OSNUTEK
OBČINSKI SVET
Številka: 032-3/2016-1
Datum: 20.10.2016
Z A P I S N I K
14. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila
v četrtek, dne 20.10. 2016, ob 17.00 uri v sejni sobi občine.

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Iris Pečar, Matej Dodič, Denis Čermelj, Irena
Stropnik, Vladimir Zadnik, Martina Babuder, Robert Grk, Tina Andrejašič , Peter Valenčič in
Suzana Jelušič
mag.Valter Fabjančič, Peter Boršić , Vasja Ivančič (prihod 17:10)
OPRAVIČENO ODSOTNI: /
OSTALI PRISOTNI: Saša Likavec Svetelšek – županja , Andrej Bolčič – direktor občinske
uprave, Aleksandra Iskra Boštjančič, Irena Tomažič- predsednica NO
POROČEVALCI-zunanji:, Irena Pavliha- družba Golea
Mediji: Tina Milostnik - Primorske novice
Sejo je vodila županja Saša Likavec Svetelšek.
Članom občinskega sveta je bilo 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 13. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 30.6.2016 in seznanitev z zapisnikom slavnostne seje
4.) Predlog prenehanja veljavnosti Odloka o JZP za izvedbo projekta javnozasebnega partnerstva »Energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine
Hrpelje (poročevalka: Irena Pavliha- Golea)
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5.) Obravnava in potrditev Investicijskega programa za energetsko sanacijo objektov
v občinah Hrpelje-Kozina, Divača in Renče Vogrsko (poročevalka: Irena PavlihaGolea)
6.) Informacija o izvrševanju proračuna Občine Hrpelje-Kozina v prvem polletju
2016 (poročevalka: Aleksandra Iskra)
7.) Seznanitev z odstopno izjavo predsednika in člana Odbora za obmejno
sodelovanje, za povezovanje v regijo ali širšo lokalno skupnost ter za sodelovanje s
krajevnimi skupnostmi in imenovanje novega člana (poročevalec: predsednik
KVIAS)
8.) Sklepanje o stališču OHK o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS
9.) Seznanitev s Poročili Nadzornega odbora (poročevalka: predsednica NO)
- Dokončno poročilo nadzora nad pogodbo o najemu službenega
vozila
- Poročilo nadzora nad dodatki in drugimi prejemki iz delovnega
razmerja občinske uprave OHK za leti 2014,2015
- Letno poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2015
10.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
-Odgovori na vprašanje liste Pretresi (po zadolžitvi iz zadnje seje)
___

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 8. točke iz seje Občinskega sveta. Na glasovanje je dala predlog
dnevnega reda, z umaknjeno 8. točko, kot sledi.
Naslednji dnevni red je bil soglasno sprejet:
3.) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 30.6.2016 in seznanitev z zapisnikom slavnostne seje
4.) Predlog prenehanja veljavnosti Odloka o JZP za izvedbo projekta javnozasebnega partnerstva »Energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine
Hrpelje (poročevalka: Irena Pavliha- Golea)
5.) Obravnava in potrditev Investicijskega programa za energetsko sanacijo objektov
v občinah Hrpelje-Kozina, Divača in Renče Vogrsko (poročevalka: Irena PavlihaGolea)
6.) Informacija o izvrševanju proračuna Občine Hrpelje-Kozina v prvem polletju
2016 (poročevalka: Aleksandra Iskra)
7.) Seznanitev z odstopno izjavo predsednika in člana Odbora za obmejno
sodelovanje, za povezovanje v regijo ali širšo lokalno skupnost ter za sodelovanje s
krajevnimi skupnostmi in imenovanje novega člana (poročevalec: predsednik
KVIAS)
8.) Seznanitev s Poročili Nadzornega odbora (poročevalka: predsednica NO)
- Dokončno poročilo nadzora nad pogodbo o najemu službenega vozila
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-

Poročilo nadzora nad dodatki in drugimi prejemki iz delovnega razmerja
občinske uprave OHK za leti 2014,2015
- Letno poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2015

9) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
-Odgovori na vprašanje liste Pretresi (po zadolžitvi iz zadnje seje)
___
K3) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 30.6.2016
Občinski svet je potrdil zapisnik iz 13. Seje OS z dne 30.6.2016. Seznanil se je tudi z
zapisnikom slavnostne seje občinskega sveta z dne 2.9.2016.
Sprejet je bil naslednji sklep:
1. Potrdi se zapisnik 13. redne seje z dne 30.6.2016
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) Predlog prenehanja veljavnosti Odloka o JZP za izvedbo projekta javno-zasebnega
partnerstva »Energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine Hrpelje
Predlog za preklic Odloka o JZP za izvedbo projekta, je predstavila Irena Pavliha iz družbe
Golea. Odlok preneha veljati, ker na javni poziv, ki je bil objavljen na spletni strani, ni
prispela nobena vloga.
Statutarno pravna komisija je obravnavala predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o
JZP za izvedbo projekta javno-zasebno partnerstvo« Energetska sanacija in prenova javnih
stavb Občine Hrpelje-Kozina«. Odbor je ugotovil, da so v skladu s 3. alinejo 1. odstavka 82.
člena Poslovnika občinskega sveta izpolnjeni pogoji za sprejem Odloka po skrajšanem
postopku. Zato občinskemu svetu predlagajo v sprejem odlok po skrajšanem postopku.
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na isti seji opravil obe obravnavi predloga odloka (skrajšani postopek).
Županja je dvakrat dala na glasovanje predlog sklepa, o prenehanju odloka- prva in druga
obravnava.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina sprejme predlog Odloka o prenehanju
veljavnosti odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta
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pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije
javnih objektov v lasti Občine v predlagani obliki.
2. Odlok se v skladu z 82. členom Poslovnika sprejem po skrajšanem postopku.
3. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta sklep začne veljati takoj.
Oba predloga sklepa sta bila soglasno sprejeta.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
Odsoten Peter Boršič.
K5) Obravnava in potrditev Investicijskega programa za energetsko sanacijo objektov v
občinah Hrpelje-Kozina, Divača in Renče Vogrsko (poročevalka: Irena Pavliha-Golea)
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo. Odbor se je seznanil z vsebino dokumenta.
Predsednik odbora Peter Valenčič pove, da odbor na vsebino dokumenta ni imel pripomb in
ga predlagajo Občinskemu svetu v potrditev v predlagani vsebini.
Dokument IP- Energetska sanacija objektov v občinah Hrpelje-Kozina, Divača in Renče
Vogrsko je na seji predstavila predstavnica družbe Golea Irena Pavliha. S sprejemom tega
programa se omogoča pridobitev evropskih sredstev za energetsko sanacijo stavb.
Sledila je razprava, v kateri je sodeloval Vasja Ivančič. Predvsem ga je zanimala struktura
financiranja objektov in pojasnilo zakaj ZD v dokumentu ni navedenega. Občina se je
odločila, da Zdravstveni dom ni vključen v dokument, ker niso uspeli pripravit projektne
dokumentacije.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1) Potrdi se Investicijski program za energetsko sanacijo javnih stavb v občinah
Hrpelje-Kozina, Divača in Renče-Vogrsko.
2.) Dokument 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
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K6) Informacija o izvrševanju proračuna Občine Hrpelje-Kozina v prvem polletju 2016
(poročevalka: Aleksandra Iskra)
Predsednica Odbora za proračun in finance Irena Stropnik je podala mnenje odbora. Povedala
je, da se je odbor seznanil z informacijo o izvrševanju proračuna v prvem polletju. Na
informacijo niso imeli pripomb in predlagajo, da se jo v taki obliki predstavi na občinskem
svetu.
Informacijo o izvrševanju proračuna sta podali županja Saša Likavec Svetelšek in Aleksandra
Iskra Boštjančič. Informacija o proračunu konec septembra kaže drugačno sliko kot šest
mesečno poročilo.
Sledila je razprava.V razpravi je sodeloval Vasja Ivančič.
K7) Seznanitev z odstopno izjavo predsednika in člana Odbora za obmejno sodelovanje,
za povezovanje v regijo ali širšo lokalno skupnost ter za sodelovanje s krajevnimi
skupnostmi in imenovanje novega člana (poročevalec: predsednik KVIAS)
Robert Grk, član Odbora za obmejno sodelovanje, za povezovanje v regijo ali širšo lokalno
skupnost ter za sodelovanje s krajevnimi skupnostmi (v nadaljevanju odbor), je z dnem
01.10.2016 podal odstopno izjavo z mesta predsednika in člana odbora.
Zaradi odstopne izjave člana, je do izteka mandata članov odbora, potrebno imenovati
novega člana odbora, ki mora biti predlagan s strani članov Občinskega sveta Občine
Hrpelje-Kozina.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da v predvidenem roku ni
bilo podanega predloga s strani svetnikov za imenovanje novega člana odbora. Predsednik
komisije Denis Čermelj, je povedal, da so na komisiji obravnavali oba predlagana sklepa. Za
imenovanje novega člana in predsednico odbora predlagajo svetnico Iris Pečar. Občinskemu
svetu predlagajov v potrditev oba sklepa in sicer sklep, s katerim se ugotovi, da je Robertu
Grku zaradi odstopne izjave prenehal mandat in sklep s katerim se imenuje novo članico in
predsednico odbora Iris Pečar.
V razpravi ni sodeloval nihče.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.Ugotovi se, da Robertu Grku, Ocizla 13/a, 6240 Kozina, preneha mandat člana
Odbora za obmejno sodelovanje, za povezovanje v regijo ali širšo lokalno skupnost ter
za sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, z dnem 01.10.2016 zaradi odstopa.
2.Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
Robert Grk se je glasovanja vzdržal.
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Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. V Odbor za obmejno sodelovanje, za povezovanje v regijo ali širšo lokalno skupnost
ter za sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, se imenuje: Iris Pečar, stanujoča
Prešnica 11, 6240 Kozina.
2. Mandat članice traja do izteka mandata članov Odbora za obmejno sodelovanje, za
povezovanje v regijo ali širšo lokalno skupnost ter za sodelovanje s krajevnimi
skupnostmi.
3. Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
Robert Grk se je glasovanja vzdržal.
K8) Seznanitev s Poročili Nadzornega odbora (poročevalka: predsednica NO)
- Dokončno poročilo nadzora nad pogodbo o najemu službenega
vozila
- Poročilo nadzora nad dodatki in drugimi prejemki iz delovnega
razmerja občinske uprave OHK za leti 2014,2015
- Letno poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2015
Predsednica Nadzornega odbora je člane občinskega sveta seznanila z naslednjimi poročili:
Dokončnim poročilom nad pogodbo o najemu službenega vozila, Poročilom nad dodatki in
drugimi prejemki iz delovnega razmerja občinske uprave OHK za leti 2014,2015 in Letnim
poročilom o delu NO za leto 2015. Poročila so priložena temu zapisniku.
Pri najemu vozila je NO ugotovil, da ni bilo izpeljano javno naročilo. V 42. členu Zakona o
prekrških je določeno, da postopek o prekršku ni dopusten, če pretečeta 2 leta od dneva ko je
bil prekršek storjen. Zato v skladu s tem členom NO o nepravilnostih ne bo obvestil prisotjnih
organov.
NO ugotavlja, da ni bilo ugotovljenih nepravilnostih pri nadzoru nad dodatki in drugimi
prejemki iz delovnega razmerja.
Robert Grk je pripomnil, da so bilo občani glede vozila oškodovani za najmanj 20.000 €
sredstev. Predlaga, da se to zapiše v glasilo in občane seznani z nepravilnostmi.
___
Seji se je ob 17:25 pridružil Peter Boršič. Prisotnih vseh 13 članov OS.
___
K9) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
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- Odgovori na vprašanje liste Pretresi (po zadolžitvi iz zadnje seje)
Občinska uprava je članom OS podala pisni odgovor na vprašanje Liste Pretresi, glede oskrbe
s pitno vodo v vasi Kovčice. Vprašanje je bilo v elektronski obliki poslano na občinsko
upravo dne 30.6.2016.
- Vrašanja in pobude svetnika Vladimirja Zadnika
Na občinsko upravo je bilo naslovljeno pisno vprašanje s strani Svetnika Vladimirja Zadnika,
ki se nanaša na uničevanje gozdnih poti in gozdov v času nabiranja gozdnih sadežev in gob.
Županja je dopis prebrala občinskim svetnikom. V zvezi s tem je županja povedala, da je
govorila z gozdno inšpektorico. Ogledala si je poti in na to temo bo jutri oddaja na TV. Sestali
se bodo z gozdno inšpekcijo in redarsko službo, in se dogovorili kaj se da narediti na to temo.
V razpravi so sodelovali: Vasja Ivančič, mag. Valter Fabjančič, Robert Grk, Peter Boršič. Vsi
so enotnega mnenja, da je potrebno nekaj ukreniti, saj se že nekaj let zapored na občisnkem
svetu v jesenskem času vedno sproža isto vprašanje in ista debata, vendar do sedaj ni bilo
storjeno nič, da bi se uničevanje in ropanje gozdov zaustavilo. Problem vidijo v pomanjkanju
gozdne inšpekcije, saj samo ena, ki trenutno deluje težko nadzoruje tako veliko območje.
Redarske službe, pa bi morala delovati tudi med vikendom. O tem je bilo že govora na
občinskem svetu. Ugotavljajo, da je redarska služba na nekaterih občinah kot npr. v Sežani,
prisotna tudi v določenih vikendih. Na naši občini, kljub temu da jih enako financiramo pa
tudi v najbolj potrebnem jesenskem času niso delovali niti en vikend. Zanima jih, kdaj bo
občinska redarska služba začela delovati na našem območju tudi ob vikendih, v času ko jo
najbolj potrebujemo.
Svetniki predlagajo, da se poostri nadzor v jesenskem času in izreka globe za prekrškarje, ki
parkirajo in vozijo po goznih potek, ter nabirajo gozdne sadeže v prekomernih količinah.
Predlagajo navezo s prisotjnim ministrstvom oz. direkcijo za ceste, da se na izpostavljenih
območjih postavi ustrezne znake. Na ta način se lažje kršilce kaznuje.
Robert Grk predlaga, da občina vzpostavi svojo redarsko službo.

-

Vprašanja in pobude svetnika Petra Boršića

Svetnik Peter Boršić, je pod točko razno postavil dve vprašanji, in sicer:
1) Zanima ga, zakaj še vedno smrdi iz čistilne naprave? Dana so bila zagotovila, da po
soočenju z podjetjem Virdis pralnica, ne bo več smrdelo, navkljub temu, pa je letos smrdelo
celo poletje. Prosi za odgovor Kraškega vodovoda, o situaciji?
2) Kako je urejeno trenutno stanje v Kobilarni Lipica, glede na to da smo spomladi občinski
sveti poslali peticijo Vladi RS o ureditvi situacije v Lipici? Odgovor je dobil na seji in sicer,
da je v tem času v.d. direktorica postala nova direktorica Javnega Zavoda kobilarne Lipica,
Lorela Dobrinja, ki je začela s pripravo nove sistemizacije. Učinki novega vodenja so še v
teku. Lipica Turizem d.o.o. bo ponovno postal del Javnega Zavoda.
- Vprašanja in pobude svetnika Roberta Grka
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Svetnik Robert Grk je pred sejo v elektronksi obliki poslal naslednji dopis na občinsko upravo
dopis v zvezi z delovanjem ZD Hrpelje:
»Zadeva: Dokončna rešitev glede zdravniške oskrbe občanov OHK
Ponovno smo brez zdravnika.Občani pridejo v ambulanto in zdravnika ni.
Kljub zagotovilu direktorice ZD se problem ni rešil.
Menim da mora ta problem biti prednostna naloga Županje,občinske uprave in vseh nas občinskih
svetnikov.
Kako??
Odgovor-še danes takoj zdaj ustanovimo Odbor, ki bo zbral čim več informacij o teh neljubih
dogodkih in bo zapisano točen dan ura in po možnosti komu se je to pripetilo.Obvestiti občane v
glasilu komu se lahko potožijo in zberemo te podatke, tako da ne bo mogel več nobeden lagati da so ti
problemi rešeni.Na Krasu in Sežani zagotovo nimajo teh problemov, kar pomeni da smo še vedno
zapostavljeni kot smo bili še za časa skupne občine Sežana.«
Vasja Ivančič je v razpravi povedal, da si občani naše občine zaslužijo enako kvaliteto storitev kot v
ostalih treh občinah.
Županja je povedala, da so se vključili v iskanje zdravnika z nudenjem stanovanja, ampak ni bilo
izkazanega nobenega interesa. Stanje se je poslabšalo z nenadnim odhodom dr. Počkajeve, ki opravlja
delo poslanke v DZ. V teku so dogovori o financiranju specializacije za družinsko medicino dekletu
iz naše občine, ki je študira medicino.
Peter Valenčič je podal predlog o štipendiranju tega poklica oz. zdravnika, ki bi se kasneje tudi
zaposlil v našem ZD.
Jelušičeva predlaga, da bi se morali občani obrniti po pomoč na Varuha za pacienteve pravice, ki ima
nalogo, da rešuje to problematilo. Vendar ugotavlja, da se ga premalo poslužujemo.
V razpravi je bilo predlagano, da bi se v kolikor se nič ne premakne na bolje, preko predstavnika v
svetu zavoda, sprožilo zamenjavo vodstva, ki je edino pristojno da ureja kadrovske zadeve ZD.
--Županja je povedala, da je občinska uprava v pripravi proračuna za leti 2016-2017.
Seja je bila zaključena ob 18:30 uri.
Zabeležila: Ester Renko

Županja
Saša Likavec Svetelšek
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