OSNUTEK
OBČINSKI SVET
Številka: 032-2/2016-1
Datum: 30.6.2016
Z A P I S N I K
13. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila
v četrtek, dne 30.06. 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, , mag.Valter Fabjančič, Martina Babuder, Robert
Grk, Peter Boršić , Tina Andrejašič , Peter Valenčič
OPRAVIČENO ODSOTNI: Suzana Jelušič
OSTALI PRISOTNI: Saša Likavec Svetelšek – županja , Andrej Bolčič –direktor občinske
uprave,
POROČEVALCI-zunanji: Rajko Leban-dir. Golea, Giuliano Nemarnik-dir. RRC, Radica
Slavkovič-ravnateljica vrtca Sežana
Mediji: 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 12. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 21.4.2016
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4.) Predlog Odloka o ukinitvi Medobčinske notranje revizijske službe–organa skupne
občinske uprave občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana (Skrajšani
postopek).
5.) Sklepanje o pristopu občine Hrpelje-Kozina med ustanovitelje Regionalnega
razvojnega centra Koper in imenovanje predstavnika v svet Zavoda (poročevalec:
Giuliano Nemarnik)
6.) Sklepanje o potrditvi sistemizacije delavcev in določitvi št. ter vrsti oddelkov za
vrtec za šolsko leto 2016/2017 (Poročevalka: Radica Slavkovič)
7.) Sprejem investicijske dokumentacije za energetsko sanacijo občinskih stavb
(poročevalec: Golea)
8.) Predlog Odloka o JZP za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva
»Energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine Hrpelje« Hitri postopek
(poročevalec: Golea)
9.) Predlog izdaje soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega
zavoda Zdravstveni dom Sežana
10.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
-Odgovori Medobčinskega inšpektorata (po zadolžitvi iz zadnje seje)
- Seznanitev z dopisom na Ministrstvo za kmetijstvo o reorganizaciji
sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS
___

K1)
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Županja je ugotovila, da je prisotnih 11 članov občinskega sveta in da je občinski svet
sklepčen.
K2) Določitev in potrditev dnevnega reda
Županja je dala na glasovanje dnevni red in predlagala v sprejem Odloka o JZP po hitrem
postopku, v skladu z 31. členom Poslovnika OS.
Občinski svet je sprejel SKLEP:
1. Potrdi se dnevni red in sprejeme Odlok o JZP po hitrem postopku.
Sklep je bil soglasno sprejet

Naslednji dnevni red je bil soglasno sprejet:
3. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 21.4.2016
4. Predlog Odloka o ukinitvi Medobčinske notranje revizijske službe–organa
skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana
(Skrajšani postopek).
5. Sklepanje o pristopu občine Hrpelje-Kozina med ustanovitelje Regionalnega
razvojnega centra Koper in imenovanje predstavnika v svet Zavoda
(poročevalec: Giuliano Nemarnik)
6. Sklepanje o potrditvi sistemizacije delavcev in določitvi št. ter vrsti oddelkov za
vrtec za šolsko leto 2016/2017 (Poročevalka: Radica Slavkovič)
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7. Sprejem investicijske dokumentacije za energetsko sanacijo občinskih stavb
(poročevalec: Golea)
8. Predlog Odloka o JZP za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva
»Energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine Hrpelje« Hitri postopek
(poročevalec: Golea)
9. Predlog izdaje soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki
javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana
10. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
-Odgovori Medobčinskega inšpektorata (po zadolžitvi iz zadnje seje)
- Seznanitev z dopisom na Ministrstvo za kmetijstvo o reorganizaciji
sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS
___
K3) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 21.4.2016
Občinski svet je potrdil zapisnik iz 12. Seje OS z dne 21.4.2016
Sprejet je bil naslednji sklep:
1. Potrdi se zapisnik 12. redne seje z dne 21.4.2016
2. Sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K4) Predlog Odloka o ukinitvi Medobčinske notranje revizijske službe–organa skupne
občinske uprave občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana (Skrajšani postopek).
Župani občin ustanoviteljic Medobčinske notranje revizijske službe Občin Divača, HrpeljeKozina, Komen in Sežana predlagajo ukinitev notranje revizijske službe. Predhodno so občine
ustanoviteljice preverile ekonomsko upravičenost in druge razloge za obstoj skupnega organa
MNRS.
Statutarno pravna komisija je obravnavala predlog Odloka o ukinitvi Medobčinske notranje
revizijske službe–organa skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in
Sežana ter predlaga občinskemu svetu (v nadaljevanju OS) sprejem predloga Odloka o
ukinitvi notranje revizijske službe, po skrajšanem postopku v skladu z 82. členom Poslovnika
Občinskega sveta.
V razpravi ni sodeloval nihče.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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1.Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o ukinitvi Medobčinske notranje
revizijske službe – organa skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje-Kozina,
Komen in Sežana-po skrajšanem postopku.
2. Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K5) Sklepanje o pristopu občine Hrpelje-Kozina med ustanovitelje Regionalnega
razvojnega centra Koper in imenovanje predstavnika v svet Zavoda (poročevalec:
Giuliano Nemarnik)
Ugotovitev sklepčnosti: prisotnih 12. članov OS.
Seji se je ob 17:08 uri pridužil svetnik Peter Valenčič.
Predlog o pristopu občine Hrpelje-Kozina med ustanovitelje RRC Koper je predstavil
direktor RRC g. Giuliano Nemarnik. Občina Hrpelje-Kozina z vstopom ne bo imela dodatnih
finančnih bremen. Po novi zakonodaji mora imeti zavod za obstoj, večinski delež s strani
občin. V nasprotnem primeru ne more več delovati. Upali so, da bo občina Ankaran pristopila
k zavodu, vendar se to ni zgodilo. Vse dosedanje občine iz sveta regij prispevajo v RRC že
svoj dogovorjeni znesek. Glavni viri financiranja so projekti. Občine niso dolžne kriti izgubo.
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo, ki ugotavlja, da ni dodatnih finančnih posledic
za pristop občine med ustanovitelje zavoda, kar pomeni da ni ovir za pristop, zato odbor daje
pozitivno mnenje k predlogu sklepa, pove predsednik odbora Peter Valenčič.
Sledila j razprava, v kateri je sodeloval Vasja Ivančič.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina soglaša s pristopom Občine Hrpelje-Kozina med
ustanovitelje Regionalnega razvojnega centra Koper.
2.Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejema Akt o spremembi Pogodbe o
ustanovitvi Zavoda za pospeševanje podjetništva in obrti Koper.
3.Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina pooblašča županjo Sašo Likavec Svetelšek za
podpis Akta o spremembi Pogodbe o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje podjetništva in
obrti Koper ter Statuta RRC Koper.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
___
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Predlog sklepa za imenovanje predstavnika v RRC s strani OHK je obravnavala Komisija za
mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Na komisijo ni prišel noben predlog poslan s
strani svetnikov.
Predsednik Odbora Denis Čermelj pove, da komisija predlaga Andreja Bolčiča za
predstavnika občine v svet zavoda. Želijo, da se zadevo in poslovanje spremlja. Predstavnik
naj občinsko upravo pravočasno obvešča o morebitnih likvidnostih težavah.
V razpravi ni sodeloval nihče.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.Kot predstavnik Občine Hrpelje-Kozina se v Svet zavoda RRC Koper imenuje Andrej
Bolčič, stanujoč Rožice 24, 6240 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
K6) Sklepanje o potrditvi sistemizacije delavcev in določitvi št. ter vrsti oddelkov za
vrtec za šolsko leto 2016/2017 (Poročevalka: Radica Slavkovič)
Točki je prisostvovala ravnateljica vrtca Sežana Radica Slavkovič. Podrobna obrazložitev
točke s strani ravnateljice ni bila potrebno.
Točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, ki na predlog sklepa, ni imel pripomb.
Predsednik odbora Peter Boršič pove, da OS predlagajo v potrditev sklep v predlagani
vsebini.
Sledila je razprava. V razpravi ni sodeloval nihče.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet občine Hrpelje- Kozina sprejeme pregled števila vpisanih otrok in
izda soglasje k predlaganemu številu in vrsti oddelkov v Javnemu
vzgojnoizobraževalnemu zavodu Vrtec Sežana (v nadaljevanju: Vrtec Sežana) na
območju občine Hrpelje- Kozina za šolsko leto 2016/2017, kot izhaja iz predloga
Vrtca Sežana, št. 353/36-2016 z dne 25.4.2016.
2. Občinski svet občine Hrpelje- Kozina daje soglasje k predlagani sistematizaciji
delovnih mest in številu zaposlenih v Vrtcu Sežana za šolsko leto 2016/2017, kot
izhaja iz predloga Vrtca Sežana, št. 353/36-2016 z dne 25.4.2016.
3. V primeru, da se v Vrtcu Sežana na območju občine Hrpelje- Kozina med letom
pojavi potreba po spremembi vrste oddelka zaradi starostne strukture vpisanih
otrok in da ta sprememba ne vpliva na število zaposlenih v javnem zavodu,
Občinski svet občine Hrpelje- Kozina pooblašča županjo, da odloči o izdaji
soglasja za spremembo vrste oddelka.
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4. V primeru, da število vpisanih otrok v posameznem oddelku Vrtca Sežana na
območju občine Hrpelje- Kozina presega normativ iz prvega odstavka 17. člena
Zakona o vrtcih, Občinski svet občine Hrpelje- Kozina soglaša, da Vrtec Sežana
lahko uporabi fleksibilni normativ, ki dovoljuje v vsakem oddelku še enega ali
dva otroka več, kot je najvišje dovoljeno število.
5. Občinski svet občine Hrpelje- Kozina pooblašča županjo občine Hrpelje- Kozina,
da lahko v skladu s potrebami in ob izpolnitvi minimalnih normativov za odprtje
posamezne vrste oddelka izda soglasje k odprtju dodatnih oddelkov in dodatnih
zaposlitev.
6. Občinski svet občine Hrpelje- Kozina pooblašča županjo občine Hrpelje - Kozina,
da lahko med letom izda soglasje k znižanju cen programov (cenika), saj je ob
morebitni spremembi vrste oddelka med šolskim letom vključenost otrok večja (
iz heterogenih in kombiniranih v homogene oddelke) in je zaradi tega strošek dela
na otroka nižji.
7. Občinski svet občine Hrpelje- Kozina pooblašča županjo občine Hrpelje- Kozina,
da izda soglasje k zvišanju cen programov, če je ta predlog za zvišanje cene do
3%.
8. V času šolskih počitnic se zapre enota v Materiji. V tem času se otroci iz Materije
vključijo v enoto Hrpelje.
9. Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K7) Sprejem investicijske dokumentacije za energetsko sanacijo občinskih stavb
(poročevalec: Golea)
Dokument DIIP- Energetska sanacija in prenova treh stavb (šole, vrtca in Zdravstvenega
doma) je na seji predstavil direktor družbe Golea, Rajko Leban.
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo. Odbor se je seznanil z vsebino dokumenta, ki ga
je na tudi na odboru predstavil dir. Golea, Rajko Leban. Občinskemu svetu predlagajo, da
potrdi dokument DIIP v predlagani vsebini.
Sledila je razprava. V njej so sodelovali Peter Valenčič in Vasja Ivančič.
V razpravi je dir. Goleje poudaril, da je na trgu malo ponudnikov za zagon tovrstnih zadev,
saj se trg šele razvija. Odločitev o javnozasebnem partnerstvu na lokalni ravni, bi bila
dobrodošla, če bo za to izražen interes.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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1. Potrdi se DIIP (Dokument indentifikacije investicijskega projekta)- »Energetska
sanacija in prenova 3 javnih stavb občine Hrpelje-Kozina.«
2. Dokument »Energetska sanacija in prenova 3 javnih stavb občine HrpeljeKozina« je v prilogi tega sklepa.
3. 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) Predlog Odloka o JZP za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva
»Energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine Hrpelje« Hitri postopek
(poročevalec: Golea)

Po potrditvi dokumenta DIIP, direktor Golea predlaga OS, da potrdi tudi predlog Odloka o
JZP za izvedbo projekta Energetska sanacija in prenova javnih stavb. To je osnova, da lahko
peljejo stvari naprej in pripravijo vso potrebno dokumentacijo do jeseni.
Odlok je obravnavala Statutarna komisija. Predsednik komisije mag. Valter Fabjančič pove,
da na vsebino odloka ni bilo pripomb. Komisija predlaga, da se odlok sprejme po hitrem
postopku. 81. člen Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina med drugim
določa, da se odlok lahko sprejme po hitrem postopku, kadar to zahtevajo izredne potrebe
občine. Glede na napoved predvidenega razpisa za sofinanciranje izvedbe celovite energetske
sanacije občinskih javnih stavb je potrebno izvesti zahtevane postopke in izbrati zasebnega
partnerja do jeseni 2016, kot pogoj za prijavo na prej omenjeni razpis. Sej občinskega sveta ni
planiranih do 22.09.2016. Zato se zaradi pravočasne izpeljave vseh predhodnih postopkov
predlaga v sprejem odlok po hitrem postopku.
Tudi Odbor za gospodarstvo, ki je točko obravnaval, na predlog odloka o JZP ni imel
pripomb, pove predsednik odbora Peter Valenčič.
Sledila je razprava. V razpravi je sodeloval Vasja Ivančič. V razpravi je bilo pojasnjeno, da
Odlok in DIIP sprejmejo vsaka občina posebej, tako Divača kot Hrpelje-Kozina.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina sprejme Odlok o javno-zasebnem
partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije
z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine v predlagani
obliki, po hitrem postopku.
2. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ta sklep začne veljati 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

K9) Predlog izdaje soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega
zavoda Zdravstveni dom Sežana
Točko sta obravnavala Odbor za finance in Odbor za družbene dejavnosti. Predsednika obeh
odborov sta povedala, da člani komisije niso imeli pripomb in predlagajo OS, da izda soglasje
k razporediti presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda ZD Sežana, kot je bilo
predstavljeno v gradivu.
Svet Zdravstvenega doma Sežana je na svoji 4. redni seji dne 3.5.2016 obravnaval predlog
razporeditve presežka prihodkov nad odhodki ter sprejel sklep, da se sredstva poslovnega
izida za leto 2015 v znesku 133.181 EUR in neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let v
znesku 444.759 EUR namenijo za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev v znesku 322.733 EUR.
Predlog porabe sredstev poslovnega izida:
- Neopredmetena sredstva
15.900 EUR
- Nepremičnine
7.500 EUR
- Nabava medicinske opreme
233.079 EUR
- Nabava nemedicinske opreme
66.254 EUR
Svet zavoda Zdravstvenega doma Sežana je na svoji 4. redni seji dne 3.5.2016 obravnaval in
sprejel dodatni sklep:
»Svet zavoda predlaga, da se del nerazporejenega poslovnega izida v višini 30.0000 EUR
nameni enkratnemu sofinanciranju dežurnega centra Hrpelje-Kozina v letu 2016.«
Župani občin Divača, Komen, Hrpelje-Kozina in Sežana so na svoji 6. koordinaciji dne
24.5.2016 obravnavali predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki. Soglašali so s
predlogoma sveta zavoda Zdravstveni dom Sežana ter sprejeli dodaten predlog, da se del
nerazporejenega poslovnega izida v višini 10.000,00 EUR nameni za ureditev okolice
Zdravstvenega doma Sežana in vseh zdravstvenih postaj, ki spadajo pod okrilje ZD Sežana.
V razpravi ni sodeloval nihče.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina izdaja soglasje k razporeditvi presežka
prihodkov nad odhodki
Zdravstvenega doma Sežana v skladu s sklepi 4. seje
Zdravstvenega doma Sežana z dne 3.5.2016.
2. Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina izdaja soglasje k razporeditvi presežka
prihodkov nad odhodki
Zdravstvenega doma Sežana v skladu s predlogom podanim
na 6. koordinaciji županov Občin Divača, Komen, Hrpelje-Kozina in Sežana z dne
3.5.2016.
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3.Ta 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

K10) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
-Odgovori Medobčinskega inšpektorata (po zadolžitvi iz zadnje seje)
Občinski svet je bil seznanjen s pisnim odgovorom (št. 061-1/2016, z dne 25.5.2016), ki ga je
podala Medobčinska redarska služba po zadolžitvi svetnikov iz zadnje seje OS (točka 8).
V razpravi sta sodelovala: mag. Valter Fabjančič in Peter Boršič.
Valterja skrbi, da je od 655 izrečenih glob večino kršitejev s strani tujih državljnov. Zgrožen
je nad premalo prejetimi oz. poplačanimi globami, v primerjavi s številom izrečenih kazni.
Zamislil se je nad poročilom MIIR, da so v celem letu, samo en vikend delovali na območju
OHK.
Peter Boršiča zanima kako bo s sprejemom OPN. Županja pove, da je bil odgovor danes
objavljen v občinskem glasilu in upa, da ga septembra sprejmemo na OS.
- Seznanitev z dopisom Ministrstva za kmetijstvo o reorganizaciji sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Občinski svet se je seznanil s pisnim dopisom, ki so ga vse 4 občine (Sežana, Komen, Divača
in Hrpelje-Kozina) , naslovile na Sklad Kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vsebina dopisa se nanaša na reorganizacijo poslovanja, ki
jo sklad načrtuje in s katero ima namen preseliti oz. ukiniti določene lokalne izpostave, med
njimi tudi izpostavo v Sežani. Ukinitev izpostave v Sežani bi pomenila razpršitev opravljanja
storitev na veliko bolj oddaljenih lokacijah, kar bi občanom povzročilo prevozne oz.
logistične težave. V gradivu je tudi pisni odgovor Ministrstva, ki pravi, da bodo v zvezi s tem
pripravili dodatne analize.
Petra Valenčiča skrbi pobuda o ukinitvi sklada kmetijskih zemljišč kot tudi preselitev
Kmetijsko svetovalne službe v Sežano. To ni racionalno za naše občane, ki jim oddaljenost
vzame precej časa in stroškov. Še vedno upa, da se bodo zadeve uredile in se bo kmetijski
svetovalec preselil nazaj v našo občino.
Županja pove, da ji je bilo obljubljeno s strani odgovornega KGZ Sežana, da ko bodo kmetje
vlagali subvencije, naj bi to uredili v naši občini in se za ta čas vlagateljem ne bo potrebno
naročati oz. voziti v Sežano.

-

Pobude in vprašanja s strani Liste Pretresi:

Po elektronski pošti je bilo postavljeno naslednjo vprašanje s strani Liste Pretresi:
9

»Ker smo v listi Pretresi prejeli več vprašanj v zvezi s težavami s pitno vodo na Kovčicah in
na Orehku, nas zanima, kakšno je trenutno stanje z oskrbo s pitno vodo v omenjenih dveh
vaseh in ali so morebiti predvideni dodatni ukrepi strani upravljalca vodovodnega omrežja podjetja Kraški vodovod, d.o.o.?«
Županja je obljubila, da bo do naslednje seje podala pisni odgovor.

Seja je bila zaključena ob 18:30 uri.
Zabeležila: Ester Renko

Županja
Saša Likavec Svetelšek

10

