OBČINA HRPELJE - KOZINA
Hrpelje, Reška cesta 14
SI - 6240 KOZINA

T: 05 6800 150
F: 05 6800 180
E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
www.hrpelje-kozina.si

OSNUTEK
OBČINSKI SVET
Številka: 032-5/2017-1
Datum: 19.10.2017
Z A P I S N I K
20. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila
v četrtek, dne 19.10.2017, 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 , Vasja Ivančič , Peter Boršić,
Suzana Jelušič in Martina Babuder
OPRAVIČENO ODSOTEN: dr. Valter Fabjančič
OSTALI PRISOTNI: Saša Likavec Svetelšek – županja , Andrej Bolčič – direktor občinske
uprave, občinska uprava: Robert Kastelic, Ester Renko, Vasja Valenčič, Romina Poles,
Aleksandra Iskra Boštjančič
Občani: Predsednik KS Kozina-Vladislav Krebelj, Igo Race in Milena Primc
POROČEVALCI-zunanji: zavod LUZ d.d.- Tina Verbič in Peter Bassin in Epik d.o.o.-Matjaž
Andrejašič
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
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3. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 22.6.2017 in seznanitev z zapisnikom slavnostne seje
občinskega sveta
4. Sprejem Občinskega prostorskega načrta (zavod Luz, d.d. in družba Epik
Konzultiranje d.o.o.)
5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda za gasilno in reševalno službo
Sežana – druga obravnava (poročevalec: Robert Kastelic)
6. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine HrpeljeKozina (poročevalec: Romina Poles)
7. Imenovanje predstavnikov občin ustanoviteljic v Svet zavoda Območna razvojna
agencija »ORA Krasa in Brkinov« za mandatno obdobje 2017-2021 (predsednik
KVIAZ)
8. Imenovanje članov sveta zavoda Zdravstveni dom Sežana (predsednik KVIAZ)
9. Predlog sklepa o:
a) Izvolitvi predstavnika v volilno telo
b) Določitvi kandidata za člana Državnega sveta RS (predsednik KVIAZ)
10. Predlog Odloka o spremembi območja naselij Hrpelje in Kozina (Romina Poles)
11. Informacija o izvrševanju proračuna Občine Hrpelje-Kozina v prvem polletju
2017 (poročevalka: Aleksandra Iskra)
12. Predlog Pravilnika o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo,
priznanja in darila Občine Hrpelje-Kozina (poročevalec: Vasja Valenčič)
13. Predlog spremembe Kadrovskega načrta organov skupne občinske uprave občin
Divača, Hrpelje- Kozina, Komen in Sežana za leta 2017, 2018 in 2019
(poročevalec: županja)
14. Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalec
Andrej Bolčič)
15. Pobuda za ureditev prometa po vasi Klanec (Odgovor: zapisnik seje sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu-3. točka)
16. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
- Seznanitev s planom dela Nadzornega odbora v letu 2017 (sklep
NO)
___

K1) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Županja je ugotovila, da je prisotnih 12 članov občinskega sveta od 13-ih in da je občinski
svet sklepčen.
K2) Določitev in potrditev dnevnega reda
Pri predlogu dnevnega reda je svetnik Robert Grk prdlagal umik 6. točke dnevnega reda.
Županja je naprej dala na glasovanje predlagani dnevni red. V kolikor ta ne bo sprejet, bo
dala na glasovanje predlog svetnika g. Grka.
Županja predlaga na glasovanje naslednji dnevni red:
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3. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 22.6.2017 in seznanitev z zapisnikom slavnostne seje
občinskega sveta
4. Sprejem Občinskega prostorskega načrta (zavod Luz, d.d. in družba Epik
Konzultiranje d.o.o.)
5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda za gasilno in reševalno službo
Sežana – druga obravnava (poročevalec: Robert Kastelic)
6. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine HrpeljeKozina (poročevalec: Romina Poles)
7. Imenovanje predstavnikov občin ustanoviteljic v Svet zavoda Območna razvojna
agencija »ORA Krasa in Brkinov« za mandatno obdobje 2017-2021 (predsednik
KVIAZ)
8. Imenovanje članov sveta zavoda Zdravstveni dom Sežana (predsednik KVIAZ)
9. Predlog sklepa o:
a. Izvolitvi predstavnika v volilno telo
b. Določitvi kandidata za člana Državnega sveta RS (predsednik KVIAZ)
10. Predlog Odloka o spremembi območja naselij Hrpelje in Kozina (Romina Poles)
11. Informacija o izvrševanju proračuna Občine Hrpelje-Kozina v prvem polletju
2017 (poročevalka: Aleksandra Iskra)
12. Predlog Pravilnika o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo,
priznanja in darila Občine Hrpelje-Kozina (poročevalec: Vasja Valenčič)
13. Predlog spremembe Kadrovskega načrta organov skupne občinske uprave občin
Divača, Hrpelje- Kozina, Komen in Sežana za leta 2017, 2018 in 2019
(poročevalec: županja)
14. Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalec
Andrej Bolčič)
15. Pobuda za ureditev prometa po vasi Klanec (Odgovor: zapisnik seje sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu-3. točka)
16. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
Seznanitev s planom dela Nadzornega odbora v letu 2017 (sklep NO)
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Dnevni red je bil sprejet
___
K3) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 22.6.2017 in seznanitev z zapisnikom slavnostne seje občinskega
sveta

Sprejet je bil naslednji sklep:
1. Potrdi se zapisnik in sklepi 19. redne seje z dne 22.6.2017 .
2. Občinski svet se je seznanil z zapisnikom slavnostne seje z dne 1.9.2017.
3.Sklep velja 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

K4)

Sprejem Občinskega prostorskega načrta

Občinski prostorki načrt sta obravnavala Statutarno pravna komisija in Odbor za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
Statutarno pravna komisija se je seznanila z vsebino Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
(v nadaljevanju OPN). V imenu predsednika komisije, ki je bil odsoten, je član odbora Vasja
Ivančič pojasnil, da Statutarno pravna komisija v okviru svojih pristojnosti nima pripomb na
predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje – Kozina. Na odboru je bil
sklep sprejet z tremi glasovi ZA, od štirih sodelujočih na odboru.
Predsednik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami g. Matej
Dodič je povedal, da odbor na predlog Občinskega prostorskega načrta Občine HrpeljeKozina ni imel pripomb in predlaga občinskemu svetu, da sprejme OPN v predlagani vsebini.
Občinski prostorski načrt sta obrazložila dva vabljena predstavnika iz podjetja Luz d.d.- Tina
Verbič in Peter Bassin.
Iz podjetja Epik d.o.o., g. Matjaž Andrejašič je pojasnil vsebino odloka Občinskega
prostorskega načrta.
Sledila je razprava. V razpravi so sodelovali Peter Valenčič, Vasja Ivančič, Peter Boršić in
Robert Grk.
V razpravi je bilo pojasnjeno, da se je večino pripomb oz. želj vaščanov pri pripravi OPN
upoštevalo. Nekateri občani so izrazili željo, da se zemljišče spremeni v nezazidalno, zaradi
previsokih davčnih dajatev. Odlok je živa stvar in se lahko spreminja. Ministrstvo za okolje,
ki je proučilo OPN, je izdalo določilo, da je v OHK del zazidljivih zemljišč nepozidanih, zato
so ocenili, da ni potreb po gradnjah na dodatnih zazidljivih zemljiščih.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da je absurd to, da bodo nekatere parcele občanov po novem
načrtu delno zazidljive, delno ne, kar bo onemogočalo dozidavo in novogradnjo. Bassin je
pojasnil, da so v zvezi s tem potekala usklajevanja z okoljskim ministrsvom, ki so bila kar trd
oreh, in so se za posamezno parcelo večkrat srečali, da so poiskali optimalno rešitev. Na
vprašanje katere dejavnosti so predvidene na območju Kozine oz. na območju nad avtocesto,
je g. Bassin odgovoril, da so tam predvidena kmetijska zemljišča in gozd in kakršnekoli
gradnje niso možne. Državni kriteriji za dopuščanje gradenj v okolici avtocest se bodo še
zaostrili. Na kmetijskih zemljiščih je moč graditi vetrnice do moči enega megavata, pod
pogojem, da je boniteta zemljišča pod 35, je še pojasnil Bassin. OPN se bo lahko dopolnjeval,
tako da se bo spreminjal strateški del, ki vključuje namensko rabo zemljišč.
Županja je povedala, da se v odloku popravi zadnji člen, in sicer da začne veljati z
31.1.2018 in ne s 1.1.2018, kot je bilo navedeno v gradivu.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
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1. Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o občinskem prostorskem
načrtu Občine Hrpelje - Kozina.
2. Odlok se objavi v uradnem listu RS in začne veljati z 31.1.2018.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
___
Ob 18:05 uri so sejo zapustili občani: predsednik KS Kozina-Vladislav Krebelj, Igo Race in
Milena Primc.
___
K5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda za gasilno in reševalno službo
Sežana – druga obravnava (poročevalec: Robert Kastelic)
Točko sta obravnavala Statutarno pravna komisija in Odbor za gospodarstvo.
Na statutarno pravni komisije, ki je odlok obravnavala, je bilo pojasnjeno, da je pripravljavec
odloka upošteval večino vsebinskih pripomb, ki jih je komisija podala ob prvem branju
predpisa. Ob tem je bilo pojasnjeno tudi, da je bil v zapisniku statutarno pravne komisije in
posledično tudi zapisniku 18. seje Občinskega sveta (OS) Občine Hrpelje – Kozina, napačno
naveden sklic na 16. člen Poslovnika, namesto da bi bil naveden sklic na 16. člen Statuta (pri
pripombi na tretji odstavek 2. člena predloga Odloka). Statutarno pravna komisija je v okviru
svojih pristojnosti ugotovila, da je pripravljavec odloka upošteval večino vsebinskih pripomb,
ki jih je komisija podala ob prvem branju predpisa, zato predlaga, da OS sprejme Predlog
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana- v drugi
obravnavi. Za predlagani sklep so na odboru glasovali trije člani od štirih prisotnih.
Odbor za gospodarstvo predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o ustanovitvi
javnega Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana v drugi obravnavi, pove predsednik
odbora Peter Valenčič.
Sledila je razprava v kateri sta sodelovala Robert Grk in Vasja Ivančič.
Robert Grk je ponovno poudaril, da bi občina morala imeti svoj Zavod za gasilno in reševalno
službo, saj bi na ta način precej prihranili.
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 drugi obravnavi.
2.Ta sklep velja takoj.
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Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K6. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine HrpeljeKozina (poročevalec: Romina Poles)
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča sta obravnavala Odbor za gospodarstvo
in Statutarno pravna komisija. Statutarno pravna komisija v okviru svojih pristojnosti nima
pripomb na predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine
Hrpelje - Kozina v prvi obravnavi. Za sklep so glasovali 3 od 4 prisotnih pove Vasja Ivančič.
Tudi Odbor za gospodarstvo predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje – Kozina. Na odboru
je bilo pojasnjeno kakšna vrednost točke se bo upoštevala.
Obrazložitev odloka je podala Romina Poles. Občina je pristopila k ureditvi in uskladitvi
svojega odloka na podlagi Sistemskih priporočil za izboljšanje sistema za nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča ter v skladu z 59. členom Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018. Občina mora na novo sprejeti odlok do 31.12.2017,
ker se obstoječi odloki po letu 2017 ne bodo morali več spreminjati. Občina tako na podlagi
čistopisa prejšnjega odloka in v povezavi z določbo 58. člena NUSZ sprejema nov občinski
odlok in na ta način odmero NUSZ ustrezno posodablja in usklajuje. Omogočen je sprejem
Odloka na podlagi novega zakona, kjer je občinam dana možnost za sprejem novega odloka,
ki naj bi bil tak, da se vrednost točke določi v odloku. Vrednost točke za 2018 ostaja
nespremenjena. Za leto 2019 in dalje se bo vrednost točke uskladila z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin.
Sledila je razprava. V razpravi so sodelovali Vasja Ivančič, Robert Grk in Peter Boršić.
V razpravi so bile pripombe na 19. člen v odloku, kjer je navedeno, da se vrednost točke
usklajuje z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin. Za drugo obravnavo doloka, naj
občinske pristojne službe proučijo to določilo in poiščejo drugi ustreznejši ključ za izračun
NUSZ-ja.
Do prihodnje seje bo občinska uprava predstavila analizo primerljivost izračuna NUSZ-ja z
ostalimi občinami.
Županja pedlaga, da se sprejme odlok v 1. obravnavi s pripombami, ki so bile podane na seji
in sicer, da se popravi drugo alineo 19. člena odloka, ki določa, da občinska uprava pri
pripravi odloka za drugo obravnavo poišče drugo ustrezno rešitev za izračun cene.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje – Kozina, v prvi obravnavi.
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2. Pri pripravi odloka za drugo obravnavo se pripravi ustrezno rešitev za popravek 19.
člena Odloka, ki določa vrednosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
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

K7. Imenovanje predstavnikov občin ustanoviteljic v Svet zavoda Območna razvojna
agencija »ORA Krasa in Brkinov« za mandatno obdobje 2017-2021 (poročevalec:
predsednik KVIAZ-a)
Območna razvoja Agencija »ORA KRASA IN BRKINOV« je občino Hrpelje-Kozina dne
12.9.2017 pozvala z dopisom k imenovanju članov v Svet zavoda ORA za obdobje 2017december 2021. Skladno s statutom zavoda se članom sveta zavoda dne 16.12. 2017 zaključi
4 letni mandat. Predstavnike v Svet zavoda ORA se imenuje za četrto mandatno obdobje.
V tretjem mandatnem obdobju je predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti
imenovala občina Sežana. Predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti bo za četrto
mandatno obdobje imenovala občina Komen, ki bo v tem mandatnem obdobju imela 2
predstavnika.
S strani svetnika Čermelj Denisa je pravočasno, najkasneje tri dni pred sejo, prispel pisni
predlog za imenovanje Petra Boršića v Svet zavoda Območne razvojne agencije ORA
KRASA in BRKINOV.
Predsednik KVIAZ, pove, da člani komisije predlagajo OS, da potrdi Petra Boršića kot
predstavnika občine Hrpelje-Kozina v svet zavoda ORA, za mandatno obdobje 4 let.
V razpravi ni sodeloval nihče.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. V svet zavoda Območna razvojna agencija »ORA KRASA IN BRKNOV« se kot
predstavnika Občine Hrpelje-Kozina, za mandatno obdobje štirih let (2017-2021)
imenuje: Peter Boršič, Hrpelje, Slavniška c. 5, 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
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K8. Imenovanje članov sveta zavoda Zdravstveni dom Sežana (poročevalec:
predsednik KVIAZ)
Zdravstveni dom Sežana je poslal obvestilo z dopisom št. 3466/2017 z dne 01.6.2017, da
članom sveta javnega zavoda Zdravstvenega doma Sežana poteče mandat.
Na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana, ima svet zavoda 9
članov, ki ga sestavljajo :
- trije člani predstavniki delavcev zavoda
- en član predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov,
- pet članov predstavnikov ustanoviteljev, ki jih imenujejo: občinski svet Občine Sežana
dva člana, ostali po enega.
Predstavnike ustanoviteljev imenuje občinski svet v skladu s statutom občin. Mandat članov
sveta traja štiri leta in so lahko imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat zapored.
Svetnik Denis Čermelj je pravočasno poslal pisni predlog za imenovanje Andreja Bolčiča v
Svet javnega zavoda ZD Sežana. V dosedanjem mandatu je Andrej Bolčič to funkcijo že
opravljal.
Komisija za mandatna vprašanja je sprejela sklep in predlaga OS, da se v Svet javnega
zavoda Zdravstveni dom Sežana kot predstavnika Občine Hrpelje-Kozina, za mandatno
obdobje štirih let, imenuje: Andrej Bolčič, Rožice 24, 6240 Kozina.
V razpravi je sodelovl Robert Grk, ki meni, da občina ne rabi imeti svojega predstavnika,
temveč se Zdravstveni dom podeli koncesionarju.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana se kot predstavnika Občine HrpeljeKozina, za mandatno obdobje štirih let, imenuje:
Andrej Bolčič, Rožice 24, 6242 Materija.
2. Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina nalaga imenovanemu predstavniku
ustanovitelja, da občinsko upravo obvešča o sklicih sej in o sprejetih sklepih sveta
javnega zavoda ter se po potrebi posvetujeta s pristojnimi o stališčih občine HrpeljeKozina do posameznega vprašanja, ki ga obravnava občinski svet.
3.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
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K9.

Predlog sklepa o:
A) Izvolitvi predstavnika v volilno telo

Na podlagi 6. člena Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo (elektorja) za volitve
člana državnega sveta je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na seji dne
16. 10. 2017 obravnavala predloge kandidatov za izvolitev člana Državnega sveta –
predstavnika lokalnih interesov – v 16. volilni enoti (elektorja).
Za kandidata za elektorja se glasuje tako, da se obkroži zaporedno številko pred največ toliko
kandidati, kolikor se voli elektorjev – torej največ enega. Izvoljen je kandidat, ki je dobil
največ glasov.
Na komisijo je bil podan predlog za imenovanje predstavnika v volilno telo (elektorja) in sicer
predlog za kandidata ČERMELJ DENIS-a, rojen 05. 11. 1973, stanujoč v Hrpeljah, Reška
cesta 15, 6240 Kozina.
Predloge za kandidata so dne 6.10.2017 poslali naslednji svetniki:
Dr. Valter Fabjančič, Irena Stropnik, Suzana Godina Jelušič, Peter Boršič, Vladimir Zadnik,
Matej Dodič, Iris pečar, Peter Valenčič in Martina Babuder.
Robert Grk je javno povedal, da se bo pridružil glasovanju za imenovanje Denisa Čermelja v
elektroja, čeprav predloga uradno ni potrdil.
Na podlagi 49. člena Poslovnika (Ur.l. RS, št. 98/2015), predsedujoči (županja) predlaga OS
na glasovnaje naslednji sklep za imenovanje članov volilne komisije:
Sprejet je bil naslednji SKLEP:
1. Za izvedbo tajnega glasovanja se potrdi člane volilne komisije v naslednji
sestavi:
- Saša Likavec Svetelšek-predsedujoča
- Iris Pečar – članica komisije
- Tina Andrejašič – članica komisije
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

Za predstavnika predlagatelja je bila imenovana Irena Stropnik.
KVIAZ predlaga občinskemu svetu v sprejem sklep, da se v volilno telo za izvolitev člana
Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov – v 16. volilni enoti iz Občine HrpeljeKozina izvoli predstavnik: Čermelj Denis, stanujoč Hrpelje, Reška cesta 15, 6240 Kozina.
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Potekalo je tajno glasovanje, ki ga je vodila tri članska komisija (3. odstavek 7. člena pravil).
Za čas poteka glasovanja je bila seja prekinjena ob 18:40.
Ponovno se je seja nadaljevala po končanem tajnem glasovanju, ob 19.00 uri.
O izidu glasovanja se je sestavil zapisnik, z vsemi podatki kot jih navaja 50. člen Poslovnika
OS. Zapisnik je pripravila Romina Poles.
Razdeljenih in oddanih je bilo vseh 12 glasovnic.
Predsedujoča komisije – Saša Likavec Svetelšek je takoj po ugotovitvi rezultatov na seji
objavila izid glasovanja.
Pri izdu tajnega glasovanje je ZA sprejem sklepa glasovalo 12 svetnikov.
Proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče.
Pri izidu tajnega glasovanja je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. V volilno telo za izvolitev člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih
interesov – v 16. volilni enoti se iz Občine Hrpelje-Kozina izvoli naslednji
predstavnik: Čermelj Denis, rojen 5.11.1973, stanujoč Hrpelje, Reška cesta 15,
6240 Kozina.
2.Ta sklep velja takoj.
B) Določitvi kandidata za člana Državnega sveta RS (predsednik KVIAZ)
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni bil dostavljen noben predlog za
določitev kandidata za člana Državnega sveta. Zato se glasovanje ne izvede.
.
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu v sprejem
naslednji SKLEP, s katerim se potrdi, da za kandidata za člana Državnega sveta Republike
Slovenije – predstavnika lokalnih interesov - iz Občine Hrpelje-Kozina – 16. volilna enota NI
bilo predlaganega kandidata.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Za kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije – predstavnika
lokalnih interesov - iz Občine Hrpelje-Kozina – 16. volilna enota ni bilo
predlaganega kandidata.
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
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K10. Predlog Odloka o spremembi območja naselij Hrpelje in Kozina (Romina Poles)
Predlog odloka sta obravnavala Statutarno pravna komisija in Odbor za prostorsko planiranje.
Statutarno pravna komisija v okviru svojih pristojnosti nima pripomb na predlog Odloka o
spremembi območja naselij Hrpelje in Kozina. Prav tako ocenjuje, da so izpolnjeni pogoji za
sprejem odloka po skrajšanem postopku. Za sprejem sklepa so na komisiji glasovali trije
člani odbora od štirih prisotnih.
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami predlaga občinskemu
svetu, da sprejme Odlok o spremembi območja naselij Hrpelje in Kozina v predlagani vsebini.
Obrazložitev je podala Romina Poles. Na podlagi interesa o ureditvi parka na območju ob
knjižnici na Kozini je občina pričela s postopkom spremembe registra prostorskih enot.
Podaja se pobuda o priključitvi parcelnih številk k naselju Hrpelje. Povedala je, da je sprejem
odloka vezan na možnost pridobitve razpisanih sredstev LAS-a.
V grafični prilogi v gradivu je razvidno, da se del naselja Kozina priključi naselju Hrpelje. Na
seji OS je bila članom OS pisno dostavljena spremenjena grafična priloga odloka oz. skica,
od prvotne objavljene v gradivu.
Odlok je bil objavljen na spletni strani občine. Postavljen je bil 5 dnevni rok za oddajo
pripomb. Do izteka roka ni prispela nobena pripomba.
V razpravi je sodeloval Robert Grk.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o spremembi območja naselij
Hrpelje in Kozina.
2.Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3.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
___
Ob 19.00 uri je sejo zapustil svetnik Denis Čermelj.
___
K11. Informacija o izvrševanju proračuna Občine Hrpelje-Kozina v prvem polletju
2017 (poročevalka: Aleksandra Iskra)
Na seji občinskega sveta je bila podana informacija o izvrševanju proračuna v prvem polletju
leta 2017. Poročilo je podala Aleksandra Iskra Boštjančič.
V razpravi je sodeloval Robert Grk.
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Pri tej točki se skelpa ne sprejema, saj gre zgolj za informacijo.

K12. Predlog Pravilnika o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo,
priznanja in darila Občine Hrpelje-Kozina (poročevalec: Vasja Valenčič)
Predlog Pravilnika o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo, priznanja in
darila Občine Hrpelje – Kozina je obravnavala Statutarno pravna komisija. Pravilnik določa
opredelitev sredstev za protokol in reprezentanco, sredstev za promocijo občine, sredstev za
priznanja in darila ter omejitve teh stroškov. V imenu odsotnega predsednika Statutarne
komisije je poročal Vasja Ivančič, ki je povedal, da statutarno pravna komisija v okviru
svojih pristojnosti nima pripomb na predlog Pravilnika o porabi sredstev za protokol,
reprezentanco, promocijo, priznanja in darila Občine Hrpelje - Kozina. Za sklep na odboru so
glasovali trije člani od 4 prisotnih.
Obrazložitev Poslovnika je podal Vasja Valenčič, ki je povedal, da so porabo sredstev za te
namene združili v pravilnik, da so zadeve bolj jasne in pregledne.
V skladu s Poslovnikom OS je bil pravilnik javno objavljen na spletni strani občine 5 dni in
nanj ni prispela nobena pripomba.
Sledila je razprava. V razpravi je sodeloval Robert Grk.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina sprejme Pravilnik o porabi sredstev za
protokol, reprezentanco, promocijo, priznanja in darila Občine Hrpelje – Kozina.
Pravilnik se objavi v uradnem listu RS.
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
K13. Predlog spremembe Kadrovskega načrta organov skupne občinske uprave občin
Divača, Hrpelje- Kozina, Komen in Sežana za leta 2017, 2018 in 2019 (poročevalec:
županja)
Obrazložitev točke je podala županja. Veljavni kadrovski načrt za leta 2017, 2018 in 2019
vključuje število dovoljenih zaposlitev v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu ter v
Medobčinski notranji revizijski službi, ki pa je bila dne 31. 12. 2016 z odlokom ukinjena.
Zato predlagamo občinskemu svetu, da sprejme nov predlog kadrovskega načrta, ki se nanaša
le na zaposlene v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu. Po sedaj veljavnem aktu je v tem
organu dovoljenih šest zaposlitev. Trenutno so zaposleni štirje javni uslužbenci, in sicer vodja
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organa – inšpektor, dva občinska redarja in poslovna sekretarka. S 1. 9. pa naj bi se zaposlila
še dva redarja – pripravnika, ki bosta v mesecu septembru začela s trimesečne izobraževanjem
in usposabljanjem za samostojno opravljanje dela občinskega redarja. Skupaj bo organ torej
imel šest javnih uslužbencev. Zaradi vedno večjega obsega dela, ki se bo z zaposlitvijo dveh
novih redarjev še povečalo (naraslo bo število reševanja zadev, prekrškovnih postopkov,
izmensko delo…), pa se že dalj časa kaže realna potreba po zaposlitvi še enega inšpektorja, ki
naj bi ga zaposlili v začetku leta 2018. S postopkom zaposlitve pa bi pričeli že v zadnjih
mesecih letošnjega leta, kar mora biti usklajeno tudi v kadrovskem načrtu.
Zato predlagamo občinskemu svetu, da se dovoljeno število zaposlenih v Medobčinskem
inšpektoratu in redarstvu za leta 2017, 2018 in 2019 poveča na skupaj sedem javnih
uslužbencev in da OS sprejme predlog kadrovskega načrta v predlagani vsebini.
Sledila je razprava. Sodeloval je Robert Grk.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
Predlog kadrovskega načrta v organu skupne občinske uprave - medobčinski inšpektorat in
redarstvo občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana za leta 2017, 2018 in 2019

1.

Opis

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO

Število
zaposlenih na
dan 1. 1. 2017

4

Predlog
dovoljenega
števila
zaposlenih na
dan
31. 12.2017
7

Predlog
dovoljenega
števila
zaposlenih na
dan
31. 12. 2018
7

Predlog
dovoljenega
števila
zaposlenih na
dan
31. 12. 2019
7

V kadrovskem načrtu so zajeti javni uslužbenci, zaposleni za nedoločen čas za polni
delovni čas.
2.
Z dnem, ko začne veljati ta predlog kadrovskega načrta, preneha veljati Predlog
Kadrovskega načrta v organih skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje-Kozina,
Komen in Sežana za leta 2017, 2018 in 2019.
3.
Ta predlog kadrovskega načrta začne veljati takoj.

Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
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K14. 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. Gre za del stavbe v Materiji, ki je predmet nakupa.
Občina del nepremičnine potrebuje za izvajane svojih nalog.
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 naveden del stavbe št. parcele 63 k.o.
2559 Materija, ki je predmet nakupa.
Obrazložitev je podala županja, ki pove, da ima OHK poslovne prostore v pošti Materija.
Ker ima občina predkupno pravico, bi odkupili del stavbe ter poiskali s krajani Materija
ustrezno rešitev za koriščenje prostorov.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali Robert Grk in Peter Valenčič.
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 pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 se vključi naslednja
nepremičnina, ki je podrobneje (tudi grafično) opredeljena v predlogu dopolnitve:
Pridobivanje stavb in prostorov:
ZAP. ŠTEVILKA DEL
KATASTRSKA
ŠT.
STAVBE
STAVBE OBČINA IN
ŠIFRA
KATASTRSKE
OBČINE
1
63
2
Materija (2559)

VELIKOST ORIENTACIJSKA
V m2
VREDNOST

22,80
SKUPAJ:

16.500,00
16.500,00

2.
Sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K15. Pobuda za ureditev prometa po vasi Klanec (Odgovor: zapisnik seje sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu-3. točka)
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Občinski svet je prejel pisni odgovor na Pobudo Liste Pečar o dokončni ureditvi prometa po
vasi Klanec, ki jo je v pisni obliki na občino naslovil svetnik Robert Grk, za Listo Pečar, dne
23.6.2017. Pobudo je obravnaval Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, na seji dne
7.9.2017. Odgovor je svetnikom predložen pod 3. točko v zapisniku, ki je predložen
svetnikom v gradivu.
V razpravi je sodeloval Robert Grk, ki z odgovorom ni bil ravno zadovoljen, predvsem pa ne
s postavitvijo ležečih policajev. Županja pove, da je bila postavitev ležečih policajev dana na
pobudo krajanov vasi Klanec.
Ga Jelušič je v razpravi podala pobudo za odstranitev ležečega policaja na cesti v vasi
Hrpelje, saj ne služi več svojemu namenu.
G. Valenčič pa je opozoril na nepravilno postavitev ogledala v Hrpeljah nasproti ambulante.
Zaradi slabe preglednosti pri prihodu na Borovo ulico Hrpelje, predlaga postavitev stop
znaka. Opozoril je tudi na problematiko merilne table v Gradišču, ki je postavljena tik pred
ovinkom. Za lokacijo postavitve table je odgovorna Direkcija za infrastrukturo. Občina jih bo
opozorila, da preverijo primernost oz. ustreznost lokacije.

K16.
 Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
Pri točki pobude in vprašanja je bil svetnikom podan odgovor glede reševanja problematike
ceste Trst-Materija. Občina je naredila vse kar je v njeni pristojnosti, direkcija pa nadaljuje z
izvedbo del, ki so še v teku. Svetniki so bili seznanjeni, da je bilo izdano uporabno dovoljenje
za vodovod Brezovica. Izpostavila se je problematika parkiranja pri ZD Hrpelje. Podana je
bila pobuda svetnika Vasje, da se odlok za razpis za subvencioniranje mladim družinam
razširi tudi na prebivalce izven kraja bivanja OHK in se tako pomaga mladim, ki imajo željo
ostati v naši občini.
Županja je povedala, da bo 9.11.2017 sklicala seja OS, kjer bo potrebno potrditi Odlok o
koncesiji za izvajanje oskrbe s toplotno energijo in potrditvi DIIP. S sprejemom odloka se
mudi, zaradi prijave na razpis.
 Seznanitev s planom dela Nadzornega odbora v letu 2017 (sklep NO)
Občinski svet se je seznanil s sklepom Nadzornega odbora, kjer je določen letni program
nadzora, ki ga bo nadzorni svet opravil v letu 2017. Sklep Nadzornega odbora je svetnikom
priložen v gradivu.

Seja je bila zaključena ob 20:05 uri.
Zabeležila: Ester Renko

Županja
Saša Likavec Svetelšek
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