OSNUTEK
OBČINSKI SVET
Številka: 032-12/2015-2
Datum: 10.12.2015
Z A P I S N I K
10. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila
v četrtek, dne 10.12. 2015, ob 17.00 uri v sejni sobi občine.

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Iris Pečar , Matej Dodič, Denis Čermelj, Irena
Stropnik, Vladimir Zadnik, Vasja Ivančič, Tina Andrejašič, Peter Valenčič, mag.Valter
Fabjančič, Martina Babuder, Robert Grk, Peter Boršić in Suzana Jelušič
OPRAVIČENO ODSOTEN:
OSTALI PRISOTNI: Saša Likavec Svetelšek – ţupanja , Andrej Bolčič –direktor občinske
uprave, Robert Kastelic, Vasja Valenčič, Ester Renko, Irena Tomaţič- predsednica NO,
Ester Mihalič,
POROČEVALCI-zunanji: Iztok Bandelj in mag. Vlasta Kukanja (Komunala Seţana), Petra
Gombač in Peter Švagelj (Kraški vodovod Seţana), dva predstavnika druţbe Golea, dr.
Stanislav Renčelj
Mediji: Tina Milostnik- Primorske novice
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 predlagam naslednji DNEVNI RED:
1.) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2.) Določitev in potrditev dnevnega reda
3.) Pregled zapisnikov in potrditev sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje Kozina z dne 24.9.2015
4.) Sklepanje o potrditvi kandidatov za sodnike porotnike okroţnega sodišča v Kopru
(poročevalec: Denis Čermelj)
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5.) Odlok o ureditvi javne trţnice v Občini Hrpelje – Kozina - druga obravnava
(poročevalka: Ester Mihalič)
6.) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda območno
razvojne agencije »Ora Krasa in Brkinov« (Poročevalka: Vlasta Sluban)
7.) Odlok o javnem redu in miru - prva obravnava (poročevalec Robert Kastelic)
8.) Elaborat o oblikovanju cen storitev javne sluţbe ravnanja z odpadki v Občinah Seţana,
Hrpelje – Kozina, Komen in Divača (poročevalca: dir. Bandelj Iztok in mag. Vlasta
Kukanja)
9.) Obravnava cen storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
vod in storitev povezanih s pretočnimi in nepretočnimi greznicami ter MKČN v Občini
Hrpelje-Kozina (poročevalec: dir. Peter Fabiani)
10.) Obravnava in sprejem investicijske dokumentacije za obnovo javne razsvetljave na
območju OHK (Poročevalec: druţba Golea)
11.) Sprejem Uradno prečiščenega besedila Poslovnika o delu Občinskega sveta
(poročevalka: Ester Renko)
12.) Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Hrpelje – Kozina (poročevalec: Andrej Bolčič)
13.) Sprejem letnega programa športa za leto 2016 (poročevalec: Vasja Valenčič)
14.) Sprejem letnega programa kulture za leto 2016 (poročevalec: Vasja Valenčič)
15.) Seznanitev z dokončnim Poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad
sredstvi, vloţenimi v investicijo »Izgradnja vaškega doma Rodik 1. Faza« in seznanitev s
spremembo sklepa o sprejemu letnega programa nadzora NO (poročevalka: predsednica
NO)
16.) Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeţelja v
občini Hrpelje-Kozina za programsko obdobje 2015-2020 (poročevalec:Robert Kastelic)
17.) Širitev zdravstvene mreţe na primarni ravni (poročevalka: ţupanja)
18.) Sklepanje o potrditvi sklepa financiranje občin-na predlog SOS in ZOS (poročevalka:
ţupanja)
19.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
- Civilna iniciativa za Kobilarno Lipica (poročevalec: Stanislav Renčelj)
- Dostava odgovorov na pisne pobude in vprašanja s prejšnje seje
___

K1)
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Ţupanja je ugotovila, da je prisotnih 12 članov občinskega sveta in da je občinski svet
sklepčen.
K2) Določitev in potrditev dnevnega reda
Ţupanja na predlog Statutarno pravne komisije predlaga umik 6. točke dnevnega reda z
naslovom :
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda območno razvojne
agencije »Ora Krasa in Brkinov«. Na odboru statutarno pravne komisije so sprejeli naslednji
sklep: Statutarno pravna komisija ţupanji predlaga, da točko Sprejem spremembe
odloka ORA umakne iz dnevnega reda občinskega sveta in sprejem prestavi na
naslednjo sejo.
Do takrat naj se Odlok ustrezno uredi oz. dopolni, in sicer:
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I.
1. v preambuli spremembe odloka naj se popravi sklic na veljaven statut OHK;
2. potrebna je obrazloţitev 3. , 4. , 6. in 8. člena predloga spremembe odloka;
3. 7. člen je potrebno umestiti v poglavje prehodnih in končnih določb.
I.
Predlog spremembe odloka je potrebno predhodno uskladiti z ostalimi občinami
ustanoviteljicami ORE.
___
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji dnevni red, ki je bil soglasno sprejet. Točke
dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev in potrditev dnevnega reda
3. Pregled zapisnikov in potrditev sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje Kozina z dne 24.9.2015
4. Sklepanje o potrditvi kandidatov za sodnike porotnike okroţnega sodišča v Kopru
(poročevalec: Denis Čermelj)
5. Odlok o ureditvi javne trţnice v Občini Hrpelje – Kozina - druga obravnava
(poročevalka: Ester Mihalič)
6. Odlok o javnem redu in miru - prva obravnava (poročevalec Robert Kastelic)
7. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne sluţbe ravnanja z odpadki v Občinah Seţana,
Hrpelje – Kozina, Komen in Divača (poročevalca: dir. Bandelj Iztok in mag. Vlasta
Kukanja)
8. Obravnava cen storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
vod in storitev povezanih s pretočnimi in nepretočnimi greznicami ter MKČN v
Občini Hrpelje-Kozina (poročevalec: dir. Peter Fabiani)
9. Obravnava in sprejem investicijske dokumentacije za obnovo javne razsvetljave na
območju OHK (Poročevalec: druţba Golea)
10. Sprejem Uradno prečiščenega besedila Poslovnika o delu Občinskega sveta
(poročevalka: Ester Renko)
11. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Hrpelje – Kozina (poročevalec: Andrej Bolčič)
12. Sprejem letnega programa športa za leto 2016 (poročevalec: Vasja Valenčič)
13. Sprejem letnega programa kulture za leto 2016 (poročevalec: Vasja Valenčič)
14. Seznanitev z dokončnim Poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad
sredstvi, vloţenimi v investicijo »Izgradnja vaškega doma Rodik 1. Faza« in
seznanitev s spremembo sklepa o sprejemu letnega programa nadzora NO
(poročevalka: predsednica NO)
15. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeţelja v
občini Hrpelje-Kozina za programsko obdobje 2015-2020 (poročevalec:Robert
Kastelic)
16. Širitev zdravstvene mreţe na primarni ravni (poročevalka: ţupanja)
17. Sklepanje o potrditvi sklepa financiranje občin-na predlog SOS in ZOS (poročevalka:
ţupanja)
18. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
- Civilna iniciativa za Kobilarno Lipica (poročevalec: Stanislav Renčelj)
- Dostava odgovorov na pisne pobude in vprašanja s prejšnje seje
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___
K3) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 24.9.2015
Občinski svet je potrdil zapisnik iz 9. Seje OS z dne 24.9.2015.
Sprejet je bil naslednji sklep:
1. Potrdi se zapisnik 9. redne seje z dne 24.9.2015.
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
K4) Sklepanje o potrditvi kandidatov za sodnike porotnike okroţnega sodišča v Kopru
(poročevalec: Denis Čermelj)
Točko je obravnaval KVIAS. Predsednik odbora je povedal, da je Okroţno sodišče v Kopru

poslalo obvestilo, da je v Uradnem listu RS, št. 81, dne 30. 10. 2015 objavljen Poziv za
predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okroţnega sodišča v Kopru. Kandidate za
sodnike porotnike lahko poleg predstavniških organov občin (občinski svet), predlagajo tudi
interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali zdruţenja in delujejo na območju
občine. Po določbi 1. odstavka 45. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami), politične stranke neposredno ne morejo
predlagati kandidatov. V skladu z drugim odstavkom 45. člena Zakona o sodiščih, se sodniki
porotniki imenujejo v sorazmerju s številom prebivalcev posamične občine po podatkih o
številu prebivalcev Statističnega urada RS za leto 2015.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan drţavljan RS, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni
bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolţnosti in ki je
zdravstveno in osebnostno primeren za udeleţbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno
obvlada slovenski jezik. Pri oblikovanju predlogov je po navodilu Okroţnega sodišča Koper
potrebno upoštevati določilo 4. odstavka 462. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni
list RS, št. 63/94 in naslednji) ter predlagati določeno število sodnikov porotnikov za
mladoletniške zadeve izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo
izkušnje z vzgojo mladoletnikov.
Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko ponovno imenovani.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je poslala poziv za predlaganje
kandidatov Osnovni šoli DBB Hrpelje, Vrtcu Seţana, Krajevnim skupnostim OHK in
dosedanjim imenovanim sodnikom porotnikom. Rok za posredovanje predlogov kandidatov
za sodnike porotnike Okroţnega sodišča v Kopru je bil določen do 18. 11. 2015. Do tega
datuma smo prejeli predlog za dva kandidata: Uroš Laznik in Marjan Pelko.
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Občinski svetniki imajo rok za predlaganje kandidatov najkasneje 3 dni pred sejo. Do tega
datuma ni prispel nobeden predlog. Komisija predlaga OS, da se potrdi oba predlagana
kandidata.
Člani komisije KVIAZ pozivajo svetnike na dosledno upoštevanje spremembe poslovnika
OS, s katerim je določeno, da morajo biti najkasneje 3 dni pred sejo OS občini podani
predlogi za imenovanje kandidatov.
Sledila je razprava.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Za sodnika porotnika Okroţnega sodišča v Kopru, se imenujeta:
1. Uroš Laznik, roj. 9.9.1969, stanujoč Tumova 5, 6240 Kozina
2. Marjan Pelko, roj. 28.5.1964, stanujoč Reška cesta 15, 6240 Kozina
2.
Mandat sodnikov porotnikov traja pet let.
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
K5) Odlok o ureditvi javne trţnice v Občini Hrpelje – Kozina - druga obravnava
(poročevalka: Ester Mihalič)
V predlogu odloka za drugo obravnavo so bile upoštevane pripombe in sicer jasneje se
določi občasna trţna mesta ter za te tudi predvidi kazenske določbe.
Odlok sta obravnavali dve komisiji- statutarno pravna komisija in odbor za gospodarstvo.
Predsednika obeh odborov sta povedala, da na odlok ni bilo pripomb. Zato predlagajo OS, da
potrdi odlok v drugi obravnavi.
V razpravi ni sodeloval nihče.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Odlok o ureditvi javne trţnice v Občini
Hrpelje - Kozina v drugi obravnavi.
2.
Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
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ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K6) Odlok o javnem redu in miru - prva obravnava (poročevalec Robert Kastelic)
Odlok o javnem redu in miru je obravnavala Statutarno pravna komisija. Na predlog odloka v
prvi obravnavi ni bilo pripomb. Občinskemu svetu predlaga, da sprejme odlok v prvi
obravnavi.
Obrazloţitev odloka o javnem redu in miru je podal Robert Kastelic. Predlog Odloka o
javnem redu in miru je bil skupaj z gradivom objavljen na spletni strani občine, da se
omogoči sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov, skladno z novim poslovnikom OS.
Javna razprava je potekala od petka 20.11.2015 do srede 25.11.2015. Do izteka roka za javno
razpravo je na predlog odloka prispelo nekaj pripomb oziroma predlogov. O vsaki pripombi,
predlogu oziroma dopolnilu je predlagatelj pripravil odgovor ter stališče o tem, ali se
pripomba, predlog oziroma dopolnilo sprejme ali ne.
Sledila je razprava. V razpravi je sodelovala Tina Andrejašič in Peter Valenčič.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Odlok o javnem redu in miru v Občini
Hrpelje – Kozina, v prvi obravnavi.
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
___
Seji se je pridruţil Robert Grk. Skupaj je bilo prisotnih vseh 13 članov Občinskega sveta.
K7) Elaborat o oblikovanju cen storitev javne sluţbe ravnanja z odpadki v Občinah
Seţana, Hrpelje – Kozina, Komen in Divača (poročevalca: dir. Bandelj Iztok in mag.
Vlasta Kukanja)
Točko sta obravnavala Odbor za Gospodarstvo in Odbor za Finance. Člani Odbora za
gospodarstvo predlagajo občinskemu svetu, da sprejeme sklep v predlagani vsebini, pove
predsednik odbora.
Predsednica odbora za finance Irena Stropnik je povedala, da so zadolţili predstavnike
Komunale, da do seje OS pripravijo dodatno obrazloţitev elaborata. Ţelijo, da pripravijo
obrazloţitev koliko bi znašalo povišanje cene ob predpostavki za ločeno zbiranje odpadkov
(45%) ter da se pripravi izračun za ceno storitve za dejanske stroške za območje OHK. Pove,
da je bil na odboru sprejet sklep s tremi glasovi ZA, eden proti in en glas vzdrţan.
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Pri točki sta bila prisotna predstavnika Komunale d.d. Seţana, ga. Vlasta Kukanja in dir.
Komunale Iztok Bandelj, ki sta sodelovala v razpravi in obrazloţila vprašanje, ki ga je v
obliki sklepa podal Odbor za finance .
Sledila je razprava.
V razpravi so sodelovali Robert Grk, Peter Valenčič, Vasja Ivančič in Peter Boršič. Moti jih
predvsem odnos drţave do občine, ki predpiše Uredbo, in prelaga odločitev o dvigu cen na
občinske svetnike.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina potrjuje Elaborat o oblikovanju cene storitev
javne sluţbe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Seţana, Hrpelje-Kozina,
Komen in Divača, št. IT/4896/15.
Cene za storitve javnih sluţb ravnanja s komunalnimi odpadki so sledeče :
1. CENA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
CENA INFRASTRUKTURE

0,0065

EUR / kg

CENA STORITVE

0,0991

EUR / kg

CENA SKUPAJ

0,1056

EUR / kg

2. CENA ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
CENA INFRASTRUKTURE

-

EUR / kg

CENA STORITVE

0,1492

EUR / kg

CENA SKUPAJ

0,1492

EUR / kg

-

EUR / kg

0,0981

EUR / kg

3. CENA OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV

CENA INFRASTRUKTURE
CENA STORITVE

CENA SKUPAJ
0,0981
EUR / kg
4. CENA ODLAGANJA / ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
CENA INFRASTRUKTURE

-

EUR / kg
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CENA STORITVE

0,1518

EUR / kg

CENA SKUPAJ

0,1518

EUR / kg

2.
Vse cene so brez davka na dodano vrednost.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS ter začne veljati naslednji dan po objavi,
uporablja pa se za storitve opravljene od 01. januarja 2016 dalje.
4.
Vsi dosedanji sklepi, ki potrjujejo ceno ravnanja z odpadki, prenehajo veljati z dnem
31.12.2015.
Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K8) Obravnava cen storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih vod in storitev povezanih s pretočnimi in nepretočnimi greznicami ter MKČN
v Občini Hrpelje-Kozina (poročevalec: dir. Peter Fabiani)
Na seji sta prisostvovala Petra Gombač in dir. Kraškega vodovoda Peter Fabiani .
Točko sta obravnavala Odbor za Gospodarstvo in odbor za Finance. Predsednik odbora za
gospodarstvo - Peter Valenčič je povedal, da na predlog sklepa niso imeli pripomb, zato
predlagajo sprejem sklepa v predlagani vsebini.
Predsednica odbora za Finance- Irena Stropnik je povedala, da Odbor predlaga občinskemu
svetu sprejem sklepa v predlagani vsebini, s popravkom da se v 2. točki sklepa v zadnjem
odstavku doda stavek: »Za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami ter MKČN znaša subvencija občine 50% (samo za gospodinjstva in izvajalce
nepridobitnih dejavnosti).
Poročevalca nista posebej obrazloţila elaborata, saj so se svetniki z njim ţe predhodno
seznanili na sestanku. Ţupanja odprla razpravo.
V razpravi so sodelovali Robert Grk, Peter Valenčič in Peter Boršič.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP
1.
Potrdi se elaborat o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Hrpelje-Kozina in
elaborat o oblikovanju cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda in storitev povezanih z
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nepretočnimi in pretočnimi greznicami ter MKČN v Občini Hrpelje-Kozina, ki ju je
izdelal izvajalec občinske gospodarske javne sluţbe Kraški vodovod Seţana d.o.o. v
mesecu aprilu 2015.
2.
Potrjena cena storitve javne sluţbe oskrba prebivalcev s pitno vodo znaša brez DDV:
1,0233 €/m3
7,8024 €/mesec

- vodarina
- omreţnina

Potrjena cena storitve javnih sluţb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in
storitev povezanih z nepretočnimi in pretočnimi greznicami ter MKČN v Občini
Hrpelje-Kozina znaša brez DDV:
- odvajanje komunalnih odpadnih voda
- omreţnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda
- čiščenje komunalnih odpadnih voda
- omreţnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda
- storitve povezane z nepretočnimi in pretočnimi
greznicami ter MKČN

0,3317 €/m3
2,1661 €/mesec
0,2638 €/m3
1,7035 €/mesec
0,3410 €/m3

Občina Hrpelje-Kozina subvencionira omreţnino zgoraj omenjenih javnih sluţb (samo
za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti) v višini 60% izračunane cene omreţnine v
delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture.
Za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter MKČN
znaša subvencija občine 50% (samo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih
dejavnosti).
3.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi novih cen najemnin za
oskrbo s pitno vodo št: 355-2/2010-1 z dne 18.3.2010 in Sklep za odvajanje ter čiščenje
odpadnih vod št.: 355-3/2012 z dne 16.2.2012.
4.
Ta sklep začne veljati z dne 1.1.2016.

Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 9 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K9) Obravnava in sprejem investicijske dokumentacije za obnovo javne razsvetljave na
območju OHK (Poročevalca: predstavnika druţbe Golea)

9

Točko sta obrazloţila predstavnika druţbe Golea. Javna razsvetljava v OHK je v veliki meri

stroškovno neučinkovita, energetsko potratna in neskladna z »Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaţevanja okolja«. Cilj projekta je občini zagotoviti sodobno javno
razsvetljavo, ki bo omogočila kakovostno osvetlitev javnih površin, ob sočasnem zmanjšanju
svetlobnega onesnaţevanja in zniţanju porabe električne energije ter izpustov CO2. Predlaga
se sprejem investicijske dokumentacije za javno razsvetljavo. Občina naj bi šla sama v
investicijo, ki zajema prenovo javno razsvetljave z zamenjavo svetilk z varčno javno
razsvetljavo (led). Doba vračanja investicije je 7 let.
Točko je obravnaval odbor za gospodarstvo. Odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejeme
sklep v predlagani vsebini in sicer, da se je Občinski svet seznanil in potrjuje Dokument
identifikacije investicijskega projekta- Prenova javne razsvetljave v občini Hrpelje-Kozina,
po varianti 1B. Občinski svet pooblasti ţupanjo za podpis dokumenta Prenova javne
razsvetljave v Občini Hrpelje-Kozina.
Predstavljene so dve tehnični varianti. Občina je izrazila ţeljo, da bi uredila prenovo po
varianti 1B, ker je višja interna stopnja donosa, doba vračanja pa 8 let.
Sledila je razprava.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. člen
Občinski svet se je seznanil in potrjuje Dokument identifikacije investicijskega
projekta- Prenova javne razsvetljave v občini Hrpelje-Kozina.
2. člen
Občinski svet pooblasti ţupanjo za podpis dokumenta Prenova javne razsvetljave v
Občini Hrpelje-Kozina.
3. člen
Ta sklep velja takoj.
___
Sejo so začasno zapustili Robert Grk, Vasja Ivančič in peter Boršić.
___
Glasovanje: Navzočih je bilo 10 članov OS
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K10) Sprejem Uradno prečiščenega besedila Poslovnika o delu Občinskega sveta
(poročevalka: Ester Renko)
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Občinska uprava je po zadolţitvi s sklepom občinskega sveta št. 007-4/2015-1 z dne
24.9.2015, pripravila Uradno prečiščeno besedilo Poslovnika občinskega sveta. Uradno
prečiščeno besedilo poslovnika se v skladu s 103. členom poslovnika pripravi po vsaki
sprejeti spremembi in dopolnitvi ali če tako določi občinski svet.
Uradno prečiščeno besedilo je pripravljeno zaradi laţje berljivosti in zajema sprejet Poslovnik
OS iz leta 2012 in spremembe poslovnika sprejete na seji OS dne 24.9.2015. Točko je
obravnavala statutarno pravna komisija, ki na predlog poslovnika ni imela pripomb.
Občinskemu svetu predlaga, da potrdi Uradno prečiščeno besedilo poslovnika.
Predsednik Komisije KVIAZ je opozoril na dosledno upoštevanje določila 98. člena
poslovnika OS, ki navaja, da morajo svetniki predloge za kandidate za imenovanje poslati na
občino najmanj tri dni pred sejo.
Razprave v tem delu ni.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme uradno prečiščeno besedilo Poslovnika
občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina.
2.
Uradno prečiščeno besedilo poslovnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije
3.
Ta sklep velja takoj.
___

Seji se pridruţi Grk Robert.
___

Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K11) Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Hrpelje – Kozina (poročevalec: Andrej Bolčič)
Obrazloţitev Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Hrpelje – Kozina je podal Andrej Bolčič. Pravilnik se
objavi v Uradnem listu po izdaji soglasja s strani pristojnega Ministrstva.
Obravnavala sta ga Statutarno pravna komisija in Odbor za finance. Predsednica odbora za
Finance in predsednik Statutarno pravne komisije- mag. Valter Fabjančič povesta, da s strani
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članov odbora na vsebino pravilnika ni bilo pripomb, zato predlagajo OS, da potrdi predlagani
sklep.
Razprave ni bilo.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Pravilnik o subvencioniranju obrestne
mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Hrpelje –
Kozina.
2.
Ta sklep velja takoj.
___
Seji se je pridruţil Peter Boršič in Vasja Ivančič. Denis Čermelj je zapustil sejo.
___
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K12) Sprejem letnega programa športa za leto 2016 (poročevalec: Vasja Valenčič)
Točko je obravnaval Odbor za druţbene dejavnosti. Predsednik odbora je povedal, da na
program športa člani odbora niso imeli pripomb. V gradivu letni program športa so opozorili
na manjšo tiskarsko napako v letnici, pri naslovu v 1. točki programa.
Razprave ni bilo.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. člen
Sprejme se Letni program športa v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2016.
2. člen
Ta sklep velja takoj.
___
Seji se je pridruţil Denis Čermelj.
___
Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
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Sklep je bil sprejet
K13) Sprejem letnega programa kulture za leto 2016 (poročevalec: Vasja Valenčič)
Točko je obravnaval Odbor za druţbene dejavnosti. Predsednik odbora je povedal, da na Letni
program kulture člani odbora niso imeli pripomb.
V razpravi ni sodeloval nihče.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. člen
Sprejme se Letni program kulture v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2016, ki je v prilogi
tega sklepa.
2. člen
Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K14) Seznanitev z dokončnim Poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru
nad sredstvi, vloţenimi v investicijo »Izgradnja vaškega doma Rodik 1. Faza« in
seznanitev s spremembo sklepa o sprejemu letnega programa nadzora NO (poročevalka:
predsednica NO)
Predsednica NO ga. Irena Tomaţič je podala Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem
nadzoru nad sredstvi, vloţenimi v investicijo »Izgradnja vaškega doma Rodik 1. Faza«, ki so
ga obravnavali na seji v mesecu oktobru.
Člani NO so sprejeli sklep o spremembi programa dela za leto 2015. V letu 2015 ne bodo
nadzirali Kadrovske ustreznosti zaposlenih v Vrtcu Seţana, saj so člani NO so ugotovili, da
za tovrstni nadzor niso pristojni.
Člani OS so se seznanili z navedenim poročilom in sprejeto spremembo sklepa o planu
nadzora.
K15) Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in
podeţelja v občini Hrpelje-Kozina za programsko obdobje 2015-2020
(poročevalec:Robert Kastelic)
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo, ki na predlog sklepa ni imel pripomb. Prišlo je
do usklajevanja s strani Evropske komisije, ki je na predlog pravilnika dala nekaj manjših
popravkov.
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Spremembo pravilnika je podal Robert Kastelic. Sluţba za drţavne pomoči in razvoj
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) nas je z dopisom
obvestila, da so v drugi polovici meseca novembra 2015 zaključili usklajevanje z Evropsko
Komisijo glede občinskih pravilnikov s področja kmetijstva. Med drugimi je bil predmet ex
ante pregleda in usklajevanja med MKGP in Evropsko komisijo, tudi »Pravilnik o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeţelja v Občini Hrpelje-Kozina za
programsko obdobje 2015 – 2020«. Na podlagi uskladitve skupnega stališča in ponovnega
pregleda so občini predlagali korekcije. Korekcije so vnesene v Pravilnik in predloţene
Občinskemu svetu v potrditev in sprejem Pravilnika v predlagani vsebini. Pravilnik je bil ţe
obravnavan in potrjen na seji OS dne 1.7.2015 in spremembe dne 24.9.2015.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet se je seznanil in sprejme popravke (II) Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeţelja v občini Hrpelje-Kozina za programsko
obdobje 2015 – 2020.
Pravilnik z upoštevanimi pripombami se objavi v Uradnem listu RS.
2.
Sklep velja tokoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K16) Širitev zdravstvene mreţe na primarni ravni (poročevalka: ţupanja)
Točko je obrazloţila ţupanja. Gre za dopis ZD Seţana, ki ga je naslovilo na pristojno
Ministrstvo, o umestitvi vsaj enega dodatnega tima v OHK in občino Komen. Spremenili so
se kriteriji za širitev zdravstvene mreţe na število prebivalcev.
Predsednik odbora za druţbene dejavnosti pove, da predlagajo OS v potrditev predlagani
sklep. Odločitev kako se bo drţava opredelila do tega dopisa, je na strani drţave. Je pa
vsekakor to za občino dobrodošlo, v kolikor bo sprejeto na Ministrstvu.
Razprave ni bilo.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet se je seznanil in potrjuje dopis Zdravstvenega doma Seţana št. 15/453 z
dne 14.7.2015 o širitvi zdravstvene mreţe in umestitvi vsaj enega dodatnega tima na
območju občine Hrpelje-Kozina.
2.
Ta sklep velja takoj.
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Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K17) Sklepanje o potrditvi sklepa
(poročevalka: ţupanja)

financiranje občin - na predlog SOS in ZOS

Ţupanja je pojasnila, da je predlog sklepa pripravila SOS (Skupnost občin SLO) in ZOS
(Zdruţenje občin SLO). Predlagajo, da ga potrdijo vse občine v SLO. Predlaga se dvig
glavarine iz trenutno 522,00 € na 536,00 €.
Točko je obravnaval odbor za Finance, ki predlaga OS, da potrdi predlog sklepa.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP
1.
Občinski sveti Občine Hrpelje-Kozina, odločno nasprotujemo 54. členu, 55. členu in 56.
členu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 v katerih
ta določa višino finančnih sredstev za občine. Svetnice in svetniki ugotavljamo, da Vlada
RS in Drţavni zbor s tako dodeljeno višino finančnih sredstev ogroţata smisel in obstoj
lokalne samouprave in še dodatno siromašita prebivalke in prebivalce občin, ki so
zaradi socialne in ekonomske krize ţe tako zelo prizadeti. Prav tako pa drţavna raven
deluje v nasprotju s pravili pravne drţave, saj ţe nekaj let določa višino povprečnine v
nasprotju z Zakonom o financiranju občin.
2.
Svetnice in svetniki zahtevajo, da se 54., 55. in 56. člen Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leti 2016 in 2017 spremenijo tako, da se glasijo:
54. člen
Višina povprečnine za leto 2016 znaša 536,00 evra na prebivalca.
Višina povprečnine za leto 2017 znaša 536,00 evra na prebivalca.
55. člen
Se črta.
56. člen
V letu 2016 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4%
skupne primerne porabe občin, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja
nadomestilo dela sredstev za sofinanciranje investicij iz leta 2015
V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4%
skupne primerne porabe občin. Deleţ sredstev, ki ga bo občina porabila za namene
vračila obveznosti po 23. členu ZFO-1 se ne uvršča v načrt razvojnih programov
drţavnega proračuna, pri čemer se za pridobitev osnove za sklenitev pogodbe o
sofinanciranju smiselno uporabijo določbe četrtega in petega odstavka 23. člena ZFO-1.
Sredstva investicijskega transfera se lahko v skladu s 23. in 21. členom ZFO-1 uporabijo
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tudi za plačilo tistih stroškov projektov strukturne in kohezijske politike Evropske
unije, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta, vendar jih organ upravljanja ne
pripozna kot upravičene stroške. Med te stroške pa sodi tudi nepovračljiv davek na
dodano vrednost, plačan v zvezi z njimi.
3.
Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K18) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
- Civilna iniciativa za Kobilarno Lipica (poročevalec: dr. Stanislav Renčelj)

Civilno iniciativo za obstoj in nadaljnji razvoj Kobilarne Lipica je predstavil dr. Stanislav
Renčelj, kot glavni pobudnik te iniciative. Nadaljnji razvoj Kobilarne Lipica je pomemben za
vse občine. Občinski sveti naj v najkrajšem moţnem času obravnavajo problematiko
Kobilarne Lipica in se zavzamejo za Kobilarno Lipica kot enovito druţbo. Aktivno naj
sodelujejo pri pripravi novega zakona o Kobilarni Lipica. Občine naj se angaţirajo pri
kadrovskih rešitvah.
S stališči kraških občin je potrebno seznaniti vlado RS, Ministrstvo za gospodarstvo,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Svet Kobilarne Lipica, poslance s
Primorske in Notranjske ter javnost. Apelira na ţupane in svetnike, da podprejo civilno
iniciativo.
V razpravi so sodelovali Peter Boršić, Matej Dodič in Denis Čermelj. Vsi so menja, da je
Kobilarna Lipica ţe iz preteklosti bila pomemben turistični subjekt za naš kraj in občane.
Ţupanja je dala na glasovanje naslednji SKLEP:
1.
Člani občinskega sveta podpirajo delo in prizadevanje Civilne iniciative za obstoj
Kobilarne Lipica, z ţeljo da Kobilarna postane uspešna in vodilna druţba na svojem
področju.
2.
Sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
- Dostava odgovorov na pisne pobude in vprašanja s prejšnje seje
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Občinska uprava je pripravila pisne odgovore na vprašanja iz zadnje seje OS, ki so jih
svetniki prejeli v gradivu in sicer:
 Poročilo o zasedenosti terminov in izstavljenih ter plačanih računih storitev najemnine
športne dvorane (št. dopisa 032-10/2015-9).
 Odgovor vezan na ureditev zemljišč v Jezerini in ponudbo objektov in zemljišč
zainteresiranim vlagateljem (št. dopisa 032-10/2015-9).
 Odgovor na pobudo za ureditev katastra gozdnih cest (št. dopisa 032-10/2015-9).
 Poročilo o stanju divjih odlagališč v OHK (št. 354-9/2009-10) z dne 12.10.2015
 Dokončno revizijsko poročilo na postopek oddaje javnih naročil za šolske prevoze
(pozitivno rešen sklep št. 018-222/2015-3, s strani drţavne revizijske komisije)
___
 Peter Boršič je povedal, da je informacijo o koriščenju športne dvorane in sredstva, ki
naj bi jih občina prejela iz naslova oddaje v najem, zahteval s sklepom Odbor za
druţbene dejavnosti in ne Peter B. kot je bilo navedeno v gradivu.
 Matej Dodič je prejel odgovor na vprašanje, kako je s potekom del izgradnje vaškega
doma v K. Potoku. Kot najugodnejši izvajalec je bilo izbrano podjetje Grafit iz
Kočevja. Z gradnjo naj bi začeli v tem tednu. Rok za dokončanje del je predviden do
konca junija 2016.
 Robert Grk je imel pripombe na sklic odborov. Ţeli, da se pred poslanim vabilom,
predsedniki odborov posvetujejo s svojimi člani in dogovorijo o moţnostih udeleţbe
na seji.
 Lista Pečar je predloţila pisno pobudo, da občina prouči moţnost ustanovitve lastnega
podjetja za opravljanje vodovodne dejavnosti in komunalne dejavnosti na območju
občine Hrpelje-Kozina.
 Peter Valenčič je podal po e-pošti pisno vprašanje na občino in sicer:
1. Pohvalno in pozitivno je, da je Občina Hrpelje-Kozina investirala v izgradnjo trţnice
na Kozini. Ker pa je na izpostavljenem kraju glede vetra in drugih vremenskih
vplivov, predlaga, da se izvede stranska zaščita in zapre sredinska reţa z materiali, ki
ne bodo kvarili videza.
2.Vprašanje: Občina ima narejen Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP za prenovo javne razsvetljave s pripadajočo ostalo projektno dokumentacijo.
Zanima ga strošek občine Hrpelje-Kozina za kompletno dokumentacijo in v kolikor je
znan strošek izdelave katastra javne razsvetljave, ki je bil izdelan pred kakšnim letom.
 Ţupanja je povedala svetnikom, da so se pred kratkim na sestanku pogovarjali o širitvi
doma upokojencev na območju OHK. Dislocirana enota bi imela 50 do 60 leţišč. Za
zagon novega projekta se dogovarjajo z občino Koper .
___
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.
Zabeleţila: Ester Renko

Ţupanja
Saša Likavec Svetelšek
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