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OBČINSKI SVET
Številka: 032-1/2017-1
Datum: 30.3.2017
Z A P I S N I K
17. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila
v četrtek , dne 30.3.2017, ob 17.00 uri v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Iris Pečar, Matej Dodič, Denis Čermelj, Irena
Stropnik, Vladimir Zadnik, Martina Babuder, Robert Grk, Tina Andrejašič, Peter Valenčič
in, mag. Valter Fabjančič, Vasja Ivančič
OPRAVIČENO ODSOTNI: Peter Boršić, Suzana Jelušič, Tadeja Pogačnik Godnič-dir. ZD
Sežana, Jože Gojak-Lustrum d.o.o. Sežana
OSTALI PRISOTNI: Saša Likavec Svetelšek – županja , Andrej Bolčič – direktor občinske
uprave, občinska uprava: Robert Kastelic, Aleksandra Iskra Boštjančič, Vasja Valenčič,
Alenka Pečar
POROČEVALCI-zunanji: Kristina Pavlič Hreščak-ZD Sežana, Igor Bole- dir. ZGRS Sežana,
Silvana Zadel- vodja MiR, Marjan Pelko- komandir PP Kozina
Mediji: Petra Mezinec - 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 16. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 31.1.2017
4. Sklepanje o izdaji soglasja k imenovanju direktorja ZGRS Sežana (poročevalec:
Robert Kastelic)
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5. Odlok o subvencioniranju rešitve stanovanjskega problema za mlade in mlade
družine-prva obravnava (poročevalec: Vasja Valenčič)
6. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za stanovanjsko zazidavo v Hrpeljah – skrajšani postopek
(poročevalec: Andrej Bolčič)
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za
zavarovanje urejanja prostora v Občini Hrpelje – Kozina – skrajšani postopek
(poročevalka: Alenka Pečar)
8. a) Odlok o spremembi proračuna za leto 2017-rebalans
b) Predlog kadrovskega načrta organov skupne občinske uprave (priloga
rebalansa)
9. Sklepaje o prepovedi ustavitve in parkiranja na občinski cesti LC 125051 med
naseljema Gradišica in Artviže (poročevalka: Alenka Pečar)
10. Predlog dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine
za leto 2017 (poročevalka: Alenka Pečar)
11. Predlog sklepa o priznanju lastninske pravice za dve parceli (poročevalec:
Lustrum d.o.o.)
12. Seznanitev z letnim poročilom javnega zavoda ZD Sežana (poročevalka: dir. ZD
Sežana dr. Tadeja Pogačnik Godnič)
13. Seznanitev z Letnim poročilo Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana za leto
2016 (poročevalec: dir. Igor Bole)
14 a) Poročilo o delu MIR-a za OHK ter ocena stanja varnosti na območju OHK za
leto 2016 (poročevalka: Silvana Zadel )
b) Poročilo o varnostnih razmerah na območju PP Kozina v letu 2016
(poročevalec: Marjan Pelko)
15. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
- Informacija o prijavi v Zeleno shemo slovenskega turizma
___

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 predlog dnevnega reda, z dodatno točko dnevnega reda in sicer,
Pobuda za odstranitev dreves ob glavni cesti Reka-Trst (G1-7).
Naslednji dnevni red je bil soglasno sprejet:
3.) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 31.1.2017
4.) Sklepanje o izdaji soglasja k imenovanju direktorja ZGRS Sežana (poročevalec:
Robert Kastelic)
5) Odlok o subvencioniranju rešitve stanovanjskega problema za mlade in mlade
družine-prva obravnava (poročevalec: Vasja Valenčič)
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6) Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za stanovanjsko zazidavo v Hrpeljah – skrajšani postopek (poročevalec:
Andrej Bolčič)
7) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za
zavarovanje urejanja prostora v Občini Hrpelje – Kozina – skrajšani postopek
(poročevalka: Alenka Pečar)
8) a) Odlok o spremembi proračuna za leto 2017-rebalans
b) Predlog kadrovskega načrta organov skupne občinske uprave (priloga
rebalansa)
9) Sklepaje o prepovedi ustavitve in parkiranja na občinski cesti LC 125051 med
naseljema Gradišica in Artviže (poročevalka: Alenka Pečar)
10) Predlog dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine
za leto 2017 (poročevalka: Alenka Pečar)
11) Predlog sklepa o priznanju lastninske pravice za dve parceli (poročevalec:
Lustrum d.o.o.)
12) Seznanitev z letnim poročilom javnega zavoda ZD Sežana (poročevalka: dir. ZD
Sežana dr. Tadeja Pogačnik Godnič)
13) Seznanitev z Letnim poročilo Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana za
leto 2016 (poročevalec: dir. Igor Bole)
14 a) Poročilo o delu MIR-a za OHK ter ocena stanja varnosti na območju OHK za
leto 2016 (poročevalka: Silvana Zadel )
b) Poročilo o varnostnih razmerah na območju PP Kozina v letu 2016
(poročevalec: Marjan Pelko)
15) Pobuda za odstranitev dreves ob glavni cesti Reka-Trst (G1-7)
16. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
Informacija o prijavi v Zeleno shemo slovenskega turizma
___
K3) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z z dne 31.1.2017
Potrdi se zapisnik in sklepi 16. redne seje z dne 31.1.2017.
Sprejet je bil naslednji sklep:
1. Potrdi se zapisnik in sklepi 16. redne seje z dne 31.1.2017
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.) Sklepanje o izdaji soglasja k imenovanju direktorja ZGRS Sežana
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Občine ustanoviteljice javnega zavoda imajo v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega
zavoda »Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana« med drugim tudi pravico in obveznost
za izdajo soglasja k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda.
Sedanjemu direktorju ZGRS se mandat izteče 28. 5. 2017. Direktor zavoda se imenuje na
podlagi javnega razpisa, ki ga je Svet zavoda objavil dne 13.1.2017.
Na javni razpis so se v roku prijavili štirje kandidati. Prispele vloge je Svet zavoda obravnaval
na 10. redni seji dne 30.1.2017. Svet zavoda je sprejel soglasno odločitev, da se na razpisano
delovno mesto direktorja javnega zavoda ZGRS Sežana izbere g. Blaž Turk. Za soglasje k
imenovanju so pisno zaprosili Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina.
O izdaji soglasja je razpravljala tudi Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja,
ki na predlog sklepa ni imela pripomb. Predsednik komisije za mandatna vprašanja volitve in
imenovanja je obrazložil točko in povedal, da člani komisije predlagajo OS, da se izda
soglasje k imenovanju Blaža Turka za direktorja zavoda.
V razpravi je Grk Robi povedal, da o tej točki ne bo odločal, ker meni, da ni kompetenten za
odločanje o imenovanju direkotrja zavoda. Apelira na občinsko upravo, da razmisli v smeri
ustanovitve lastnega zavoda. Na to temo bo podal pisno pobudo na eno izmed prihodnjih sej.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Občinski svet občine Hrpelje-Kozina daje soglasje k imenovanju Blaža Turka,
stanujočega Komen 93, 6223 Komen, za direktorja Zavoda za gasilno in reševalno
službo Sežana.
2. Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 članov

K5) Odlok o subvencioniranju rešitve stanovanjskega problema za mlade in mlade
družine-prva obravnava
Predlog odloka so obravnavali naslednji odbori: Odbor za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami; Odbor za mladino in Statutarno pravna komisija.
Vsi trije predsedniki odborov so povedali, da člani odborov niso imeli pripomb, zato
predlagajo občinskemu svetu v potrditev odlok v predlagani vsebini. Predsednik statutarno
pravne komisije pove, da je to prva obravnava, in je še možno podati pripombe.
Predlog odloka je predstavil Vasja Valenčič. Po slovenski zakonodaji je starostna meja za
mlade določena na 29 let Starostno mejo upravičencev smo v odloku dvignili na 34 let
(evropska zakonodaja). Odlok je bil v javni obravnavi. Prispelo je nekaj pripomb, ki so pisno
obrazložene v gradivu.
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V razpravo so se vključili: Robert Grk, Peter Valenčič, Vasja Ivančič in mag. Valter
Fabjančič.
Predlog svetnika Grk Roberta je, da bi v odlok dopisali, da bi moral biti do sredstev
upravičen vlagatelj, ki ima vsaj 10 let stalno bivališče v naši občini.
Peter Valenčič meni, da gre v tem primeru za simbolično pomoč in bi bilo bolj koristno, če
znižamo komunalni prispevek za stanovanjsko gradnjo vsaj na 60%. Na ta način bi več
pripomogli mladim pri postavitvi lastnega doma.
Mag. Valter Fabjančič meni, da je odlok dobrodošel, predvsem zaradi določbe, ki bi
pripomogla k ureditvi strnjenih vaških jeder.
Vasja Ivančič podpira odlok, vendar se mu predlog o določitvi pogoja za 10 letno prebivanje
v naši občini zdi predlogo obdobje.
Robert Grk tudi meni, da bi bilo dobro razmislit tudi v smeri nižanja komunalnega prispevka
za mlade.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1) Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina sprejme Odlok o subvenciji mladim in
mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje Kozina, v prvi obravnavi.
2) Ta sklep velja takoj.

Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov

K6) Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za stanovanjsko zazidavo v Hrpeljah – skrajšani postopek
(poročevalec: Andrej Bolčič)
Odlok kateri je bil sprejet zaradi množične tržne stanovanjske (večstanovanjske) gradnje v
območju Hrpelje jug, ne ustreza več svojemu namenu. V trenutnih časih smo priča upadu oz.
neobstoju tovrstne gradnje. Na drugi strani pa se ponovno obuja individualna stanovanjska
gradnja (deloma v lastni ražini). Predlaga se razveljavitev odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za stanovanjsko zazidavo v Hrpeljah in se s tem izenači pogoje gradnje na
tem območju z ostalimi območji v občini.
Obrazložitev odloka ni bila potrebna.
Statutarno pravna komisija, ki je Odlok obravnavala, ni imela pripomb. Občinskemu svetu
predlaga, da ga sprejme po skrajšanem postopku. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti
odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za stanovanjsko zazidavo v Hrpeljah je
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obravnaval tudi Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki na
predlog odloka ni imel pripomb.
Sledila je razprava v kateri je sodeloval Robert Grk.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1) Potrdi se prenehanje veljavnosti odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za stanovanjsko zazidavo v Hrpeljah.
2.) Odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
3.) Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
K7) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za
zavarovanje urejanja prostora v Občini Hrpelje – Kozina – skrajšani postopek
(poročevalka: Alenka Pečar)

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami ter Statutarno pravna komisija, ki predlagata da OS potrdi predlog odloka v
predlagani vsebini.
Točko je predstavila Alenka Pečar, ki pove, da se obravnavani predlog sprememb in
dopolnitev Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v Občini Hrpelje –
Kozina predlaga za območje Kozine, zahodno od avtoceste.
Dopustnost gradnje po klasifikaciji oziroma dejavnosti objektov v obravnavanem primeru ni
določena, kar v praksi pomeni, da je na tem območju možno graditi raznovrstne objekte.
Zaradi bližini avtoceste in prisotnosti visokonapetostnega daljnovoda (Divača – Koper) je
območje manj primerno za stanovanjsko dejavnost in posledično je več zanimanja za
dejavnosti, ki lahko imajo potencialno negativen vpliv na okolje in kvaliteto bivanja v naselju
Kozina, katero že trenutno poslabšujejo številne in preobremenjene prometne povezave,
deponija na jugu naselja, ipd.
Namen ukrepov zavarovanja urejanja prostora je preprečevanje nekontrolirane pozidave
trenutno nepozidanega in komunalno neurejenega zahodnega dela Kozine do sprejetja OPN.
V predlogu OPN je to območje izvzeto iz stavbnih zemljišč in vrnjeno v primarno namensko
rabo (kmetijske in gozdne površine). ZUreP-1 omogoča občinam, da sprejmejo začasne
ukrepe za zavarovanje urejanja prostora.
Zaradi pomanjkanja strategije prostorskega razvoja obravnavanega območja je v tem trenutku
bolj smiselno, da območje trenutno ostane nepozidano, dokler ne bo znano ali obstaja realna
potreba po širitvi naselja in za katero dejavnost. V kolikor se bo takšna potreba v bodoče
izkazala, se bo premišljeno reševala v okviru sprememb in dopolnitev OPN.
Pobudo za spremembo odloka je dala KS Kozina, ki je izrazila željo (dostavila pisni sklep), da
se na tem območju ne gradi. Dir. Andrej Bolčič svetnike seznani, da je investitor zainteresiran
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za gradnjo veternih elektrarn, zato se je KS hitro odzvala. Se pa neselje izredno hitro širi v
smeri poseljenosti.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali mag. Valter Fabjančič, Robert Grk in Vasja
Valenčič.
Predvsem ne vedo, zakaj so občani vedno »nastrojeni« proti nečemu novemu v naši OHK.
Ker Robert Grk trenutno nima odgovora ali je moč veterni stolp premaknit kam drugam,
pove, da o tej zadevi ne bo glasoval.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za
zavarovanje urejanja prostora v Občini Hrpelje – Kozina po skrajšanem
postopku.
2.) Odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
3.) Ta sklep velja takoj.

Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
K8) a) Odlok o spremembi proračuna za leto 2017-rebalans
Odlok o spremembi proračuna za leto 2017 sta obravnavala Odbor za finance in Statutarno
pravna komisija. Predsednika obeh komisij (Irena Stropnik in mag. Valter Fabjančič) sta
povedala, da odbora nista podala pripomb na predlog Odloka o rebalansu.
Odbor za finance je obravnaval tudi kadrovski načrt v organu skupne občinske uprave vseh
štirih občin (priloga proračuna). Tudi na ta del spremembe proračuna Odbor za finance ni
imel pripomb.
Obrazložitev rebalansa je bila v pisni obliki dostavljena članom OS. Na sami seji pa je
obrazložitev rebalansa podala županja Saša Likavec Svetelšek. V občinskem rebalansu so
letos odprli novo postavko za energetsko sanacijo OŠ Hrpelje s predvidenimi 250.000,00 €,
50.000,00 € iz zadolževanja bo šlo za subvencijo maldim do starosti 34 let. Polovica denarja
iz dolgoročnega zadolževanja se predvidi za izgradnjo doma starejših občanov.
Županja je podala tudi poročilo o zadolženosti občine. Občina ima trenutno najeta štiri
dolgoročna posojila v skupni vrednosti cca 700.000 €, letni dolg na prebivalca občine znaša
28 €. Za primerjavo : divaški dolg je 33 € na prebivalca, v Komnu plačujejo 47 €, v Pivki pa
51 € dolga na prebivalca. Z novim dolgoročnim posojilom v vrednosti 600.000 € bo letni
dolg na prebivalca v OHK vse do leta 2019, 42 €.
Sledila je razprava, v kateri je sodeloval Robert Grk, Matej Dodič in Vasja Ivančič.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
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1) Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme rebalans proračuna Občine HrpeljeKozina za leto 2017.
2) Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o spremembi Odloka o
proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2017.
3) Odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
4) Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
b) Predlog kadrovskega načrta organov skupne občinske uprave (priloga rebalansa)
Razprave ni bilo. Gre za uskladitev razvojnih programov z ostalimi tremi občinami, na
področju organov skupne občinske uprave.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
Predlog kadrovskega načrta v organih skupne občinske uprave občin Divača, HrpeljeKozina, Komen in Sežana-za leta 2017, 2018 in 2019
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V kadrovskem načrtu so zajeti javni uslužbenci, zaposleni za nedoločen in polni delovni
čas.
Navzočih 10 članov OS (Svetnik Peter Valenčič začasno zapustil sejo).
Glasovanje: Navzočih je bilo 10 članov OS
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
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K9) Sklepaje o prepovedi ustavitve in parkiranja na občinski cesti LC 125051 med
naseljema Gradišica in Artviže (poročevalka: Alenka Pečar)
Krajevna skupnost Artviže je z dopisom dne 14.11.2016 Občino Hrpelje – Kozina opozorila
na problematiko prekomernega nabiranja gozdnih sadežev in s tem povezano povzročanje
škode v gozdovih ob lokalni cesti med Gradišico in Artvižami. Kot enega izmed ukrepov je
KS Artviže predlagala postavitev prometne signalizacije prepovedi ustavljanja in parkiranja.
Občina Hrpelje – Kozina je zaradi aktualnosti problematike v jesenskem letnem času
vzdrževalcu občinskih cest izdala začasni nalog za postavitev prometne signalizacije in sicer
postavitev prometnega znaka »2236 Prepovedana ustavitev in parkiranje« z dopolnilno tablo
4103, na kateri je besedilo 2,4 km na kategorizirani občinski cesti LC 125051. Tabli sta bili
postavljeni na koncu naselja Gradišica v smeri Artviže in na koncu naselja Artviže v smeri
Gradišice. Po postavitvi prometne signalizacije je bil podal predlog s strani lastnikov zemljišč
o dopolnitvi prometne signalizacije z dodatno dopolnilno tablo 4603 z besedilom: razen za
lastnike zemljišč. Na občinski cesti LC 125051 se uredi prepoved ustavitve in parkiranja med
naseljema Gradišica in Artviže s postavitvijo ustrezne prometne signalizacije.
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je proučil predlog sklepa.
Na odboru ni bilo danih pripomb, zato člani odbora predlagajo občinskemu svetu, da sprejme
predlagani sklep.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1) Na občinski cesti LC 125051 se uredi prepoved ustavitve in parkiranja med
naseljema Gradišica in Artviže s postavitvijo ustrezne prometne signalizacije.
2) Prometni znak »2236 Prepovedana ustavitev in parkiranje« skupaj z
dopolnilnima tablama »2,4 km« (4103 Dolžina dela ceste, kjer je z znakom
označena nevarnost ali izrecna odredba) in »razen za lastnike zemljišč« (4603
Udeleženci cestnega prometa, za katere ne velja izrecna odredba) se postavi na
lokalni cesti iz prejšnje točke na koncu naselja Gradišica v smeri Artviž in enako
na koncu naselja Artviže v smeri Gradišice.
3) Ta sklep velja takoj.

Navzočih 11 članov OS (seji se je ponovno pridružil Peter Valenčič.)
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
K10) Predlog dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine
za leto 2017
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Letni načrt se dopolni s prodajo dveh parcel in sicer na Artvižah in Obrovu, pove Alenka
Pečar. Skupna vrednost prodanih parcel znaša 3.200,00 €. Pobudo za odkup sta podala
lastnika obeh zemljišč.
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je proučil predlog sklepa
in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani vsebini.
Razprave ni bilo.
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.
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. PARCELNA
ŠT.
ŠTEVILKA

1
2

2296/4
1866/5

KATASTRSKA
OBČINA IN ŠIFRA
KATASTRSKE
OBČINE
2562 Artviže
2576 Obrov

VELIKOS
T
V m2
68
86

ORIENTAC
IJSKA
VREDNOS
T
1.400,00 €
1.800,00 €

2)

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah parc. št. 2296/4
k.o. 2562 Artviže in 1866/5 k.o. 2576 Obrov.

3)

Sklep začne veljati takoj.

Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov

K11) Predlog sklepa o priznanju lastninske pravice za dve parceli
Točko je obrazložila županja Saša Likavec Svetelšek.
Stranki Alojzija Poles in Silvestra Božič iz Ritomeč ter njuni pravni predniki že od leta 1920
dobroverno uživata nepremičnini v Ritomečah, ki dejansko tvorita zaokroženo funkcionalno
zemljišče njunih stanovanjskih objektov. Priložene so tudi izjave prič, ki s podpisom
dokazujejo, da sta obe lastnici parcel ter njuni pravni predniki uživali ter imeli v posesti
omenjeni parceli.
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Občinskemu svetu občine Hrpelje-Kozina se predlaga v sprejem sklep, s katerim se prizna
lastninski pravici na omenjenih parcelah obema strankama.
Predlog sklepa o priznanju lastninske pravice je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami. Predsednik Odbora Matej Dodič pove, da so se člani odbora
tudi s tem predlogom sklepa strinjali in ga predlagajo občinskemu svetu v sprejem.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1) Občinski svet prizna lastninsko pravico za parcelno številko 461/13, k.o. 2570Ritomeče, solastnici parcele Alojziji Poles iz Ritomeč.
2.) Občinski svet prizna lastninsko pravico za parcelno številko 461/12 k.o. 2570Ritomeče, solastnici parcele Silvestri Božič iz Ritomeč.
3) Pooblasti se županjo občine Hrpelje-Kozina, da sklene ustrezno pogodbo o
priznanju lastninske pravice za obe nepremičnini navedeni v 1. in 2. točki tega
sklepa.
4) Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
K12) Seznanitev z letnim poročilom javnega zavoda ZD Sežana (poročevalka: dir. ZD
Sežana dr. Tadeja Pogačnik Godnič)
Občinski svet se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda ZD Sežana, ki ga je na seji
predstavila računovodkinja Kristina Pavlič Hreščak. Predstavnica ZD poročila podrobno ni
predstavila, saj je bilo poročilo v pisni obliki dostavljeno vsem članom OS. Županja je
svetnike zaprosila, da v kolikor imajo kako vprašanje glede poročila, naj ga izpostavijo.
V razpravi je računovodja pojasnila, da občina nameni ZD Sežana cca 35.000,00 € na letni
ravni.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1) Občinski svet občine Hrpelje-Kozina se je seznanil z Letnim poročilom javnega
zavoda Zdravstveni dom Sežana za leto 2016.
2)
Sklep velja takoj.

Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
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ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
K13) Seznanitev z Letnim poročilo Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana za
leto 2016 (poročevalec: dir. Igor Bole)
Letno poročilo Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana za leto 2016 so svetniki prejeli
v pisni obliki. Direktor zavoda Igor Bole poročila ni podrobneje seznanil, saj so svetniki
dobili poročilo podrobno obrazložitev v gradivu.
Direktor zavoda se je zahvalil občini Hrpeje-Kozina za korektno dolgoletno sodelovanje in
finančno pomoč, ki jo je zavod prejel s strani občine. Upa na uspešno sodelovanje tudi s
prihodnjim novim vodstvom.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Občinski svet občine Hrpelje-Kozina se je seznanil z Letnim poročilom Zavoda za
gasilno in reševalno službo Sežana za leto 2016.
2. Sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov

K14)
a) Poročilo o delu MIR-a za OHK ter ocena stanja varnosti na območju OHK za
2016 (poročevalka: Silvana Zadel )

leto

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 2016 je podala Vodja MIR, Silvana Zadel.
V razpravi so sodelovali Vasja Ivančič, Robert Grk in mag. Valter Fabjančič.
Ga. Silvana je v razpravi pojasnila, da redarska služba nima pooblastil za opravljanje
meritev hitrosti izven naselj. Po ureditvi parkirišč, v času gobarske sezone, naj bi redarska
služba poostrila nadzur tudi med vikendi.
Mag. Valter Fabjančič želi s strani redarske službe pisni odgovor, kje je pravna
podlaga, da lahko redarji parkirajo svoje vozilo na avtobusno postajališče.
Vasja Ivančič, pa želi odgovor s strani redarske službe, ali lahko redarska služba
parkira službeni avtomobil na zasebnem zemljišču na lokaciji pri Jadranki v Hrpeljah,
(bo poslal dokazno slikovno gradivo). Prometne oznake namreč kažejo na to, da gre za
zasebno zemljišče. Obenem redarstvu predlaga, da svojo prisotnost okrepijo v času, ko jih
12

naša občina najbolj potrebuje, tj. v času gobarske sezone, kjer bi obiskovalce gozdov poleg
ostalega, osveščali predvsem o pravilnem parkiranju in to predvsem ob vikendih. Praksa je
namreč, da obiskovalci svoja vozila npr. na relaciji Ostrovica - Artviže puščajo kar sredi
cestišča.
b) Poročilo o varnostnih razmerah na območju PP Kozina v letu 2016
Poročilo o varnostnih razmerah na območju PP Kozina za leto 2016, je predstavil komandir
PP Kozina Marjan Pelko. Ocenjuje, da so bile varnostne razmere na območju Občine HrpeljeKozina v letu 2016, ugodne in obvladljive.
V kratkem bodo predstavili predlog za izboljšanje prometne varnosti.
Občina naj bi poslala zaprosilo na Ministrtvo za postavitev dodatnih merilnikov hitrosti, pred
tem pa je potrebno pridobiti soglasje policije.
Več pometnih nesreč je bilo v letu 2016, vendar manj smrtnih žrtev. Največji razlog
prometnih nesreč je alkohol in prevelika hitrost. Opaža se padec na področju kriminalitete
ponarejanja denarja in vlomov v stanovanja. Želi da bi se jih povabilo na svete KS, vendar
razen Artviž velikega odziva s strani Krajevnih skupnosti ni bilo.
V razpravi so sodelovali Peter Valenčič, Robert Grk, Vasja Ivančič in mag. Valter Fabjančič.
Podan je bil predlog, da se ob cesti postavijo izogibališča za tovornjake in na ta način se bo
lažje izvajalo kontrolo nad vozniki tovornih vozil. Postavitev radarja v vsako vas, ni prava
rešitev. Predlagajo, da svetniki sprejmejo sklep s predlogi ukrepov za izboljšanje varnosti in
cestnega prometa na območju OHK, ki ga občina naslovi na prisotjne državne institucije.
Županja je predlagala svetnikom v sprejem sklep.
V razpravi je bilo poudarjeno, da policija usmeri več pozornosti na področje kontrole uživanja
prepovedanih drog med vožnjo.
___
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 2016« in
- Poročilom o varnostnih razmerah na območju PP Kozina za leto 2016.
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
2016« št. 010-1/2017-7 z dne 14.03.2017 in na podlagi Ocene Policijske postaje Kozina o
stanju varnosti v letu 2016 na območju občine Hrpelje - Kozina št. 0070-17/2017/2
(3B693-03) z dne 08.03.2017 ocenjuje, da je izvajanje Občinskega programa varnosti
potekalo v skladu s programskimi izhodišči in smernicami.
3.
Ta sklep velja takoj.
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Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
___
Županja je podala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA, ki ga je predlagala na
sami seji, na osnove razprave in predlogov svetnikov:
1.
Občinsko upravo se zadolži, da poda zahtevo na Direkcijo RS za ceste, da ob glavni cesti
Reka-Trst (G1-7) zagotovi primerna izogibališča za nadzor in kontrolo vozil.
Zahteva je bila podana na predlog PP Kozina.
2.
Lokacije za postavitev izogibališč se uskladi z občinsko upravo in Policijsko postajo
Kozina.
3.
Sklep velja takoj.

Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov

K15) Sklepanje o pobudi za odstranitev dreves ob glavni ceti Reka-Trst (G1-7)
Točko je obrazložila županja. Občina je skupaj s PP Kozina in PGD Materija pripravila
predlog za posek 60 dreves ob glavni cesti Krvavi potok-Starod, ki naj bi ga potrdil tudi
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Občina naj bi predlog o izboru dreves
dostavila na Direkcijo za ceste RS. Direkcijo bo občina tudi zaprosila, da pripravi študijo,
ki naj bi odgovorila na vprašanje ali drevesa požagati ali jih zaščititi oz. način kako
zaščititi najbolj nevarne odseke za izboljšanje varnosti v prometu ob glavni cesti, ki je
označena kot izredno nevarna.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.
Posek dreves ob cesti Reka-Trst (G1-7) se opravi večfazno in sicer v 1. fazi se umaknejo
drevesa, ki bodo potrjena s strani PP Kozina, občinskega sveta OHK in Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Predlogi za poseko so v prilogi tega sklepa.
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2.
V 2. fazi se zadolži občinsko upravo, da od Direkcije za ceste RS pridobi načrt oz.
študijo o odstranitvi dreves oz. poskrbi za ustrezno zaščito nevarnih cestnih odsekov.
3.
Sklep velja takoj.

Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov

16) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
-

Informacija o prijavi v Zeleno shemo slovenskega turizma

Člani občinskega sveta so v pisni obliki pridobili informacijo o prijavi v zeleno shemo
slovenskega turizma. Obrazložitev je podala Ester Mihalič. Zeleni turizem je v razviti
turistični ponudbi nujna smer nadaljnjega razvoja, saj bo v prihodnosti konkurenčen le
turizem, ki bo temeljil na ekonomski uspešnosti turističnega poslovanja ter bo hkrati
prizanesljiv in konstruktiven do naravnega, kulturnega in socialnega okolja. Na Občini
Hrpelje - Kozina sledimo smernicam Slovenske turistične organizacije, ki zadnja leta dela po
usmeritvah trajnostnega turizma. Tako smo se v februarju z ostalimi tremi kraškimi občinami
(Komen, Sežana in Divača) prijavili v Zeleno shemo. Prijaviti se mora vsaka občina posebej,
tendenca pa je, da se v nadaljevanju združimo pod eno turistično destinacijo. Rezultati, ali
smo primerni za znak in vključitev v Zeleno shemo, bodo znani konec leta. Pri dokazovanju o
izpolnjevanju pogojev bomo sodelovali z našimi javnimi zavodi, turističnimi ponudniki,
društvi, organizacijami in drugimi javnimi ustanovami.

-

Pisno pobuda svetnika v povezavi z javnim Zavodom Kosovelova knjižnica
Sežana

Pisno pobudo za izstop OHK iz Javnega zavoda Kosovelove knjižnice Sežana je podal svetnik
mag. Valter Fabjančič. Na seji so jo svetniki prejeli v pisni obliki. Svetnik mag. Valter
Fabjančič je pobudo o izstopu in razloge zanj tudi ustno pojasnil na sami seji.
Občina bo zadevo proučila in poskušala poiskati ustrezno rešitev.
___
Na seji je svetnik mag. Valter Fabjančič zaprosil, da občinska uprava preveri ali je možno
delovni čas Krajevnega urada podaljšati v popoldanskem času.
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Seja je bila zaključena ob 20:30 uri.
Zabeležila: Ester Renko

Županja
Saša Likavec Svetelšek
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