OSNUTEK
OBČINSKI SVET
Številka: 032-1/2016-1
Datum: 21.4.2016
Z A P I S N I K
12. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila
v četrtek, dne 21.04. 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, Peter Valenčič, mag.Valter Fabjančič, Martina
Babuder, Robert Grk, Peter Boršić in Suzana Jelušič
OPRAVIČENO ODSOTNI: Tina Andrejašič
OSTALI PRISOTNI: Saša Likavec Svetelšek – županja , Andrej Bolčič –direktor občinske
uprave, Vasja Valenčič, Alenka Pečar, Aleksandra Iskra Boštjančič
POROČEVALCI-zunanji: dr. Tadeja Pogačnik Godnič, Vlasta Sluban- predstavnica ORA ,
Marjan Pelko- Komandir PP Kozina, Silvana Zadel- dir. Medobčinska redarska služba, Jože
Gojak- Lustrum, Prelc Anica in Prelec Silvo, Boris Hrovat
Mediji: Jasna Preskar/ Radio Koper, Lea Kalc Furlanič - Primorske novice
Sejo je vodila županja 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 11. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 17.3.2016
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4.) Odlok o imenovanju ulice v naselju Kozina-druga obravnava (poročevalka: Alenka
Pečar)
5.) Odlok o prometni ureditvi-1. obravnava (poročevalec: Alenka Pečar)
6.) Zaključni račun proračuna OHK za leto 2015 (poročevalka: Aleksandra Iskra
Boštjančič)
7.) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev ter sejninah in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Hrpelje-Kozina
8.) Sprememba Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav na območju OHK (poročevalec: Andrej Bolčič)
9.) a) Poročilo o delu MIR-a za OHK ter ocena stanja varnosti na območju OHK za
leto 2015 (poročevalka: Silvana Zadel)
b) Poročilo o varnostnih razmerah na območju PP Kozina za leto 2015 (poročevalec:
Marjan Pelko)
10.) Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalec: Andrej
Bolčič)
11.) Pogodba o priznanju lastninske pravice (poročevalec: Lustrum d.o.o. Sežana)
12.) Seznanitev z Osnutkom strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino
Krasa in Brkinov za programsko obdobje 2014-2020 (poročevalka: dir. ORA
Vlasta Sluban in Andrej Samec-ORA)
13.) Potrditev cenika o najemu in koriščenju športne dvorane v OHK za sezono
2016/2017 (poročevalec: Vasja Valenčič)
14.) Seznanitev s poročilom o poteku dveh javnih razpisov v letu 2015 (razpis za
razdelitev sredstev za programe, ki niso bili financirani z drugih razpisov in razpis
za spodbujanje zaposlovanja) po zahtevi občinskega sveta ob sprejetju pravilnikov
v preteklem letu (poročevalec: Vasja Valenčič)
15.) Problematika ZD Hrpelje (vabljena dir. ZD Sežana dr. Tadeja Pogačnik Godnič)
16.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
__

K1)
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Županja je ugotovila, da je prisotnih 12 članov občinskega sveta in da je občinski svet
sklepčen.
K2) Določitev in potrditev dnevnega reda
Županja je predlagala umik 5. Točke dnevnega reda.: Odlok o prometni ureditvi-1. obravnava
(poročevalka: Alenka Pečar)
Županja je dala na glasovanje dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.
1.)
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2.)
Določitev in potrditev dnevnega reda
3.)
Pregled zapisnika in potrditev sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 17.3.2016
4.)
Odlok o imenovanju ulice v naselju Kozina-druga obravnava (poročevalka:
Alenka Pečar)
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5.)
Zaključni račun proračuna OHK za leto 2015 (poročevalka: Aleksandra Iskra
Boštjančič)
6.)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev ter sejninah in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Hrpelje-Kozina
7.)
Sprememba Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav na območju OHK (poročevalec: Andrej Bolčič)
8.)
a) Poročilo o delu MIR-a za OHK ter ocena stanja varnosti na območju OHK za
leto 2015 (poročevalka: Silvana Zadel)
b) Poročilo o varnostnih razmerah na območju PP Kozina za leto 2015 (poročevalec:
Marjan Pelko)
9.)
Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalec: Andrej
Bolčič)
10.) Pogodba o priznanju lastninske pravice (poročevalec: Lustrum d.o.o. Sežana)
11.) Seznanitev z Osnutkom strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino
Krasa in Brkinov za programsko obdobje 2014-2020 (poročevalka: dir. ORA Vlasta
Sluban in Andrej Samec-ORA)
12.) Potrditev cenika o najemu in koriščenju športne dvorane v OHK za sezono
2016/2017 (poročevalec: Vasja Valenčič)
13.) Seznanitev s poročilom o poteku dveh javnih razpisov v letu 2015 (razpis za
razdelitev sredstev za programe, ki niso bili financirani z drugih razpisov in razpis za
spodbujanje zaposlovanja) po zahtevi občinskega sveta ob sprejetju pravilnikov v
preteklem letu (poročevalec: Vasja Valenčič)
14.) Problematika ZD Hrpelje (vabljena dir. ZD Sežana dr. Tadeja Pogačnik Godnič)
15.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
___
K3) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 17.3.2016
Občinski svet je potrdil zapisnik iz 11. Seje OS z dne 17.3.2016.
Sprejet je bil naslednji sklep:
1. Potrdi se zapisnik 11. redne seje z dne 17.3.2016
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) Odlok o imenovanju ulice v naselju Kozina-druga obravnava (poročevalka: Alenka
Pečar)
Odlok o imenovanju ulice v naselju Kozina, sta obravnavala Odbor za prostorsko planiranje
in Statutarna komisija. Oba odbora na predlagani Odlok nista imela pripomb. Statutarna
komisija je ugotovila, da so v predlogu odloka za drugo obravnavo upoštevane vse pripombe
statutarne komisije, ki jih je dala pri prvi obravnavi odloka.
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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 drugi 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

K5) Zaključni račun proračuna OHK za leto 2015 (poročevalka: Aleksandra Iskra
Boštjančič)
Zaključni račun sta obravnavala Odbor za finance in Statutarna komisija.
Statutarna komisija je preverila ali je predlog Odloka o zaključnem računu v skladu s
veljavno zakonodajo na področju financ. Na odlok ni bilo pripomb, zato predlaga OS, da ga
potrdi. Predsednica odbora za finance pove, da odbor na predlog Odloka ni podal pripomb in
ga predlaga v potrditev na seji v predlagani vsebini.
Obrazložitev zaključnega računa je podala Aleksandra Iskra Boštjančič. Podrobnejšo
obrazložitev posebnega dela proračuna je obazložila županja Saša Likavec Svetelšek.
Sledila je razprava. V razprvi ni sodeloval nihče.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2015.
2.
Zaključni račun se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
3.
Sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K6) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev ter sejninah in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Hrpelje-Kozina
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter
sejninah in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov Občine Hrpelje-Kozina sta obravnavala Odbor za finance in Statutarna
komisija. Oba odbora na predlog spremembe pravilnika nista imela pripomb. Odbora
predlagata občinskemu svetu Občine Hrpelje – Kozina v potrditev in v sprejem
predlagane spremembe pravilnika.
Sledila je razprava. V razpravi je sodeloval Peter Valenčič, ki je prosil za razlago sprememb
pravilnika. Obrazložitev spremembe Pravilnika je podala županja. Za pripravo sprememb
pravilnika se je občinska uprava odločila, zaradi uskladitve s pozitivno zakonodajo ter na
podlagi predloga Ministrstva za javno upravo- Služba za lokalno samoupravo. Ministrstvo za
javno upravo je na občini opravilo pregled usklajenosti splošnih aktov z zakonodajo. V 6.
členu pravilnika, se določbo glede pristonosti na seji in izplačilo sejnine jasneje definira-In
sicer pravico do sejnine ima član OS, ki je prisoten dve tretjini časa trajanja seje.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter sejninah in nagradah delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine
Hrpelje-Kozina.
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) Sprememba Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav na območju OHK
Spremembo pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
na območju OHK sta obravnavala Odbor za gospodarstvo in Statutarna komisija. Oba odbora
na seji nista podala pripomb in predlagata OS, da potrdi predlagano spremembo pravilnika.
Obrazložitev točke je podal Andrej Bolčič. Predlaga se črtanje 6. alineje 8. člena Pravilnika o
sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine
Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 46/2015; v nadaljevanju: Pravilnik). V letu 2015 je bil
sprejet nov pravilnik, v katerem se je skozi prvi razpis za pridobitev subvencije za nakup in
vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav ugotovilo, da je potrebno omenjeno alinejo črtat,
saj je ta diskriminatorna do lastnikov, ki novogradnjo načrtujejo. Le-ti bodo že za pridobitev
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gradbenega dovoljenja morali predvideti nakup in vgradnjo male komunalne čistilne naprave.
Po določbah sedaj veljavnega Pravilnika subvencije ni bilo mogoče pridobiti za novogradnje,
zato se predlaga črtanje tega določila. S spremembo tega člena, bi bila večja možnost za
subvencioniranje novogradenj.
Sledila je razprava. V razpravi ni sodeloval nihče.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na
območju Občine Hrpelje-Kozina.
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

K8)
a) Poročilo o delu MIR-a za OHK ter ocena stanja varnosti na območju OHK za leto
2015 (poročevalka: Silvana Zadel)
V skladu z Zakonom o občinskem redarstvu, občinski organ najmanj enkrat letno oceni
izvajanje občinskega programa varnosti. Občinskemu svetu je bilo predloženo Poročilo o delu
medobčinskega inšpektorata in redarstva za občino Hrpelje-Kozina.
Poročilo za leto 2015 je podala Vodja MIR, Silvana Zadel, ki pove da so z delom zadovoljni,
kar potrjuje stanje na terenu. Vsi zaposleni v organu si prizadevajo, da izvajajo sistematični
nadzor nad čim več področjih, ki so v njihovi pristojnosti. Opravljajo kontrolo nad cestnim
prometom, predvsem prekoračitev hitrosti. Izvajajo kontrolo nad odpadki v okolju. Odpravili
so plakatianje na črno itd
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali Vasja Ivančič, mag. Valter Fabjančič, Peter Boršič
in Robert Grk.
Valter Fabjančič je na nekaj vprašanj prejel odgovore na sami seji. Na naslednja vprašanja,
pa bo vodja MiR podala pisni odgovor in sicer:
- Koliko glob za prekrške zaradi prekoračitve hitrosti v cestnem prometu, ki jih je izrekla
redarska služba je bilo v lanskem letu dejansko plačanih in koliko od tega v % so plačali tuji
državljani, glede na dejstvo, da so bili ti največkrat storilci prekrškov ?
- Kolikokrat v preteklem letu je redarska služba delala v soboto in nedeljo na območju
OHK?
- Koliko glob zaradi prekoračitve hitrosti so lani izrekli voznikom tovornih vozil in motornih
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koles?
Ga. Silvana v razpravi pove, da občinska redarska služba sodeluje na tistih prireditvah,
kamor jih povabi občina. Nadzor nad gozdnimi potmi izvaja gozdna inšpekcija. Njihova
služba je pristojna za nadzor nad varnostjo v cestnem prometu, skrbijo za varnost javnega
reda in miru, nadzor nad ravnanjme z odpadki, varnost zgradb, občinskih javnih poti in
rekreacijskih površin. Izpostavljena je bila problematika divjega odlagališča na Slavniški v
Hrpeljah in reševanje intervencija v Klancu 16.3.2016.
Robert Grk apelira na redarsko službo, da nagradi delo vestnih občanov, kot je to običaj v
drugih občinah npr. Ljubljani in Postojni.
b) Poročilo o varnostnih razmerah na območju PP Kozina za leto 2015 (poročevalec:
Marjan Pelko)
Poročilo o varnostnih razmerah na območju PP Kozina za leto 2015, je predstavil komandir
PP Kozina Marjan Pelko. Ocenjuje, da so bile varnostne razmere na območju Občine HrpeljeKozina v letu 2015, ugodne in obvladljive. V zadnjem času je manj kaznivih dejanj in
kriminalitete. Uspešno so raziskani vlomi v poslovne objekte. Opažajo tatvino drvi in
neplačevanje goriva na bencinskih servisih. Kazniva dejanj v družinskem nasilju so se
zmanjšala. Prekrškov nasilja skoraj ni. So pa v porasti prekrški s povzročitvijo hrupa. Na
javnih prireditvah so obravnvali samo eno kršitev. Na področju prometne varnosti beležijo tri
prometne nesreče več kot preteklo leto. Izrekli so več glob kot leto nazaj. Problematika
alkohola še ostaja. Več so zasegli prepovedanih drog. Ocena skupnega dela PP je dobra.
Pritožb občanov zoper delo policistov ni bilo. Največ pritožb je na izrečene globe.
Sledila je razprava. V razpravi je Rober Grk prejel odgovor, da na ne beležijo prekrškov pri
mladiletnih osebah pri uživnju drog in alkohola.
Peter Valenčič meni, da je več prekritega družinskega nasilja zaradi vpliva alkohola, pred
katerim si zatiskamo oči. Edina rešitev za preprečevanje tovrstnerga nasilja je prijava na PP.
Ponovno so svetniki v razpravi opozorili na pobudo za odstranitev nevarnih obcestnih dreves,
na cesti Reka-Trst. Županja pove, da je občina že poslala pisno pobudo pristojnim državnim
službam in čaka na odgovor. Matej Dodič opozori na povečanje števila tovornjakov ob cesti
Reka-Trst, zato smatra, da je potrebnen večji policijski nadzor nad cestnim prometom na tam
območju.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet se je seznanil s:
- »Poročilom o delu MIR-a za občino Hrpelje-Kozina ter oceno stanja varnosti na
območju občine za leto 2015« in
- Poročilom o varnostnih razmerah na območju PP Kozina za leto 2015.
2.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina na podlagi Poročila o delu Medobčinskega
inšpektorata in redarstva Občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana za občino
Hrpelje- Kozina ter ocene stanja varnosti na območju občine Hrpelje - Kozina za leto
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2015« št. 010-1/2016-5 z dne 15.03.2015 in na podlagi Ocene Policijske postaje Kozina o
stanju varnosti v letu 2015 na območju občine Hrpelje - Kozina št. 0101-9/2016/2
(3B693-13) z dne 03.03.2016 ocenjuje, da je izvajanje Občinskega programa varnosti
potekalo v skladu s programskimi izhodišči in smernicami.
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
K9) Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalec: Andrej
Bolčič)
V letu 2016 so prišle na občino nove pobude o vključitvi nepremičnim v letni načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine, je v obrazložitvi točke povedal Andrej Bolčič. Gre za
kmetijsko zemljišče-parcelo v Rodiku v izmeri 20 m2, na kateri že stoji zid predlagateljice in
je last občine. Zadeva se vleče že nekaj časa. Predlog dopolnitve načrta je dan na pobudo KS
Rodik. Orientacijska vrednost parcele je ocenjena na 100,00 Eur.
Dopolnitev načrta je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje. Predsednik odbora pove, da
je bil na odboru sprejet sklep, s katerim predlagajo, da se sklep OS dopolni in sicer: »Odbor
predlaga občinskemu svetu, da sprejme dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem. Odbor predlaga, da OS sprejme dodatno točko v sklepu in sicer: Pred
podpisom prodajne pogodbe se županjo pooblasti, da sklene pisni dogovor z lastnikom
parcele, s katerim se lastnik zaveže, da uredi prehodnost poti za potrebe krajanov Rodika.«
Sledila je razprava, v kateri ni sodeloval nihče.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme drugo dopolnitev Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Hrpelje-Kozina za leto 2016, ki je v prilogi tega
sklepa.
2.
Pred podpisom prodajne pogodbe se županjo pooblasti, da sklene pisni dogovor z
lastnikom parcele št. 3150, k.o. Rodik, s katerim se lastnik zaveže, da uredi prehodnost
poti za potrebe krajanov Rodika.
Priloga sklepa: Druga dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Hrpelje – Kozina za leto 2016


Letni načrt razpolaganja z zemljišči (vse v Občini Hrpelje-Kozina):
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ZAP.
ŠT.
1

KATASTRSKA OBČINA IN
ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE
Rodik 2554

PARCELNA
ŠTEVILKA
3150 -del

Kvadratura
v m2

ORIENTACIJSKA
VREDNOST

Cca 20 m2

100 €

Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K10) Pogodba o priznanju lastninske pravice (poročevalec: Lustrum d.o.o. Sežana)
Točko je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje. Na odboru se predlaga, da se v izogib
stroškov, lahko sklene z lastnikom prodajno pogodbo, kar se potrdi na OS s sklepom o
dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. Odbor predlaga OS, da občina
sprejme sklep o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, v katerega se vključi
obe predlagani parceli.
Točko je obrazložil Jože Gojak iz podjetja Lustrum d.o.o. Sežana, ki je bil prisoten tudi na
odboru za prostorsko planiranje. Občina naj bi priznala lastninsko pravico dvema parcelama
(št. 461/13 in 461/12) v k.o. Ritomeče. Obe lastnici parcel iz Ritomeč (Alojzija Poles in
Silvestra Božič), parceli uživata že od leta 1920 dalje. V zemljiški knjigi pa je na navedeni
nepremičnini vpisanih več solastnikov, med katerimi je tudi občina. Solastniki so že podpisali
pogodbo o priznanju lastninske pravice (pogodba na vpogled na občini). Lustrum naproša, za
sklenitev pogodbe o priznanju lastninske pravice z dejanskima lastnicama za delež občine.
V razpravi je g. Gojak povedal, da preden se gre v podpis pogodbe, bo strankama obrazložil
zadevo. Županja je povedala, da se bo v bodoče vsak podoben primer obravnaval posamično.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme tretjo dopolnitev Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Hrpelje – Kozina za leto 2016, ki je v prilogi tega
sklepa.
2.
Ta sklep začne veljati takoj.
Priloga sklepa: Tretja dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Hrpelje – Kozina za leto 2016


Letni načrt razpolaganja z zemljišči (vse v Občini Hrpelje-Kozina):
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Zap.št.

katastrska
občina in
šifra
katastrske
občine

parcelna
številka

1

Ritomeče
2570

461/13

2

Ritomeče
2570

461/12

kvadratura
glede na
solastniški
delež
občine v
m2

solastniški
delež
občine

720

70

209/2166

394

38

209/2166

kvadratura
v m2

orientacijska
vrednost v €

1400,00

760,00

___
Sejo so začasno zapustili ob 18: 45, Peter Boršič, Peter Valenčič in Robert Grk.
Ponovno vrnili ob 19.00 uri.
___
Glasovanje: Navzočih je bilo 9 članov OS
ZA je glasovalo 9 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K11) Seznanitev z Osnutkom strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino
Krasa in Brkinov za programsko obdobje 2014-2020 (poročevalka: dir. ORA Vlasta
Sluban)
Predstavitev točke projekta LAS Krasa in Brkinov, ORA Sežana, je podala direktorica ORE
ga. Vlasta Sluban. Najprej je predstavila projekte, ki so bili uspešno zaključeni v preteklem
obdobju.
Sredstva CLLD LAS Krasa in Brkinov v obdobju 2014-2020 so predvidena v višini 1.380.000
€. Predstavila je projekte, ki so predvideni za območje OHK. Lokalno strategijo sprejema
upravni odbor, občinske svete pa se s strategijo le seznani. Ministrstvo za kmetijstvo potrdi
strategijo. Po potrditvi razpisa ORA Sežana pripravi razpise. Prvi ukrep je na področju
delovnih mest tudi na podeželju, spodbujanje lokalne smoooskrbe, novih izdelkov, novih
produktov, uvajanje lokalnih pridelkov v gostinstvo itd. V juliju mesecu imajo namen oddati
vsebino strategije.
Na odboru za gospodarstvo je predstavitev strategije podala direktorica ORA, Vlasta Sluban.
Predsednik odbora za gospodarstvo pove, da na vsebino niso imeli pripomb. Gre le za
seznanitev OS z vsebino strategije.
Sledila je razprava, v kateri sta sodelovala Vasja Ivančič in Peter Boršić. Peter Boršič je
predlagal popravek strategije na str. 31, kjer manjka Jama Dimnice. Pripombo bodo
upoštevali in popravili strategijo na tej strani. Direktorica je povedala, da je strategijo še
vedno možno dopolnjevat in popravit.
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___
Sejo je iz opravičljivih razlogov ob 19:30 zapustil Peter Valenčič.
___
K12) Potrditev cenika o najemu in koriščenju športne dvorane v OHK za sezono
2016/2017 (poročevalec: Vasja Valenčič)
Cenik je obravnaval odbor za družbene dejavnosti. Predsednik odbora pove, da se s
predlaganim cenikom strinjajo. Cene so ostale nespremenljive in v isti višini kot preteklo leto.
Naslednje leto se pričakuje sprememba zakonodaje na tem področju, zato bodo najverjetneje
predlagane nove cene.
Razprave ni bilo.
Županja 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 2016/2017 štev. 679-1/2016-1 z dne 21.04.2016, ki
ga je sprejela županja Občine Hrpelje–Kozina.
2.
Ta sklep velja takoj.
___
Ugotovitev sklepčnosti: Prisotnih 11 članov OS.
___
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K13) Seznanitev s poročilom o poteku dveh javnih razpisov v letu 2015 (razpis za
razdelitev sredstev za programe, ki niso bili financirani z drugih razpisov in razpis za
spodbujanje zaposlovanja) po zahtevi občinskega sveta ob sprejetju pravilnikov v
preteklem letu (poročevalec: Vasja Valenčič)
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o poteku dveh javnih razpisov in sicer Javni razpis
za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v OHK za leto 2015 in Javni
razpis za spodbujanje zaposlovanja v OHK. Poročilo je podal Vasja Valenčič, po zahtevi
članov OS, da se po končanih razpisih poroča obćinskemu svetu o upravičenosti razpisnih
sredstev in zainteresiranosti krajanov za tovrstne razpise. Za Javni razpis za sofinanciranje
programov je bil v preteklem letu razpisanih 9.600,00 €. Na razpis se je prijavilo 17
vlagateljev. Med 13 upravičenih vlog je bilo razdeljenih 3.826,80 €.
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Javni razpis spodbujanje zaposlovanja je bil razdeljen v tri ukrepe (Spodbujanje prve
zaposlitve oz. pripravništva, spodbujanje samzaposlitev in spodbujanje novih zaposlitev). Za
razpisanih 20.000,00 € so prispele 3 vloge. Za ukrep samozaposlitev je bilo razdeljenih
7.903,30 €, za ukrep nova zaposlitev pa 3.162,92 €.
K14) Problematika ZD Hrpelje (vabljena dir. ZD Sežana dr. Tadeja Pogačnik Godnič)
Seji se je pridružil Boris Hrovat- predstavnik društva upokojencev in vabljena direktorica ZD
Sežana, dr. Tadeja Pogačnik Godnič.
Svetnica Suzana Godina Jelušić je izpostavila nekaj konkretnih primerov v zvezi s
problematiko in organizacijo delovanja ZD Hrpelje.
V pismu, ki ga je prebrala je podala pripombe na delovanje ambulante v Hrpeljah, ki jih je
prejela s strani občanov.
Med drugim je izpostavila:
- Nedostopnost na telefonske številke. Nedosegljivost tudi zaradi vklopljene tajnice, ki so
jo pozabili izklopit.
- Zapleten postopek naročanja, predvsem za starejše ljudi
- Čakalne vrste 1 teden in več
- Opozorilo sestre, da imajo gnečo, čeprav se je izkazalo, da je ni
- Za dvig recepta je potrebno naročanje
- Zahteva občanov po pediatru in laboratoriju itd.
Odgovore želi v obliki dejanj in ne samo na papirju.
Direktorica ZD je povedala, da je največji problem v pomanjkanju splošnih zdravnikov.
Zdravnik, ki so ga pred kratkem zaposlili ni splošni zdravnik in je moral zaradi inšpekcijske
kontrole službo zapustiti. S telefonskimi številki so nastopile težave, ko so dodatno odprli
referenčno ambulanto in so morali uvesti nove tel. številke. Zagotovila je, da so se čakalne
dobe skrajšale. Uvedba dodatnega laboratorija, bo zaradi vse večje težnje po združevanju in
centralizaciji težko izvedljiva. So pa dobili dodatni aparat za ugotavljanje okužb oz. virusov.
Odposlali so zaprosilo na ZZZS glede uvedbe pediatra v ZD Hrpelje. Prejela je odgovor, da
bodo zadevo proučili in bo uvedba pediatrične ambilante pogojena z zadostnim številom
otrok.
V razpravi so sodelovali: Suzana Godina Jelušič. Peter Boršić, mag. Valter Fabjančič, Matej
Dodič, Denis Čermelj, Robert Grk in Vasja Ivančič.
Ga. Suzana je v razpravi povedala, da bi morali pohiteti z iskanjem nadomestnega zdravnika
še pred nastopom porodniškega dopusta. Za utečena zdravila, ki jih dobiš na recept bi lahko
pacient na okecu pustili listek in kartico ter recept dvignil naslednji dan. S tem bi se izognilo
gneči pri obisku zdravnika.
Pobude in predlogi, ki so jih na seji izpostavili svetniki so sledeči:
- Želijo da se zadeve čimprej rešijo v prid občanov. Naloga svetnikov je, da z
nezadovoljstvom občanov seznanijo direktorico, ki je odgovorna za organizacijo dela v
ZD Sežana in v ambulanti Hrpelje.
- Predlagana je bila preselitev zdravnika iz Sežane v Hrpelje kot začasna rešitev težav.
- Promovirat v osnovnih šolah poklic zdravnika splošne medicine.
- Večja prijaznost in dostopnost zdravnikov.
- Težnja po čimprejšnji zaposlitvi zdravnika.
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Svetniki želijo, da bi bil v ZD Hrpelje ponujen enak nivo storitev, kot je v ostalih treh
občinah, saj del finančnih sredstev za delovanje ZD prihaja tudi iz OHK.

Direktorica ZD je napisala dopis na Ministrstvo za zdravstvo v povezavi s pomanjkanjem
zdravnikov splošne medicine. Odgovor Ministrstva je bil, da se tega zavedajo in bodo izvedli
vse aktivnosti, ki bodo pripomoble k ureditvei položaja. Na Ministrstvo je bila poslana pisna
pobuda o širitvi mreže v Hrpeljah, vendar odgovora še niso prejeli. Družinski zdravnik je
manj plačan in med mladimi vlada majhno zanimanje za ta poklic.
Premestitev zdravnika iz Sežane je težko izvedljiva, saj so pacienti vezani na svojega
zdravnika in ambulante so zaključene s svojimi pacienti.
V zaključku razprave ga. Jelušič apelira na dir. ZD, da na osnovih vseh slišanih in podanih
pripomb na delovanje ambulante Hrpelje, odgovorni pristopijo k čimprejšenjemu reševanju
problematike v dobrobit pacientov in v zadovoljstvo naših občanov. Vsekakor pa naj bo
prioriteta odgovornih v ZD , da se borijo za obstoj ambulante v Hrpeljah, kjer naj ne bo
kakršnihkoli pomislekov o ukinitvi prepotrebne ambulante.
K15) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
Pisno pobudo z željo, da kmetijsko svetovalna služba na Kozini ostane, je v elektronski obliki
na dan seje poslal Peter Valenčič. Glede na indice, da kmetijsko svetovalna služba želi
ukinitev pisarne na Kozini, predlaga, da OS sprejme stališče, da svetovalna služba na Kozini
ostane. Z izgubo pisarne na območju naše občine, bi kmetom onemogočili lažji in hitrejši
dostop do kmetijsko svetovalne službe.
Županja je prebrala dopis Kmetijsko svetovlane službe o ukinitvi dislocirane enote na Kozini,
ki ga je dne 20.4.2016 prejela v pisni obliki. Iz tega je moč razbrati, da se selijo v Sežano.
Kot razume ni sporen strošek s plačevanjem najemnih prostorov, saj jim je občina ponudila
pomoč pri iskanju ustreznega nadomestnega prostora za pisarno. Ponovno se bo povezala z
odgovornimi na Kmetijsko svetovalni službi in poiskušala urediti zadevo. Prejela je podporo
s strani članov OS, s ciljem da kmetijsko svetovalna služba na Kozini ostane.
Grk Robert je prejel odgovor na vprašanje o delovanju TIC na Kozini. Informacijska pisarna
bo ponovno začela delovati z majem mesecem.
Moti ga ker se navaja, da je Geopark na področju matičnega Krasa in ne na območju Kozine.
Prebral je pisno pobudo o zaživetju Turizma na območju OHK. V dopisu so navedeni
predlogi, pobude in dogodki, ki bi pripomogli k zagonu Turizma na območju naše občine.
Vse skupaj bi prispevalo k večji prepoznavnosti naših krajev in same občine. Zagon turizma
bi prispeval k povečanju zaposlovanja v OHK in k povečanju prihodkov občine.
Prebral je pobude, ki jih v dopisu navaja in s katerim bi omogočili razvoj turizma na območju
naše občine. Ta dopsi je priloga zapisnika OS.
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.
Zabeležila: Ester Renko

Županja
Saša Likavec Svetelšek
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