OBČINSKI SVET
Številka: 032-3/2016-1
Datum: 31.1.2017
Z A P I S N I K
16. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila
v torek , dne 31.1.2017, ob 16.30 uri v novih prostorih osnovne šole Hrpelje

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 (od 17.30 dalje)
OPRAVIČENO ODSOTNI: /
OSTALI PRISOTNI: Saša Likavec Svetelšek – županja , Andrej Bolčič – direktor občinske
uprave, občinska uprava: Robert Kastelic, Aleksandra Iskra Boštjančič, Romina Poles, Ester
Mihalič, Vasja Valenčič, Kristina Furlan, Alenka Pečar, Ester Renko
Ravnatelj Sebastijan Mavrič
POROČEVALCI-zunanji: Blaž Malenšek- predstavnik družbe Krasinvest Sežana
Mediji: Lea Kalc Furlanič - Primorske novice in Jasna Preskar-Radio Koper
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 15. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 22.12.2016
4. Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leti 2017 in 2018
a. Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2017 in Odloka o
proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2017
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b. Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2018 in Odloka o
proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2018
5. Imenovanje člana sveta Kosovelove knjižnice Sežana
6. Imenovanje članov sveta OŠ D.B.B. Hrpelje
7. Sprejem letnega programa športa za 2017 (poročevalec: Vasja Valenčič)
8. Sprejem programa kulture v OHK za 2017-2020 (poročevalka: Ester Mihalič)
9. Seznanitev z DIIP dokumentom – povezovalni vodovod Ilirska Bistrica – Rodik
(poročevalec: Krasinvest Sežana)
10. Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalec:
Andrej Bolčič)
11. Sprejem okvirnega plana sej OS za leto 2017
12. 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 dala na glasovanje predlog dnevnega reda, kot sledi.
Naslednji dnevni red je bil soglasno sprejet:
3. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 22.12.2016
4. Seznanitev z DIIP dokumentom – povezovalni vodovod Ilirska Bistrica – Rodik
(poročevalec: Krasinvest Sežana)
5. Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leti 2017 in 2018
a. Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2017 in Odloka o
proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2017
b. Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2018 in Odloka o
proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2018
6. Imenovanje člana sveta Kosovelove knjižnice Sežana
7. Imenovanje članov sveta OŠ D.B.B. Hrpelje
8. Sprejem letnega programa športa za 2017 (poročevalec: Vasja Valenčič)
9. Sprejem programa kulture v OHK za 2017-2020 (poročevalka: Ester Mihalič)
10. Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalec:
Andrej Bolčič)
11. Sprejem okvirnega plana sej OS za leto 2017
12. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
___
K3) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z z dne 22.12.2016
Občinski svet je potrdil zapisnik in sklepe 15. seje OS z dne 22.12.2016.
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Sprejet je bil naslednji sklep:
1. Potrdi se zapisnik in sklepi 15. redne seje z dne 22.12.2016
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.) Seznanitev z DIIP dokumentom – povezovalni vodovod Ilirska Bistrica – Rodik
(poročevalec: Krasinvest Sežana)
Dokument indentifikacije investicijskega projekta »Povezovalni vodovod Il. Bistrica Rodik«, je predstavil predstavnik družbe Krasinvest d.o.o. Sežana, g. Blaž Malanšek.
Investitorji v projektu so poleg občine Hrpelje-kozina še občini Divača in Il. Bistrica.
Najpomembnejša namera investicije je zagotoviti varno, trajno in ekonomično vodooskrbo iz
javnega vodovodnega sistema za 34 naselij vseh treh omenjenih občin ter ponuditi možnost
priključitve na javni vodovodni sistem še 6 naseljem občine Hrpelje- Kozina.
Cilj investicije je rekonstrukcija in izgradnja povezovalnega vodovodnega sistema med Il.
Bistrico in naseljem Rodik ter rekonstrukcija vodarne Il. Bistrica. G. Malanšek je povedal, da
je omenjeni projekt že potrdil občinski svet občine Il. Bistrica. Občine bodo z uspešno prijavo
na javni razpis lahko črpale sredstva za financiranje 85% vseh upravičenih stroškov, preostali
del bodo tri sodelujoče občine zagotovile same iz proračuna.
Točko je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
Predsednik odbora Matej Dodič pove, da člani odbora na dokument niso imeli pripomb in
predlagajo občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani vsebini.
Sledila je razprava. V razpravi so sodelovali Peter Valenčič, Peter Boršič in Robert Grk.
V razpravi je bilo pojasnjeno, da star vodovod ne morejo konstruirati zaradi oteženih
postopkov pridobivanja dovoljenj in služnosti. Bo pa nov vodovod speljan po javnih poteh in
je to najustreznejši način za rešitev problematike vodooskrbe.
Projekt bo tudi javno predstavljen po vaseh, saj gre za pomemben regijski projekt.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1) Potrdi se DIIP (Dokument indentifikacije investicijskega projekta)- »Povezovalni
vodovod Il. Bistrica - Rodik.«
2) Dokument indentifikacije investicijskega projekta »Povezovalni vodovod Il.
Bistrica - Rodik« je v prilogi tega sklepa.
3) Sklep velja takoj.
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Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K5) Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leti 2017 in 2018
Županja je pojasnila, da je bil proračun za leti 2017 in 2018 v javni razgrnitvi od 23.12.2016
do 17.1.2017. V času javne razgrnitve je prispelo nekaj pripomb, ki smo jih v pisni obliki
pojasnili in dostavila v gradivu »Obrazložitev sprejetih pripomb na osnutek proračuna za leti
2017 in 2018«. Amandmajev v predvidenem roku ni bilo.Pojasnila je tudi dodatne spremembe
in dopolnitve v proračunu, ki so bile vnesene s strani občinske uprave. Pobude in pripombe je
prebrala in povedala , da so večinoma pripombam tudi ugodili.
S strani občinske uprave so bile dodane nekatere spemembe v proračun. Vse je podrobneje
obrazloženo v gradivu, ki so ga prejeli svetniki v pisni obliki (krožno križišče pri Tušu,
sredstva za izvedbo pločnika v Markovščini v letu 2017, ureditev pločnika pri OMW in
mestnega trga na Kozini, ureditev dostopa v vas Rodik, ureditev kanalizacije Kozina-Sever,
ureditev športnega objekta balinarske hale Obrov, dozidava vrtca Hrpelje-1. faza, itd).
Energetsko sanacijo osnovne šole planirajo izvajati preko ekosklada in fazno, s pomčjo
družbe Golea.
Aleksandra Iskra Boštjančič je pojasnila predloga obeh proračunov. V primeru, da je proračun
sprejet, preneha veljati sklep o začasnem financiranju. Bistvenih sprememb od javne
razgrnitve ni bilo, razen teh ki jih je pojasnila županja in so v gradivu.
V času javne razgrnitve so se sestali vsi odbori (Odbor za finance, Odbor za prostorsko
planiranje, Obor za družbene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo (predlagajo znižanje
komunalnega prispevka za stanovanjsko gradnjo), Odbor za mladino (predsednika še ni na
sejo), Odbor za čezmejno sodelovanje in povezovanje z regijo in Odbor za turizem.
Predsedniki odborov so povedali, da ni bilo podanih pripomb. Sestal se je tudi svet
predsendnikov KS. Na tem sestanku ni bilo podanih bistvenih pripomb.
Razprave ni bilo.
A) Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2017 in Odloka o proračunu
Občine Hrpelje-Kozina za leto 2017
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1)
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme proračun Občine Hrpelje-Kozina
za leto 2017.
2) Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o proračunu Občine HrpeljeKozina za leto 2017.
4

3) Odlok o proračunu se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po
objavi.
4) Ta sklep velja takoj.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
B) Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2018 in Odloka o proračunu
Občine Hrpelje-Kozina za leto 2018
1) Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme proračun Občine Hrpelje-Kozina za
leto 2018.
2) Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o proračunu Občine HrpeljeKozina za leto 2018.
3) Odlok o proračunu se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po
objavi.
4) Ta sklep velja takoj.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K6.)

Imenovanje člana sveta Kosovelove knjižnice Sežana

Imenovanje člana sveta Kosovelove knjižnice Sežana je obravnavala Komisija za mandatna
vprašanja volitve in imenovanja. Predsednik komisije Denis Čermelj je povedal, da je v
mesecu decembru potekel mandat članom sveta Kosovelove knjižnice. Na podlagi Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana Zavod upravlja svet zavoda. Svet
zavoda šteje 6 članov, in sicer:
- en predstavnik Občine Sežana in en predstavnik občin izven sedeža knjižnice,
- dva predstavnika delavcev knjižnice,
- dva predstavnika uporabnikov.
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Predstavnika Občine Sežana imenuje Občinski svet občine Sežana; skupnega predstavnika
občin izven sedeža knjižnice pa imenujejo občinski sveti občin izven sedeža knjižnice po
sistemu rotacije. V prejšnjem mandatu je bil imenovan predstavnik s strani Občina Hrpelje –
Kozina, sedaj je na vrsti predstavnik Občine Divača.
Skupna predstavnica občin izven sedeža knjižnice po sistemu rotacije je Mirjam Frankovič
Franetič iz občine Divača, ki jo je občinski svet občine Divača že potrdil. Občinskemu svetu
predlaga, da imenovanje Mirjam Franetič Frankovič potrdi tudi občinski svet občine HrpeljeKozina.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1) V Svet javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana se imenuje:
Mirjam Franetič Frankovič, Famlje 17, 6217 Vremski Britof, kot skupni predstavnik
občin izven sedeža knjižnice.
2) Ta sklep velja takoj.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov

K7.)

Imenovanje članov sveta OŠ D.B.B. Hrpelje

Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne Šole,
Osnovno šolo (zavod) upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja,
predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev. Občina imenuje tri predstavnike
ustanoviteljev za obdobje 4 let. Točko je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja volitve
in imenovanja dne 30.1.2017. Predsednik komisije je povedal, da so na komisijo prišli trije
predlogi.
Svetnica Martina Babuder je podala pisni predlog za imenovanje mag. Valterja
Fabjančiča za naslednje 4 letno mandatno obdobje. Svetnik Vasja Ivančič je
predlagal Tino Andrejašič za članico sveta zavoda. Svetnik Peter Boršič je poslal po
elektronski pošti predlog za imenovanje Igorja Mahneta kot predstavnika v svet šole.
Komisija je predloge obravnavala in predlaga občinskemu svetu, da potrdi
imenovanje vseh treh predlaganih članov v Svet Zavoda OŠ Hrpelje.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1) V Svet javnega vzgojno –izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomirja
Benčiča – Brkina Hrpelje se za mandatno obdobje 4 let, imenuje naslednje
predstavnike ustanovitelje zavoda:
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-

mag. Valter Fabjančič, Povžane 3/c, 6242 Materija
Tina Andrejašič, Rodiška cesta 13, 6240 Kozina
Igor Mahne, Hrpelje, Sončna pot 1, 6240 Kozina

2) Ta sklep velja takoj.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K8).

Sprejem letnega programa športa za 2017 (poročevalec: Vasja Valenčič)

Vsebina Letnega program športa za leto 2017 je v priloženem gradivu. Točko je obravnaval
Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za mladino, ki na program športa nista podala
pripomb. Na program športa je pozitivno mnenje podala tudi občinska športna zveza. Oba
odbora predlagajo občinskemu svetu, da se dokument potrdi v predlagani vsebini.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1) Sprejme se Letni program športa v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2017.
2) Ta sklep velja takoj.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K9.)

Sprejem programa kulture v OHK za 2017-2020 (poročevalka: Ester Mihalič)
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Občinski svet se je seznanil s Programom kulture za za obdobje 2017-2020, ki zajema
programe (občinska kulturna društva, JSKD, kulturni dom itd), ki se sofinancirajo iz javnih
sredstev. Program se tokrat prvič sprejema za 4 leta in ne več letno. Na osnovi sprejetega
programa bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov kulture.
Program kulture sta obravnavala Odbor za mladino in Odbor za družbene dejavnosti.
Predsednik odbora Peter Boršič je povedal, da na program ni bilo pripomb s strani članov
odbora in se ga sprejema za naslednja 4 leta, kar je razlika od preteklih let. Iris Pečar v imenu
predstavnika Odbora za mladino pove, da tudi njihov odbor na program ni imel pripomb.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1) Sprejme se Program kulture v Občini Hrpelje- Kozina za obdobje od leta 2017
do leta 2020.
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 ssoglasno sprejet.

K10). Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalec:
Andrej Bolčič)
Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2017 (nakup in
prodaja) zemljišč, je predstavil Andrej Bolčič. Nepremičnine, ki gredo v prodajo oz. nakup so
navedene v gradivu.
Točko je obravnaval Odbor za prostorosko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki
na predlog dopolnitve ni imel pripomb, pove Matej Dodič- predsednik komisije.
Sledila je razprava.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet občine Hrpelje-Kozina sprejme dopolnitev letnega načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine Hrpelje-Kozina za leto 2017.
2.
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V letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017 se vključijo
naslednje nepremičnine, ki so podrobneje (tudi grafično) opredeljene v predlogu
dopolnitve:
Prodaja
ZAP.
ŠT.

PARCELNA ŠTEVILKA

1

3330/19
2570, 2599/1, 2600, 2602,
2684/1, 2848, 3075/1, 3114.
3116 – delež občine

2

KATASTRSKA
OBČINA IN ŠIFRA
KATASTRSKE
OBČINE
2560 Hrpelje

VELIKOST

2561 Brezovica

77.059

ORIENTACIJSKA
VREDNOST

V m2
969

40.000,00 €
20.000 €

3.
V letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 se vključijo naslednje
nepremičnine, ki so podrobneje (tudi grafično) opredeljene v predlogu dopolnitve:
Nakup
ZA
P.
ŠT.

1

PARCELNA ŠTEVILKA

KATASTRSKA
OBČINA IN ŠIFRA
KATASTRSKE
OBČINE

VELIKOST

ORIENTACIJS
KA VREDNOST

V m2

2570, 2599/1, 2600, 2602,
2684/1, 2848, 3075/1, 3114.
3116 – del parcel kjer
2561 Brezovica
potekajo ceste

8.000,00 €
25.000

2

1975/3

2561 Brezovica

976

13.800,00 €

4.
Sklep začne veljati takoj.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
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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K11). Sprejem okvirnega plana sej OS za leto 2017
Seji se je pridružil svetnik Vasja Ivančič ob 17.30 uri.
Občinski svet je potrdil okvirni plan sej za leto 2017.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1) Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme okvirni program dela, oziroma
letni plan sej Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina v letu 2017, in sicer:
16. redna seja OS
17. redna seja OS
18. redna seja OS
Slavnostna seja –petek
19. redna seja OS
20. redna seja OS
21. redna seja OS

dne 31.1.2017
dne 23.03.2017
dne 25.05.2017
dne 01.09.2017 - slavnostna seja
dne 28.09.2017
dne 16.11.2017
dne 14.12.2017

2) Ta sklep velja takoj.

Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K12). Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
V času sklica seje so na občinsko upravo prispele tri pisne pobude s strani svetnikov:

-

Dne 26.1.2017 je na e-pošto naslovil svetniško vprašanje mag. Valter Fabjančič.
Vprašanje se nanaša na vzdrževanje objekta knjižnice na Kozini. Pisni odgovor na
vprašanje so svetniki prejeli na sami seji občinskega sveta. Mag. Valter pove, da
ga odgovor direktorice ni prepričal. Občina ni dolžna skrbet za vzdrževanje oz.
ogrevanje, ampak je to zgolj naloga dir. Zavoda knjižnica. Krivdo in odgovornost
prelaga na nekoga drugega. Za knjižnico občina nameni 95.000 €, kar ni malo
denarja.
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-

Svetniki so prejeli tudi pisni odgovor na vprašanje svetnika Roberta Grka (Lista
Pečar) da občinska uprava prouči možnost, o ustanovitvi svojega podjetje za
opravljanje komunalne in vodovodne dejavnosti na območju občine HrpeljeKozina. Ta pobuda je bila podana s strani svetnika Roberta Grka v decembru
2015. Moti ga zakaj nismo uspeli prerezat popokovine z občino Sežana, saj smo na
večino področjih še vedno združeni. Navaja probleme zdravstva, vodovoda,
komunale, knjižnice, itd. Pisni odgovor na vprašnaje so sovetniki prejeli na sami
seji. V odgovoru je bilo pojasnjeno, da je potrebno podrobno proučiti dejavnosti,
ki jih posamezni zavodi izvajajo za občino in jih finančno ovrednotit. Upoštevati
je potrebno tudi lastniške deleže in solastništvo. Občina bo poiskala strokovno
organizcaijo, ki bo izvedla študijo upravičenosti za tovrstni predlog, predvidoma v
prvi polovici leta 2017.

-

Po elektronski pošti je dne 30.01.2017 prišlo naslednje svetniško vprašanje s strani
Vasja Ivančiča. Citirano:
"Kako je po vaseh regulirano pluženje - v katerih vaseh oz. naseljih pluženje izvaja
koncesionar in obratno, kje pluženje izvajajo občani. V primerih, ko storitev
opravljajo vaščani nas zanima, ali so ti upravičeni do nadomestila za povrnitev
stroškov?"
Odgovor je na seji podal direktor občinske uprave Andrej Bolčič. Povedal je, da
ima vsaka KS v okviru postavk del sredstev namenjenih za zimsko pluženje vaških
cest. Nekatere KS imajo svoje pluge. Za čiščenje ostalih izvenlokalnih cest, ki niso
v pristojnosti zimske službe, poskrbijo KS same, ki imajo v proračunu za to
namenjena sredstva.

Seja je bila zaključena ob 18:15 uri.
Zabeležila: Ester Renko

Županja
Saša Likavec Svetelšek
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