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OSNUTEK
OBČINSKI SVET
Številka: 032-4/2017-1
Datum: 22.6.2017
Z A P I S N I K
19. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila
v četrtek, dne 22.6.2017, ob 17.00 uri v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Iris Pečar, Matej Dodič, Irena Stropnik,
Vladimir Zadnik, Robert Grk, Tina Andrejašič, Peter Valenčič , dr. Valter Fabjančič, Vasja
Ivančič , Peter Boršić, Suzana Jelušič in Martina Babuder
OPRAVIČENO ODSOTNI: Denis Čermelj
OSTALI PRISOTNI: Saša Likavec Svetelšek – županja , Andrej Bolčič – direktor občinske
uprave, občinska uprava: Robert Kastelic, Ester Renko, Vasja Valenčič,
POROČEVALCI-zunanji: Radica Slavkovič
Mediji: Lea Kalc Furlanič - 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 18. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 25.5.2017
4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda za gasilno in reševalno službo
Sežana – prva obravnava (poročevalec: Robert Kastelic)
5. Pravilnik o sofinanciranju programov za mladino (poročevalec: Vasja Valenčič)
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6. Sklepanje o določitvi cene programov javnega zavoda Vrtec Sežana
(poročevalka: Radica Slavkovič)
7. Sklepanje o podelitvi občinskega priznanja (poročevalec: Vasja Valenčič)
8. Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalec
Andrej Bolčič)
9. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
- Informacija o prejemkih vodstva v KSP d.d. v prejšnji sestavi in
prejemkih sedanjega vodstva ter podrobnejšo specifikacijo stroškov
dela pri opravljanju koncesijske dejavnosti »Urejanja in vzdrževanja
pokopališč.
___

K1) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Županja je ugotovila, da je prisotnih 11 članov občinskega sveta od 13-ih in da je občinski
svet sklepčen.
K2) Določitev in potrditev dnevnega reda
Na glasovanje je dala naslednji dnevni red.
Dnevni red je bil soglasno sprejet,:
3.) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 18. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 25.5.2017
4.) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda za gasilno in reševalno službo
Sežana – prva obravnava (poročevalec: Robert Kastelic)
5.) Pravilnik o sofinanciranju programov za mladino (poročevalec: Vasja Valenčič)
6.) Sklepanje o določitvi cene programov javnega zavoda Vrtec Sežana (poročevalka:
Radica Slavkovič)
7.) Sklepanje o podelitvi občinskega priznanja (poročevalec: Vasja Valenčič)
8.) Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalec
Andrej Bolčič)
9.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
- Informacija o prejemkih vodstva v KSP d.d. v prejšnji sestavi in
prejemkih sedanjega vodstva ter podrobnejšo specifikacijo stroškov
dela pri opravljanju koncesijske dejavnosti »Urejanja in vzdrževanja
pokopališč.
___
K3) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 18. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z z dne 25.5.2017
Potrdi se zapisnik in sklepi 18. redne seje z dne 25.5.2017.
Sprejet je bil naslednji sklep:
1. Potrdi se zapisnik in sklepi 18. redne seje z dne 25.5.2017
2. Sklep velja takoj.
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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 ustanovitvi javnega Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana
– prva obravnava (poročevalec: Robert Kastelic)
Točko sta obravnavala Statutarno pravna komisija in Odbor za gospodarstvo.
Odbor za gospodarstvo predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o ustanovitvi
javnega Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana v prvi obravnavi. Člani odbora
predlagajo, da se prouči višino zneska v 18. členu Odloka in sicer predlagani znesek za
predhodno soglasje občin ustanoviteljic pri odtujiti premičnega premoženja, katerega vrednost
presega 5.000,00 EUR.
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je županja na prejšnji (18.) seji OS to točko umaknila
iz dnevnega reda. Nadalje ugotavlja, da je iz gradiva za 19. sejo OS razvidno, da je bil Odlok
skladno z 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina v javni razpravi,
pri čemer ni bilo podanih nobenih pripomb.
Statutarno pravna komisija po proučitvi vsebine predloga Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana (ZGRS), ponovno podaja naslednje
pripombe in predloge, ki jih je že sprejela na prejšnji seji statutarno pravne komisije, in sicer:
- preambulo Odloka je potrebno urediti v skladu z veljavnimi Nomotehničnimi smernicami
(krajšava predpisa mora biti navedena za Ur. l.; napačno navajanje prečiščenih besedil
predpisov – manjka beseda »uradno«);
- zaradi enostavnejše uporabe predpisa predlagamo spremembo imena Odloka, in sicer bi se
to glasilo: »Odlok o ustanovitvi Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana«. V kolikor
je pripravljavec želel s takšnim (kompliciranim) imenom predpisa poudariti, da ima ZGRS
status javnega zavoda, statutarno pravna komisija pripominja, da je to jasno in nedvoumno
navedeno v drugem odstavku 1. člena, zato ni potrebe tega navajati še v naslovu;
- statutarno pravna komisija predlaga črtanje naslovov oz. sedežev občin ustanoviteljic
ZGRS v tretjem odstavku 1. člena Odloka, saj gre za nepotrebno vsebino, ki med drugim
tirja (nepotrebno) spreminjanje Odloka v primeru spremembe naslovov sedežev
ustanoviteljev;
- statutarno pravna komisija predlaga, da se vse pristojnosti glede kadrov (sistemizacija in
kadrovski načrti) prenese v odločanje občinskemu svetu in skladno s tem popravi druga
alineja 3. odstavka 2. člena ter 6. alineja prvega odstavka 7. člena Odloka. Sedaj predlaga
ureditev utegne biti namreč, v neskladju z določbami 16. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Hrpelje - Kozina, skladno s katerimi daje soglasje k kadrovskim načrtom,
Občinski svet in ne župan. Slednje je tudi logično, saj se sredstva za plače zagotavlja (v
večini) iz proračunov občin ustanoviteljic, ki ga sprejme Občinski svet. Zastavlja pa se tudi
vprašanje ali je takšna ureditev skladna z delovnopravno zakonodajo. Sicer pa imajo tudi v
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nekaterih primerljivih zavodih, pristojnosti soglasodajalca na akte o sistemizaciji, občinski
sveti občin ustanoviteljic zavodov in ne župani;
- statutarno pravna komisija predlaga črtanje teksta »pri čemer je soglasje sedežne občine
obvezno« v četrtem odstavku 2. člena Odloka, saj je v primeru, da omenjena določba
ostane, Občina Sežana postavljena v absolutno privilegiran položaj v razmerju do ostalih
treh manjših občin. Občina Sežana ima zaradi večjega deleža sredstev, ki jih skladno s
ključem financiranja prispeva za delovanje ZGRS, bistveno večji vpliv na delovanje ZGRS
že s sestavo Sveta ZGRS, kjer ima tri svoje predstavnike (ostale občine ustanoviteljice
imajo po enega). Zato bi predlagana rešitev pomenila nesorazmerno ureditev pristojnosti,
ki jih imajo občine ustanoviteljice. Poudariti pa je tudi potrebno, da predlagana ureditev, ni
v veljavi v nobenem izmed drugih skupnih zavodov oz. služb, zato se zastavlja tudi
vprašanje zakaj je potrebno oz. kje so razlogi za tovrstno ureditev pristojnosti občin
ustanoviteljic ravno pri ZGRS Sežana.
- v petem odstavku 6. člena je potrebno za besedo »zveza« postaviti piko, ostali tekst (»po
postopku in na način, ki ga določa statut zavoda«) pa črtati. Kraška gasilska zveza (KGZ)
je namreč samostojna pravna oseba zasebnega prava, namen njenega delovanja,
pristojnosti, način odločanja, organe ipd., pa določa njen temeljni akt, tj. Statut KGZ, ki ga
sprejme Skupščina KGZ. ZGRS nima nad KGZ nobenih formalnih pristojnosti (enako
velja tudi obratno), saj gre za dva popolnoma ločena pravna subjekta. Slednja sicer zelo
korektno in profesionalno sodelujeta pri izvajanju vseh nalog zaščite in reševanja, vendar
sta njuni pravni subjektiviteti popolnoma ločeni. Iz opisanega razloga Odlok o ustanovitvi
ZGRS ne more in ne sme posegati v način odločanja KGZ, četudi gre za imenovanje
predstavnika KGZ v Svet ZGRS (podobno kot ne more Odlok o ustanovitvi ZGRS,
določati na kakšen način bodo predstavnike v Svet ZGRS imenovale občine
ustanoviteljice). KGZ imenuje predstavnika v Svet ZGRS, na način in po postopku, ki ga
določa Statut KGZ, kakršnokoli drugačno imenovanje (npr. na način, ki ga določa Statut
ZGRS), bi bilo po oceni statutarno pravne komisije, nezakonito;
- statutarno pravna komisija predlaga, da se za besedo »opravlja« v drugem odstavku 8.
člena doda beseda »tudi«, saj je eden izmed namenov novega Odloka tudi združitev
dosedanjih ločenih funkcij poveljnika in direktorja.
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da so izpolnjeni formalni pogoji za sprejem Odloka o
ustanovitvi javnega Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana v prvi obravnavi, vključno
s sodelovanjem javnosti, kot jo določa 74. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje Kozina.
Statutarno pravna komisija predlaga, da OS sprejme predlagani Odlok v prvi obravnavi, pred
pripravo končne vsebine za drugo obravnavo Odloka, pa upošteva vse zgoraj navedene
pripombe in predloge statutarno pravne komisije ter besedilo ustrezno popravi.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Peter Boršič, dr. Valter Fabijančič in Robert Grk. V
razpravi je bilo poudarjeno, da bi glede na manj zahtevne in manjše spremembe lahko
sprejeli samo spremembe odloka in ne nov odlok. Robert Kastelic je poudaril, da gre za precej
star odlok, ki ga je potrebno nujno uskladiti z veljavno zakonodajo. Na delovnem sestanku
vseh 4 občin so proučili predloge pripomb, ki jih je podala statutarno pravna komisija.
Kastelic je na seji poročal oz. prebral ugotovitve delovnega sestanka vseh 4 občin pri
obravnavi predlaganih pripomb. V določenih členih se s pripombami statutarno pravne
komisije niso strinjali. Dr. Valter Fabjančič pa meni, da je naloga statutarno pravne komisije
predvsem ugotovitev ali je odlok skladen s Poslovnikom občinskega sveta in Statutom občine.
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Robert Grk je poudaril, da ne bo podprl predloga odloka v prvem branju, saj meni, da bi
občina morala imeti svoj samostojni zavod.
___
Ob 17.30 uri, se je seji pridružila Martina Babuder.
___
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno
službo Sežana v prvi obravnavi.

3.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

K5.) Pravilnik o sofinanciranju programov za mladino

Pravilnik sta obravnavala Statutarno pravna komisija in Odbor za mladino.
S predlaganim pravilnikom se določa pogoje, postopke in merila za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov, za mlade v Občini Hrpelje - Kozina. Lahko se prijavijo
tudi društva izven občine, ki izvajajo programe na območju OHK.
Odbor za mladino se je seznanil s predlogom Pravilnika za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov iz proračuna Občine Hrpelje –Kozina in predlaga občinskemu svetu,
da ga sprejme v predlagani vsebini, s popravkom v 1. alineji 5. člena in sicer, da se za nosilce
ali uporabnike mladinskega dela štejejo mladi v starosti od 15. do 34. let, in ne 29. let kot je
predlagano v pravilniku. Popravek se predlaga z namenom, da se poenoti starostna meja v
vseh ukrepih za mlade v OHK.
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je županja na prejšnji (18.) seji OS to točko umaknila
iz dnevnega reda. Nadalje ugotavlja, da je iz gradiva za 19. sejo OS razvidno, da je bil
Pravilnik skladno s 74. in z 79. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina
v javni razpravi, pri čemer ni bilo podanih nobenih pripomb. Statutarno pravna komisija
predlaga, da se za potrditev pravilnika glasuje 2x - za sprejem pravilnika v prvi in drugi
obravnavi.
Z vsebino Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna
Občine Hrpelje - Kozina, se je statutarno pravna komisija seznanila še na predhodni seji in
nanjo nima pripomb in OS predlaga, da ga sprejme predlagani vsebini.
5

Razprave ni bilo.

Glasovanje za prvo branje:
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
Amandmajev na pravilnik za drugo branje ni bilo podanih.
Ponovno županja predlaga na glasovanje za sprejem pravilnika v drugem branju.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina sprejme Pravilnik za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov iz proračuna Občine Hrpelje –Kozina.
Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS.
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 določitvi cene programov javnega zavoda Vrtec Sežana
Predlog sklepa o določitvi cene programa javnega zavoda Vrtec Sežana je obravnaval Odbor
za družbene dejavnosti. Predsednik odbora Peter Boršić pove, da na predlogani dvig cene
programa vrtca odbor ni imel pripomb.
Cene vrtca se povišajo, ker se je spremenilo število otrok, višji so stroški dela, povečanje
bruto plač vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic s 1.7.2017, višja premija KDPZJU
(kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence) in višji stroški materiala
in storitev.
V razpravi ni sodeloval nihče.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
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1. Določi se nova ekonomska cena programov Vrtca Sežana tako, da znaša mesečna
cena na otroka po posameznih programih:
PRVO STAROSTNO OBDOBJE
EUR
Celodnevni program
Program
Živila
SKUPAJ

461,89
37,38
499,27

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
EUR
Celodnevni program
Program
Živila
SKUPAJ

323,85
37,38
361,23

RAZVOJNI ODDELEK
EUR
Program
Živila
SKUPAJ

994,02
37,38
1.031,40

2. Ta sklep velja takoj. Uporablja pa se od 1.9.2017.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K7.) Sklepanje o podelitvi občinskega priznanja
Občinski svet se je seznanil s predlogom županje o podelitvi občinskega priznanja za zalato
plaketo. Za podelitev zlate plakete na občinskem prazniku se predlaga Jožeta Ceglar iz
Javorja. Jožetu Ceglarju se podeljuje priznanje za velike uspehe in izjemne dosežke na
področju gospodarstva, ki pomembno prispevajo k ugledu in razvoju občine ter blagostanju
občanov. Obrazložitev je podal Vasja Valenčič. V skladu z odlokom mora potrditi predlog
sklepa občinski svet. Podrobnejša utemeljitev predloga za podelitev priznanja je zapisana v
priloženem gradivu.
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Sledila je razprava, v kateri ni sodeloval nihče.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina soglaša s predlogom županje, da se priznanje
ZLATA PLAKETA OBČINE HRPELJE- KOZINA podeli občanu JOŽETU
CEGLARJU, rojenemu 19. 6. 1950 in stanujočemu v Javorju 24, 6243 Obrov.
2. Besedilo sklepa o podelitvi priznanja se glasi: »Županja Občine Hrpelje - Kozina
podeljuje ZLATO PLAKETO OBČINE HRPELJE - KOZINA Jožetu Ceglarju kot
priznanje za velike uspehe in izjemne dosežke, ki pomembno prispevajo k ugledu in
razvoju občine ter blagostanju občanov«.
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.) Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalec
Andrej Bolčič)
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017 se dopolni s
pridobivanjem nepremičnega premoženja. Občina nepremičnino v k.o. Hrpelje potrebuje za
reševanje stanovanjskega problema za mlade ter izgradnjo komunalne infrastrukture. Parcela
je v lasti AS Draga.
Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem je obravnaval Odbor za
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. Predsednik odbora pove, da se
predlaga občinskemu svetu, da sprejme Predlog dopolnitve letnega načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine za leto 2017, za navedeno nepremičnino št. parcele 1238/1
k.o. Hrpelje, ki je predmet nakupa.
Sledila je razprava, v kateri je bilo obrazloženo, da je okvirna cena ureditve komunalne
infrastrukture za navedeno parcelo ocenjena od 150.000 do 200.000 €. Kako se bo cena
oblikovala pri prodaji bo odvisno od gibanja cen na trgu.
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.
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V letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 se vključi naslednjo
nepremičnino, ki je podrobneje (tudi grafično) opredeljena v predlogu dopolnitve:
Pridobivanje zemljišč:
ZAP. PARCELNA
ŠT.
ŠTEVILKA
1

1238/1 -del

KATASTRSKA OBČINA IN
ŠIFRA KATASTRSKE
OBČINE
Hrpelje (2560)

VELIKOS
T
V m2
12.500
SKUPAJ:

ORIENTACIJSK
A VREDNOST
245.000,00
245.000,00

2.Sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K9.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
- Informacija o prejemkih vodstva v KSP d.d. v prejšnji sestavi in
prejemkih sedanjega vodstva ter podrobnejšo specifikacijo stroškov
dela pri opravljanju koncesijske dejavnosti »Urejanja in vzdrževanja
pokopališč.«
Člani občinskega sveta so se seznanili s pisno informacijo o prejemkih vodstva KSP d.d.
Sežana ter s specifikacijo stroškov dela »urejanja in vzdrževanje pokopališč«, kar je bila
zahteva na zadnji seji OS.
Vasja Ivančič je mnenja, da so po informacijah iz priloženega gradiva stroški dela
previsoki. Na eni izmed prihodnjih sej bo podal novo pisno zahtevo za dodatna pojasnila.
Rober Grk poudari, da so dali pobudo za ustanovitev lastnega komunalnega zavoda, saj
smatra da so stroški, ki jih vlagamo v skupni zavod previsoki. Na današnji seji je dal
pisno pobudo na občinsko upravo za dokončno ureditev prometa v vasi Klanec.
Županja je povedala, da so problematiko knjižnice obravnavali na kolegiju županov.
Direktorica knjižnice je predstavila nekaj variant za rešitev problematika. Pripravlja se
nova sistemizacija zaposlenih v javnem zavodu Kosovelova knjižnica Sežana, ki bo
posredovana v sprejem Občinskemu svetu vseh štirih občin. Pred sprejemom sistemizacije
na občinskem svetu, bo predlog sistemizacije obravnavali župani na kolegiju.
Podana je bila informacija, da je ureditev krožišča na izhodu iz avtoceste v pristojnosti
Direkcije za ceste. V planu je ureditev krožišča. Ob problematični cesti Reka – Trst je
planirana odstranitev cca 30 dreves in v pripravi je plan za postavitev obcestnih ograj.
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Seja je bila zaključena ob 18:20 uri.
Zabeležila: Ester Renko

Županja
Saša Likavec Svetelšek
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