter Boršič, Valter Fabjančič in Matej Dodič.
Vlasta Kukanja je obrazloţila, glede opozarjanja z nalepkami na grobovih. V kolikor se še
letos ne javijo lastniki grobnega polja, bodo šli v pisni odpis groba. V prihodnje bi ga
klasificirali med opuščene grobove. Glede pogrezanja grobov zaradi podpornega zidu na
pokopališču v Slivju, bodo preverili.
Ţupanja 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
2014 štev. KV/1678-II-15, z marcem 2015.
2. Ta sklep velja takoj.
Ugotavlja se sklepčnost. Prisotnih 12 članov, seji je ponovno prisostvoval Robert Grk.
Robert Grk se je ponovno vrnil na sejo. Na seji je bilo prisotnih 12 članov OS.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K12) Povračilo stroškov volilne kampanje
Predlog povračila stroškov volilne kampanje je obravnavala Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Obrazloţitev je podal predsednik komisije, Denis Čermelj. Občinski
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svet Občine Hrpelje-Kozina je na 30. redni seji, dne 17. 6. 2010 sprejel sklep o delni
povrnitvi stroškov volilne kampanje v Občini Hrpelje-Kozina, s katerim je določeno, da
stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na
posameznega volilnega upravičenca v občini, za volitve ţupana pa ne smejo preseči 0,25 EUR
na posameznega volilnega upravičenca. V sklepu je navedeno, da organizatorji volilne
kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v
Občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za
dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja občinskemu svetu in računskemu sodišču.
Mnenje Komisije je bilo sledeče:
Organizatorjem volilne kampanje za volitve občinskega sveta in ţupana z dne 5. oktobra
2014 in drugega kroga volitev ţupana, dne 19. oktobra 2014, ki so oddali poročilo o
porabljenih in zbranih sredstvih volilne kampanje, pripada povračilo stroškov v višini, ki je
določena v sklepu. V obrazloţitvi gradiva v prvem stavku na drugi strani se popravi letnica in
v sklepu se v tabeli , druga vrstica dopiše pri SD črko »S« .
Občinska uprava bo preverila, na kakšen način in kam se nakaţe sredstva za povračilo
stroškov volilne kampanje, po zaprtju TRR.
Na predlog sklepa ni bilo pripomb. Zato predlagajo OS, da sprejme sklep v predlagani
vsebini, s popravki v tabeli sklepa.
V razpravi je sodeloval Robert Grk, ki pove, da se Lista Pečar odpove znesku iz tabele v
dobro Centra za usposabljanje Elvire Vatovec Divača.
Svetnik Zadnik Vladimir, pove, da se Neodvisna Lista Brkini, tudi odpove denarju v
dobro Moškega pevskega zbora Slavnik.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa, z upoštevanimi popravki:
1.
Organizatorjem volilne kampanje za volitve občinskega sveta in župana z dne 5. oktobra 2014
in drugega kroga volitev župana, dne 19. oktobra 2014, ki so oddali poročilo o porabljenih in
zbranih sredstvih volilne kampanje, pripada povračilo stroškov v naslednji višini:
LISTA
št. Glasov
0,33 € = OS;
POVRAČILO
0,12 € = Župan
SKUPAJ EUR
SD
343
X 0,33
113,19
1.485
X 0,12
178,20
SDS
160
x 0,33
52,80
LISTA PEČAR

217

X 0,33

71,61

PRETRESI

306

X 0,33

100,98

ZA LJUDI

215

X 0,33

70,95

NEODVISNA LISTA IZVIR

245

X 0,33

80,85

NEODVISNA LISTA BRKINI

122

X 0,33

40,26

SKUPAJ

708,84

2.
Ta sklep velja takoj.
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Vasja Ivančič je zapustil sejo.
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K13) Potrditev predloga Sporazuma o vzpostavitvi geoparka na območju Matičnega
Krasa
Predlog Sporazuma o vzpostavitvi geoparka na območju Matičnega Krasa sta obravnavala
dva odbora in sicer: Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami in
Odbor za turizem.
Predsednik odbora za prostorsko, Matej Dodič je podal sledeče mnenje odbora:
Člani odbora niso imeli pripomb, zato predlagajo občinskemu svetu, da potrdi predlog
Sporazuma o vzpostavitvi geoparka na območju Matičnega Krasa, h kateremu naj bi pristopile
Občine Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Miren-Kostanjevica in Seţana.
Ţupanjo Občine Hrpelje - Kozina se pooblasti za podpis sporazuma, po sprejemu na
občinskem svetu. Predlog sporazuma je priloţen v gradivu.
Predsednica odbora za turizem Iris Pečar je podala mnenje odbora, da predlagajo OS v
sprejem sklep o potrditvi sporazuma v predlagani vsebini.
Obrazloţitev točke je predstavila Katja Fajdiga iz občine Seţana. Predstavila je primer dobre
prakse iz Portugalske.
V razpravi so sodelovali: Robert Grk, Vasja Valenčič, Peter Boršić, Peter Valenčič in mag.
Valter Fabjančič.
Svetnika Grka je zmotilo, da v nazivu projekta ni omenjenih Brkinov in v kolikor bo projekt
zaţivel, vsekakor ţeli, da sodelujejo pri projektu tudi naši občani.
V bodoče bo spremljal projekt ali gre v to smer.
Poudarek poročevalcev v razpravi je temeljil na temu, da se moramo občine zdruţevat, da
lahko izpeljemo skozi geopark svoje projekte.
Glede stroškov projekta je bilo pojasnjeno, da se vloţena sredstva občin povrnejo skozi razpis
iz EU sredstev.
Vasja Ivančič je dobil zagotovilo poročevalke Katje, da ne bo omejitev za izgradnjo tega
projekta. Povedal je, da bodo spremljali stroške projekta.
Projekt bo zaţivel šele takrat, ko bodo sporazum podpisale vse občine, v nasprotnem primeru,
se v taki vsebini ne bo podpisal. Imajo pa občine moţnost iz projekta izstopiti kadarkoli.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Potrdi se besedilo predloga Sporazuma o vzpostavitvi geoparka na območju
Matičnega Krasa, h kateremu naj bi pristopile Občine Divača, Hrpelje - Kozina,
Komen, Miren-Kostanjevica in Sežana.
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2. Županjo Občine Hrpelje - Kozina se pooblasti za podpis sporazuma iz 1. točke tega
sklepa.
3. Ta sklep velja takoj.
Ugotavlja se prisotnost vseh 12 svetnikov.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K14) Seznanitev s Predlogom pravilnika o službi nujne medicinske pomoči
Predlog pravilnika je pred sejo OS, obravnaval odbor za druţbene dejavnosti. Poročevalka dir.
ZD Tadeja Pogačnik Godnič se iz opravičljivih razlogov seje ni mogla udeleţiti.
Na odboru za Druţbene dejavnosti je obrazloţitev predloga Pravilnika o sluţbi nujne
medicinske pomoči podala direktorica ZD Seţana dr. Tadeja Pogačnik Godnič. Predlog
Pravilnika, ki ga je predlagalo Ministrstvo je v javni obravnavi in dostopen na internetu.
Občine naj bi pripombe na ministrstvo oddale do 22.5.2015.
Predsednik odbora za druţbene Peter Boršić, je povedal naslednje mnenje odbora:
Občinskemu svetu predlagajo, da se seznani z vsebino predloga Pravilnika, ki je v javni
obravnavi in s predlogi pripomb, ki so jih predlagali predstavniki Zdravstvenega zavoda.
Pisne pripombe so bile s strani vseh 4 občin (Seţana, Divača, Komen in Hrpelje-Kozina)
odposlane na Ministrstvo za zdravje dne 21.5.2015. Ţupanja je prebrala predloge pisnih
pripomb. OHK je dala pripombo na mreţo zagotavljanja nujne medicinske pomoči.

K15)
a) Poročilo o delu MIR-a za OHK ter ocena stanja varnosti na območju OHK za
leto 2014
V skladu z Zakonom o občinskem redarstvu, občinski organ najmanj enkrat letno oceni
izvajanje občinskega programa varnosti. Občinskemu svetu je bilo predloţeno Poročilo o
delu medobčinskega inšpektorata in redarstva za občino Hrpelje-Kozina.
Poročilo za leto 2014 je podala Vodja MiR, Silvana Zadel.
V razpravi je sodeloval mag. Valter Fabjančič. Predlaga primerjalno poročilo ostalih 4
občin.
V razpravi je ga. Silvana povedala, da v kolikor dobijo zaprosilo občine za pomoč pri
urejanju prometa na javnih prireditvah, so se povabilu pripravljeni odzvati.
b) Poročilo o varnostnih razmerah na območju PP Kozina za leto 2014
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Poročilo o varnostnih razmerah na območju PP Kozina za leto 2014, je predstavil komandir
PP Kozina Marjan Pelko. Ocenjuje, da so bile varnostne razmere na območju Občine HrpeljeKozina v letu 2014, ugodne in obvladljive. V zadnjem času opaţajo porast druţinskega
nasilja in v porast prepovedanih drog.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa, pod točko a in b:
1. Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina na podlagi »Poročila o delu Medobčinskega
inšpektorata in redarstva za občino Hrpelje-Kozina ter ocena stanja varnosti na
območju OHK za leto 2014« št. 010-1/2015-4 z dne 30.03.2015 in na podlagi
Statističnih podatkov o varnostnih razmerah na območju občine Hrpelje-Kozina
za leto 2014, št. 0101-3/2015/2 (3B693-02) z dne 10.4.2015 ocenjuje, da je
izvajanje Občinskega programa varnosti potekalo v skladu s programskimi
izhodišči in smernicami.
2. Občinski svet se je seznanil s Poročilom o varnostnih razmerah na območju
Policijske postaje Kozina za leto 2014.
3. Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K16) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
Razno:
 Obvestilo o izstopu člana občinskega sveta
Ţupanja je v skladu s 37a. členom ZLS (Zakona o lokalni samoupravi), v zakonitem roku
obvestila člane občinskega sveta, o prejemu odstopne izjave člana občinskega sveta Zvonka
Benčič Midreta, z dne 13.5.2015. Odstopno izjavo je dala v obravnavo Občinski volilni
komisiji.
 Seznanitev z odstopno izjavo članice Nadzornega odbora
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je svetnike seznanil, da
je komisija obravnavala odstopno izjavo članice NO, Kristine Furlan. Ugotovi se, da je
članica Nadzornega odbora Občine Hrpelje – Kozina, Kristina Furlan; Hrpelje, Ul.
Dragomirja B. Brkina 48, 6240 Kozina, z dne 30.4.2015 podala pisno odstopno izjavo, zaradi
česar ji z dnem 30.4.2015 preneha članstvo v Nadzornem odboru. Funkcija, ki jo je zasedala
ni zdruţljiva z zaposlitvijo na občinski upravi.
Predsednik komisije Denis Čermelj pozove svetnike, da oddajo predloge za novega člana NO,
za obravnavo na prihodnji seji OS. Občinska uprava bo v pozivu določila rok za oddajo
predlogov.
 Ţupanje je povedala, da v kolikor ţelimo sprejeti Odlok o plakatiranju pred poletjem,
je predvidena še ena seja OS v začetku julija. V kolikor bo še kakšna pomembna
točka dnevnega reda, jo bomo tudi takrat uvrstili na dnevni red.
Seja je bila zaključena ob 20.35 uri.
Zabeleţila: Ester Renko

Ţupanja
Saša Likavec Svetelšek
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