OSNUTEK
OBČINSKI SVET
Številka: 032-13/2015-2
Datum: 14.3.2016
Z A P I S N I K
11. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila
v četrtek, dne 17.03. 2016, 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 ODSOTNI: dr. Tadeja Pogačnik Godnič
OSTALI PRISOTNI: Saša Likavec Svetelšek – ţupanja , Andrej Bolčič –direktor občinske
uprave, Irena Tomaţič- predsednica NO, Robert Kastelic, Vasja Valenčič, Ester Renko,
Ester Mihalič, Alenka Pečar, Aleksandra Iskra Boštjančič
POROČEVALCI-zunanji: direktor druţbe Golea g. Rajko Leban in predsednik KS Kozina g.
Krebelj
Mediji: Tina Milostnik - Primorske novice
Sejo je vodila ţupanja Saša Likavec Svetelšek.
Članom občinskega sveta je bilo vse gradivo dostavljeno po elektronski pošti. Gradivo je
objavljeno na spletni strani občine. Seja občinskega sveta je snemana.
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2.) Določitev in potrditev dnevnega reda
3.) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 10.12.2015
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4.) Sklepanje o imenovanju predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb
zoper policiste (poročevalec: predsednik Komisije za volitve in imenovanja)
5.) Sklepanje o imenovanju člana Sveta območne izpostave javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti Sežana (poročevalec: predsednik Komisije za volitve in
imenovanja)
6.) Odlok o spremembi proračuna OHK za leto 2016-rebalans (poročevalka:
Aleksandra Iskra Boštjančič)
-Sprejem Kadrovskega načrta v organu skupne občinske uprave občin Divača,
Hrpelje- Kozina, Komen in Sežana za leta 2016, 2017 in 2018
za leto 2016 (priloga rebalansa)
-Sprejem Načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine
Hrpelje-Kozina za leto 2016 (priloga rebalansa)
7.) Odlok o poimenovanju ulice v naselju Kozina-prva obravnava (poročevalka:
Alenka Pečar)
8.) Sprememba Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest-skrajšani postopek (poročevalka: Alenka Pečar)
9.) Odlok o javnem redu in miru - druga obravnava (poročevalec Robert Kastelic)
10.) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda
območno razvojne agencije »ORA Krasa in Brkinov« (poročevalec: Robert
Kastelic)
11.) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje – Kozina– skrajšani
postopek (poročevalec: Andrej Bolčič)
12.) Seznanitev z izvajanjem Lokalnega energetskega načrta in potrditev Letnega
poročila o izvedbenih ukrepih iz akcijskega načrta (poročevalec: Boštjan MljačGolea)
13.) Seznanitev z letnim programa nadzornega odbora za leto 2016 (poročevalka:
predsednica NO Irena Tomažič)
14.) Potrditev letnega plana sej OS
15.) Sklepanje o izdaji mnenja k dodelitvi koncesije za opravljanje iger na srečo
16.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
- Problematika v Zdravstvena postaja Hrpelje (vabljena: dr. Tadeja Pogačnik
Godnič)
- Dostava odgovorov na pisne pobude in vprašanja iz zadnje seje:
Lista Pečar (dve pobudi za opravljanje vodovodne dejavnosti in komunalne
dejavnosti) in vprašanje svetnika (strošek občine za kompletno dokum. in
strošek izdelave katastra javne razsvetljave)
__

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
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Ţupanja predlaga prestavitev 12. točke dnevnega reda, na 4. točko dnevnega reda, izjemoma,
zaradi drugih obveznosti, ki jih ima prisotni direktor druţbe Golea g. Rajko Leban.
Ţupanja je predlagala umik 8. Točke dnevnega reda:
8.) Sprememba Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cestskrajšani postopek (poročevalka: Alenka Pečar)
Na glasovanje je dala dnevni red, s predlaganimi spremembami, ki je bil soglasno
sprejet.
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev in potrditev dnevnega reda
3. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 10.12.2015
4. Seznanitev z izvajanjem Lokalnega energetskega načrta in potrditev Letnega
poročila o izvedbenih ukrepih iz akcijskega načrta (poročevalec: Boštjan MljačGolea)
5. Sklepanje o imenovanju predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb
zoper policiste (poročevalec: predsednik Komisije za volitve in imenovanja)
6. Sklepanje o imenovanju člana Sveta območne izpostave javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti Sežana (poročevalec: predsednik Komisije za volitve in
imenovanja)
7. Odlok o spremembi proračuna OHK za leto 2016-rebalans (poročevalka:
Aleksandra Iskra Boštjančič)
 -Sprejem Kadrovskega načrta v organu skupne občinske uprave občin
Divača, Hrpelje- Kozina, Komen in Sežana za leta 2016, 2017 in 2018 za leto
2016 (priloga rebalansa)
 -Sprejem Načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine
Hrpelje-Kozina za leto 2016 (priloga rebalansa)
8. Odlok o poimenovanju ulice v naselju Kozina-prva obravnava (poročevalka:
Alenka Pečar)
9. Odlok o javnem redu in miru - druga obravnava (poročevalec Robert Kastelic)
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda
območno razvojne agencije »ORA Krasa in Brkinov« (poročevalec: Robert
Kastelic)
11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje – Kozina– skrajšani
postopek (poročevalec: Andrej Bolčič)
12. Seznanitev z letnim programa nadzornega odbora za leto 2016 (poročevalka:
predsednica NO Irena Tomažič)
13. Potrditev letnega plana sej OS
14. Sklepanje o izdaji mnenja k dodelitvi koncesije za opravljanje iger na srečo
15. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
 Problematika v Zdravstvena postaja Hrpelje (vabljena: dr. Tadeja Pogačnik
Godnič)
 Dostava odgovorov na pisne pobude in vprašanja iz zadnje seje:
Vprašanje svetnika Roberta Grka (dve pobudi za opravljanje vodovodne
dejavnosti in komunalne dejavnosti) in vprašanje svetnika (strošek občine za
kompletno dokum. in strošek izdelave katastra javne razsvetljave)
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___
K3) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 10.12.2015
Občinski svet je potrdil zapisnik iz 10. Seje OS z dne 10.12.2015
Sprejet je bil naslednji sklep:
1. Potrdi se zapisnik 10. redne seje z dne 10.12.2015.
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) Seznanitev z izvajanjem Lokalnega energetskega načrta in potrditev Letnega
poročila o izvedbenih ukrepih iz akcijskega načrta (poročevalec: Boštjan Mljač-Golea)
Točko je obrazloţil direktor druţbe Golea g. Rajko Leban.
Občinski svet Občine je s sklepom 360-8/2009-18 sprejel Lokalni energetski koncept. Za
izvedbo aktivnosti iz LEK-a je občina pooblastila Goriško lokalno energetsko agencijo
GOLEA. GOLEA je zadolţena za izdelavo letnih poročil in načrtov izvajanja aktivnosti, ki
sledijo iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Hrpelje-Kozina, ter za
organiziranje izvajanja aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta
občine. Po »Pravilniku o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov«
mora biti poročilo potrjeno s strani Občinskega sveta in poslano pristojnemu ministrstvu do
konca januarja. Hkrati s poročilom izvedenih aktivnosti se sprejme tudi plan za izvajanje
aktivnosti v letu 2015. Načrtovana je prenova javne razsvetljave, dokončanje energetske
izkaznice in energetska sanacija šole.
Točko sta obravnavala Obor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami ter
Odbor za gospodarstvo. Oba odbora predlagata občinskemu svetu, da se potrdi »Letno
poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in
njihovih učinkih.
Sledila je razprava. V razpravi je sodeloval Vasja Ivančič. Predvsem ga je zanimalo deleţ
sofinanciranje energetske sanacije stavb.
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.
2.
Letno poročilo s planom za leto 2016 je v prilogi tega sklepa.
Sklep velja takoj.
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Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K5) Sklepanje o imenovanju predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper
policiste (poročevalec: predsednik Komisije za volitve in imenovanja)
Ministrstvo za notranje zadeve je na občino naslovilo poziv za predlaganje predstavnikov
javnosti v senatih za reševanje pritoţb zoper policiste. Občina Hrpelje – Kozina lahko
predlaga enega predstavnika. Dosedanji član senata je bil Robert Grk iz Ocizle (sklep OS št.
014-3/2011-2, z dne 22.12.2011). Predstavniki bodo imenovani za dobo štirih let z moţnostjo
ponovnega imenovanja.
Na komisijo za mandatna vprašanja do roka ni prišel nobeden predlog.
Predsednik KVIAZA- a Denis Čermelj je povedal, da Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja predlaga OS, da se kot predstavnika javnosti v senatih za reševanje
pritoţb zoper policiste predlaga dosedanjega predstavnika Roberta Grka.
Sledila je razprava. V razpravi ni sodeloval nihče.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina kot predstavnika javnosti v senatih za reševanje
pritožb zoper policiste imenuje: Roberta Grk, stanujoč Ocizla 13/a, 6240 Kozina .
Predstavnik javnosti je imenovan za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
2.
Ta sklep velja takoj.

Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
En glas je bil vzdržan
Sklep je bil sprejet
K6) Sklepanje o imenovanju člana Sveta območne izpostave javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti Sežana (poročevalec: predsednik Komisije za volitve in imenovanja)
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JSKD (v nadaljevanju Javni sklad RS za kulturne dejavnosti) je na občino poslal poziv za
oblikovanje predloga za imenovanje članov sveta Območne izpostave (št. poziva 01311/2016/108, z dne 9.2.2016). Ker dosedanjim članom sveta v letu 2016 izteče štiriletni
mandat, pozivajo, da se najkasneje do 15.4.2016 pošlje predloge za kandidate za člane sveta
območne izpostave JSKD Seţana. Člane sveta območne izpostave imenuje direktor JSKD na
predlog lokalne skupnosti.
Dosedanji član sveta JSKD območne izpostava Seţana, je bil imenovan Peter Filipčič, Tatre
16, 6243 Obrov, s sklepom OS št. 610-3/2011-3, z dne 7.11.2012.
Občina je pozvala kulturna društva delujoča na območju OHK k zbiranju predlogov za
predstavnike JSKD. Rok za pošiljanje predlogov je bil določen do 3.3.2016. Do roka so
prispeli naslednji predlogi:
- MOPZ Slavnik- predlagatelj za kandidatko Andrejo Tomaţič Hrvatin
- Svetnik Zadnik Vladimir- predlagatelj za kandidatko Andrejo Tomaţič Hrvatin
- Društvo Vokalna skupina Karina- predlagatelj za kandidatko Andrejo Tomaţič
Hrvatin (predlog poslan po roku, ki je bil določen)
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je na seji dne 14.3.2016 obravnavala
podane predloge in ugotovila, da predlagana kandidatka Andreja Tomaţič Hrvatin izpolnjuje
pogoje. Podano je bilo tudi pisno soglasje s strani predlagane kandidatke.
Predsednik komisije je povedal, da so člani odbora sprejeli sklep, da se predlaga OS v
potrditev predlagano kandidatko Andrejo Tomaţič Hrvatin.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
V Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Sežana, se
predlaga predstavnico lokalne skupnosti OHK:
Andrejo Tomažič Hrvatin, stanujoča Tublje pri Hrpeljah 2/a , 6240 Kozina.
Mandat članice sveta območne izpostave traja štiri leta, z možnostjo ponovnega
imenovanja.
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

K7) Odlok o spremembi proračuna OHK za leto 2016-rebalans (poročevalci:
Aleksandra Iskra Boštjančič in skrbniki proračunskih postavk)
Odlok o spremembi proračuna je obravnaval Odbor za finance in Statutarna komisija.
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Predsednika obeh komisij (Irena Stropnik in mag. Valter Fabjančič) sta povedala, da odbor
nima pripomb na predlog Odloka o rebalansu.
Odbor za finance je obravnaval tudi načrt ravnanja s premičnim in nepremičnim premoţenjem
ter kadrovski načrt v organu skupne občinske uprave vseh štirih občin (priloga proračuna).
Tudi na ta del spremembe proračuna Odbor za finance ni imel pripomb.
Rebalans proračuna je obravnaval tudi Odbor za obmejno sodelovanje, povezovanje v regijo
ali širšo lokalno skupnost ter za sodelovanje s KS, ki tudi ni imel pripomb na predlog
rebalansa.
Poročilo o rebalansu so podala Aleksandra Iskra Boštjančič in ţupanja Saša Likavec
Svetelšek. Andrej Bolčič je obrazloţil del proračuna , ki se nanaša na načrt ravnanja z
nepremičnim in premičnim premoţenjem.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali Vasja Ivančič, Peter Valenčič, Peter Boršić in Valter
Fabjančič.
___
Ţupanja ugotavlja sklepčnost. Seji se je pridruţila Marina Babuder. Prisotnih je bilo vseh 13
članov OS.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme rebalans proračuna Občine HrpeljeKozina za leto 2016.
2.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o spremembi proračuna Občine
Hrpelje-Kozina za leto 2016.
3.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
4.
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
 Sprejem Kadrovskega načrta v organih skupne občinske uprave občin Divača,
Hrpelje- Kozina, Komen in Sežana za leta 2016, 2017 in 2018 za leto 2016
(priloga rebalansa)
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa o sprejemu predloga
kadrovskega načrta v organih skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje-Kozina,
Komen in Sežana za leta 2016, 2017 in 2018:
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Opis

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT
IN REDARSTVO
MEDOBČINSKA
NOTRANJA

Število
zaposlenih
na dan

5

Predlog
dovoljenega
števila
zaposlenih
na dan
31.12. 2016
6

Predlog
dovoljenega
števila
zaposlenih
na dan 31.
12. 2017
6

Predlog
dovoljenega
števila
zaposlenih
na dan 31.
12. 2018
6

1

1

1

1

1

5

6

7

7

7

1. 1.
2015
4

Dovoljeno
število iz
Kadrovskega
načrta za leto
2015

REVIZIJSKA
SLUŽBA
SKUPAJ OBA
ORGANA

V kadrovskem načrtu so zajeti javni usluţbenci, zaposleni za nedoločen čas za polni delovni
čas.

Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
 Sprejem Načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine
Hrpelje-Kozina za leto 2016 (priloga rebalansa)
 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem OHK (priloga rebalansa)
Načrt ravnanja z nepremičnim premoţenjem je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami. Predsednik odbora Matej Dodič je povedal, da odbor ni imel
pripomb.
Sledila je razprava.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme prvo dopolnitev Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Hrpelje – Kozina za leto 2016, ki je priloga tega
sklepa in rebalansa proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2016.
2.
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Ta sklep začne veljati takoj.
Priloga sklepa:
- Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem OHK za leto 2016
Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
 Načrt ravnanja s premičnim premoženjem OHK (priloga rebalansa)
V razpravi ni sodeloval nihče.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Načrt ravnanja s premičnim
premoženjem Občine Hrpelje–Kozina za leto 2016, ki je priloga tega sklepa in
proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2016.
2.
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem se lahko med letom spreminja in dopolnjuje.
3.
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem občine odloči in sklene pravni posel
župan ali od njega pooblaščena oseba.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.
Priloga sklepa:
- Obrazec 3: Načrt pridobivanja premičnega premoţenja Občine Hrpelje–Kozina za leto
2016

Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K8) Odlok o poimenovanju ulice v naselju Kozina-prva obravnava (poročevalka:
Alenka Pečar)
Odlok o poimenovanju ulice v naselju Kozina je obrazloţila Alenka Pečar. Predlog za
poimenovanje ulice je bil predhodno usklajen s krajani Kozina. Odlok je bil javno razgrnjen
9

na spletni strani. V času javne razgrnitve na odlok ni bilo danih pripomb s strani občanov oz.
zainteresirane javnosti.
Odlok o poimenovanju ulice v naselju Kozina-prva obravnava sta obravnavala Statutarno
pravna komisija in Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
Člani Statutarno pravne komisije predlagajo, da se za drugo obravnavo upoštevajo naslednje
pripombe na predlog odloka in sicer:
- V obrazloţitev se zapiše, da je bil predhodno ţe usklajen predlog s krajani kot to
določa 3. Člen ZDOION
- V 1. členu se za besedo »Obvozna cesta«, doda piko. Začne se nov odstavek z besedo:
Ulica poteka…
- V 4. člen dodati za besedo Geodetska uprava: RS
Matej Dodič- predsednik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
je povedal da odbor na predlog odloka ni podal pripomb.
Sledila je razprava. V razpravi ni sodeloval nihče.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o imenovanju ulic v naselju
Kozina v prvi obravnavi, z upoštevanimi pripombami statutarno pravne komisije za
drugo obravnavo.
2.
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
K9) Odlok o javnem redu in miru - druga obravnava (poročevalec Robert Kastelic)

Odlok o javnem redu in miru je obravnavala Statutarna pravna komisija, ki na predlog odloka
ni imela pripomb.
Občina Hrpelje-Kozina je pred prvo obravnavo, predlog Odloka o javnem redu in miru
objavila na spletni strani občine, da se omogoči sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov.
Do izteka roka za javno razpravo je na predlog odloka prispelo nekaj pripomb oziroma
predlogov. Nekatere je občinska uprava upoštevala pri pripravi predloga za drugo obravnavo.
Občinski svet na predloge in obrazloţitve ni imel pripomb.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
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Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Odlok o javnem redu in miru v Občini
Hrpelje – Kozina (druga obravnava).
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
2.
Ta sklep velja takoj.

Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Dva glasa vzdržana.
Sklep je bil sprejet

K10) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda
območno razvojne agencije »ORA Krasa in Brkinov« (poročevalec: Robert Kastelic)
Zaradi pristopa Občine Komen k soustanoviti Zavoda ORA je potrebna sprememba Odloka o
ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov« v tistih členih, v
katere je poleg ostalih treh občin soustanoviteljic potrebno vključiti tudi Občino Komen.
V Odloku so upoštevane pripombe Statutarno pravne komisije, ki je predlog odloka ţe
obravnavala na seji dne 7.12.2015. V mesecu decembru je bila točka umaknjena iz
dnevnega reda. Občinski svet je naloţil občinski upravi, da odlok uskladi do naslednje seje.
Občina Komen je predlagani odlok ţe sprejela, in sicer na seji občinskega sveta dne
25.11.2015. Ostale tri občine naj bi predlog Odloka uvrstile na dnevni red na prvo naslednjo
sejo občinskega sveta.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov« po
skrajšanem postopku.
2.
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
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K11) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje – Kozina– skrajšani
postopek (poročevalec: Andrej Bolčič)
Točko je obrazloţil dir. občinske uprave Andrej Bolčič. S predlagano spremembo odloka se
omogoči enostavnejše pridobivanje gradbenega dovoljenja. Odlok se spreminja zaradi
jasnejšega tolmačenja na Upravni enoti pri izdaji gradbenega dovoljenja. Spremembo odloka
sta obravnavala dva odbora in sicer: Statutarno pravna komisija in Odbor za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. Člani obeh odborov niso imeli pripomb na
sprejem Odloka po skrajšanem postopku.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Peter Valenčič. V razpravi Andrej pove, da bo
občina prihodnje leto primorana sprejeti nov Odlok o odmeri komunalnega prispevka, zaradi
uvedbe nove zakonodaje na tem področju.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine
Hrpelje – Kozina, po skrajšanem postopku.
2.
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po
objavi.
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
K12) Seznanitev z letnim programa nadzornega odbora za leto 2016 (poročevalka:
predsednica NO Irena Tomažič)
Predsednica NO, Irena Tomaţič je člane OS seznanila z letnim programom Nadzornega
odbora, ki so ga potrdili člani NO s sklepom na seji v mesecu februarju.
Nadzorni odbor bo v letu 2016 opravil naslednje nadzore:
1. Nadzor nad pogodbo o najemu sluţbenega vozila Občine Hrpelje - Kozina
2. Nadzor dodatkov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja občinske uprave Občine
Hrpelje-Kozina v letu 2014 in 2015
3. Nadzor in pregled svetovalnih pogodb občinski upravi v letu 2015
4. Nadzor nad poslovanjem javnega zavoda Zdravstveni dom Seţana v letu 2015
Nadzor se bo opravil do konca leta 2016.
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Nadzorni odbor bo opravil nadzor pri določenem uporabniku proračunskih sredstev, če bo
tako zahteval občinski svet ali ţupanja, četudi ta nadzor ni vključen v letni program. Nadzorni
odbor lahko sprejme dopolnitev letnega programa.

K13) Potrditev letnega plana sej OS
Člani OS so sprejeli okvirni plan sej za leto 2016.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme program dela, oziroma letni plan sej
Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina v letu 2016, in sicer:
11. redna seja OS
dne 17.03.2016
12. redna seja OS
dne 21.04.2016
13. redna seja OS
dne 23.06.2016
Slavnostna seja
dne 02.09.2016 - slavnostna seja
14. redna seja OS
dne 22.09.2016
15. redna seja OS
dne 10.11.2016
16. redna seja OS
dne 15.12.2016
2.
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) Sklepanje o izdaji mnenja k dodelitvi koncesije za opravljanje iger na srečo
Občina Hrpelje-Kozina je prejela od Ministrstva za finance RS v mnenje vlogo za dodelitev
koncesije za prirejanje iger na srečo v igralnem salonu hotela Tabor v Seţani.
Občino Hrpelje-Kozina, kot sosednjo lokalno skupnost občine Seţana, Ministrstvo za finance
naproša, da najkasneje do 30.3.2016 poda mnenje o dodelitvi koncesije gospodarski druţbi
Admiral Kazino Mediteran d.o.o. Kozina. Občinskemu svetu OHK se predlaga v sprejem
sklep o podaji pozitivnega mnenja k podelitvi koncesije gospodarski druţbi Admiral Kazino
Mediteran, d.o.o. Kozina, za prirejanje iger na srečo v igralnem salonu hotela Tabor v Seţani.
Točko je pred sejo obravnaval Odbor za gospodarstvo. Predsednik Odbora je povedal, da na
predlog sklepa ni bilo pripomb s strani članov odbora.
Razprave ni bilo.
___
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Ugotovitev sklepčnosti: Navzočih 12 članov OS.
___
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina daje pozitivno mnenje k dodelitvi koncesije za
prirejanje iger na srečo, gospodarski družbi Admiral Kazino Mediteran, d.o.o.,
Bazoviška cesta 23, 6240 Kozina, za igralni salon na območju LS Sežana, v prostorih
hotela Tabor na naslovu Kolodvorska 4, Sežana.
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

K15 ) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude


Problematika v Zdravstvenem domu Hrpelje (vabljena: dir. ZS dr. Tadeja
Pogačnik Godnič)

Dr. Tadeja Pogačnik Godnič se je v teku seje opravičila, da se seje ne bo mogla udeleţiti.
Svetnica ga. Suzana Jelušić je opozorila na pritoţbe občanov na delovanje ZD Hrpelje.
Občane moti predloga čakalna doba za dostop do zdravnika, neodzivnost ambulante na
telefonske klice. Ena izmed občank se je obrnial na varuha človekovih pravic v Koper.
Ţelja večine občanov je, da bi uredili tudi pediatrično ambulanto in del laboratorijske
dejavnosti, saj je precej starejših občanov, ki jim oddaljena Seţana, zaradi slabe prometne
povezave, predstavlja dodatno breme za odhod v laboratorij.
Svetniki so mnenja, da bi se moralo čakalno dobo za dostop do zdravnika absolutno
zmanjšati.
Ţupanja pove, da je v teku razpis za zaposlitev zdravnika, ki bo nadomeščal odsotno
zdravnico v času porodniškega dopusta.
Problem je tudi v pomanjkanju ustreznega kadra na tem območju, predvsem
specializiranih zdravnikov z izkušnjami in ustreznimi licencami.
Svetniki so mnenja, da se odsotno direktorico ZD Seţana ponovno povabi na prihodnjo
sejo OS, in se o tej problematiki podrobneje razpravlja.


Svetniki so bili seznanjeni o udeleţi ţupanje na javni tribuni na temo izgradnja
drugega tira. Na seji so imeli svetniki moţnost podpisa izjave o podpori za
izgradnjo drugega tira
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Dostava odgovorov na pisne pobude in vprašanja iz zadnje seje:
Lista Pečar (dve pobudi za opravljanje vodovodne dejavnosti in komunalne
dejavnosti) in vprašanje svetnika (strošek občine za kompletno
dokumentacijo in strošek izdelave katastra javne razsvetljave)

Člani OS so prejeli pisni odgovor na dve pisni vprašanji iz zadnje seje OS s strani svetnika
Roberta Grka in svetnika Petra Valenčiča.
-

Pri vprašanju o Proučitvi moţnosti ustanovitve samostojnega podjetja za opravljanje
vodovodne dejavnosti in Proučitvi moţnosti ustanovitve samostojnega podjetja za
opravljanje komunalne dejavnosti, zaradi zahtevnosti tematike, uprava ni uspela
pripraviti temeljitega odgovora. Za pripravo je potrebno pridobiti ustrezne podatke
zdajšnjih izvajalcev javne gospodarske sluţbe, občin solastnic javnega podjetja in
Gospodarske zbornice , pojasni ţupanja. Pisno poročilo bo uprava pripravila in ga kot
odgovor na vprašanje predloţila na eno izmed prihodnih sej Občinskega sveta.

-

Drugo vprašanje svetnika Petra Valenčiča se nanaša na ustrezno ureditev Trţnice na
Kozini in strošek dokumentacije DIIP za prenovo javne razsvetljave. Občinska uprava
odgovarja, da je bila pobuda, da se na trţnici Kozina izvede ustrezna zaščita pred
neugodnimi vremenskimi vplivi ţe izpostavljena na sestanku uporabnikov trţnice v
oktobru 2015. V tem času je uprava skupaj s projektantom iskala ustrezno rešitev.
Znesek za ureditev Trţnice je predviden v Rebalansu proračuna Občine HrpeljeKozina za leto 2016. Na vprašanje svetnika v povezavi s stroški izdelave
dokumentacije za prenovo javne razsvetljave občinska uprava odgovarja:
o Strošek dokumenta identifikacije investicije projekta (DIIP) je znašal 2.100,00
EUR
o Strošek tehnične dokumentacije je znašal 2.700,00 EUR
o Občinska uprava je leta 2007 pripravila Odlok o komunalnem prispevku in
Program opremljanja stavbnih zemljišč. V okviru tega projekta je bil izveden
tudi kataster javne razsvetljave Občine Hrpelje-Kozina, ki je bil v skladu z
zakonodajo vpisan v kataster javne infrastrukture. Izdelavo teh dokumentov je
izvajalo podjetje TerraGIS. Skupni znesek je znašal 11.858,88 EUR.
___



Razno:

-

svetnika Petra Boršiča je zanimala trenutno stanje problematike črpališča Hrpelje.
Odgovor je podal Andrej Bolčič

-

Robert Grk je na seji podal pisni dopis za umik glasu »ZA« pri glasovanju na zadnji
seji OS dne 10.12.2015, ko je potrdil sklep pri 9. točki dnevnega reda, v povezavi z
Obravnavo cen storitev oskrbe s pitno vodo in storitev povezanih s pretočnimi in
nepretočnimi greznicami . Zahteva, da je pisni dopis priloţi k zapisniku seje. Meni, da
je bil z razlago te točke s strani dir. KSP Seţana zaveden, zato umika glas in glasuje
PROTI. Tako sam kot lista Pečar Ne podpirajo nenormalnega povišanja stroškov na
poloţnicah za gospodarstvo .
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Ţupanja je povedala, da so se nekatera podjetja iz naše občine obrnila na podjetje Lozej glede
izdelave poţarne presoje za zniţanje vodomera. Pove, da je večina občin v SLO potrdila
povišanje cen komunalnih storitev.
___
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zabeleţila: Ester Renko

Ţupanja
Saša Likavec Svetelšek
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