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OSNUTEK
OBČINSKI SVET
Številka: 032-1/2018-1
Datum: 01.03.2015
Z A P I S N I K
23. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila
v četrtek, dne 01.03.2018, 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, Denis Čermelj
OPRAVIČENO ODSOTNI: Blaž Malenšek-Espri d.o.o. Martina Babuder in Romina Poles
OSTALI PRISOTNI: Saša Likavec Svetelšek – županja , Andrej Bolčič – direktor občinske
uprave, občinska uprava: Ester Mihalič, Vasja Valenčič , Kristina Furlan, Ester Renko,
POROČEVALCI-zunanji: dr. Jože Ramovš in Ksenija Ramovš
Ostali prisotni: Jadran Železnik, Helena Gašperšič, Andrej Resinovič
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 predlagam naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev in potrditev dnevnega reda
3. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 22. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 14.12.2017
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4. Imenovanje predstavnika Občine Hrpelje-Kozina v svet javnega zavoda »Zavod
za gasilno in reševalno službo Sežana« za mandatno obdobje 2018-2022
(poročevalec: predsednik KVIAZ)
5. Odlok o sofinanciranju programa športa v Občini Hrpelje- Kozina- 2. obravnava
(poročevalec: Vasja Valenčič)
6. Sklepanje o potrditvi Letnega programa športa v Občini Hrpelje-Kozina za leto
2018 (poročevalec: Vasja Valenčič)
7. Sprememba Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev,
prireditev in drugih kulturnih programov (poročevalka: Ester Mihalič)
8. Sklepanje o vključitvi občine Hrpelje-Kozina v slovensko mrežo starosti
prijaznih mest in občin (poročevalka: Kristina Furlan in dr. Jože Ramovš)
9. Sprememba Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje-skrajšan postopek
(poročevalka: Ester Renko)
10. Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalec
Romina Poles)
11. Sprejem Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero Komunalnega
prispevka- 1. obravnava (poročevalec: Andrej Bolčič in Blaž Malenšek-(Espri)
12. Potrditev plana sej za leto 2018
13. 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
Na glasovanje je dala naslednji dnevni red.
Dnevni red je potrdilo 11 članov občinskega sveta od 12-ih prisotnih.

Dnevni red je bil soglasno sprejet:
K3) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 22. redne seje Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina z dne 14.12.2017
Potrdi se zapisnik in sklepi 22. redne seje z dne 14.12.2017.
Sprejet je bil naslednji sklep:
1. Potrdi se zapisnik in sklepi 22. redne seje z dne 14.12.2017.
2. 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
K4) Imenovanje predstavnika Občine Hrpelje-Kozina v svet javnega zavoda »Zavod
za gasilno in reševalno službo Sežana« za mandatno obdobje 2018-2022 (poročevalec:
predsednik KVIAZ)
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana (v nadaljevanju ZGRS Sežana) je 15.11.2017
poslal obvestilo na občino, da Svetu zavoda poteče štiriletni mandat dne 24.3.2018. Občino
naprošajo, da imenuje predstavnika za mandatno obdobje 2018-2022.
Odlok o ustanovitvi zavoda »Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana določa, da šteje
Svet zavoda devet članov, in sicer:
 šest predstavnikov ustanoviteljev, od tega po en predstavnik Občine Divača, Občine
Hrpelje – Kozina in Občine Komen ter trije predstavniki Občine Sežana,
 dva predstavnika delavcev zavoda ter
 en predstavnik zainteresirane javnosti.
V skladu s poslovnikom sta pravočasno na občino prispela dva predloga za imenovanje
predstavnika v Svet zavoda ZGRS Sežana , za mandatno obdobje 4 let.
S strani svetnika dr. Valterja Fabjančič je prispel pisni predlog za imenovanje Darkota
Škerjanca iz Artviž kot predstavnika v Svet zavoda ZGRS Sežana. Svetnik Peter Boršić je
podal pisni predlog za imenovanje mag. Franka Godino iz Materije v Svet zavoda ZGRS
Sežana.
Člani Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja predlagajo občinskemu svetu, da
potrdi Darka Škerjanca.
Sledila je razprava.
V razpravi je sodeloval Vasja Ivančič.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.V Svet javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana se za mandatno
obdobje 2018-2022 kot predstavnik Občine Hrpelje-Kozina imenuje:
Darko Škerjanc, stanujoč na naslovu Artviže 6, 6240 Kozina.
2.Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
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Sklep je bil sprejet

K5)

Odlok o sofinanciranju programa športa v Občini Hrpelje- Kozina- 2. obravnava

Odlok o sofinanciranju programa športa sta obravnavala Statutarno pravna komisija in Odbor
za negospodarstvo in družbene dejavnosti.
Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Valter Fabjančič je povedal, da se je komisija
seznanila s predlagano vsebino Odloka o sofinanciranju programa športa v Občini Hrpelje Kozina - 2. obravnava. Odlok v 2. branju je usklajen s pripombo Statutarno pravne komisije iz
1. branja. V drugem branju je spremenjen 4. člen odloka, ki določa, da so merila, pogoji in
kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hrpelje – Kozina priloga odloka, in
se na podlagi njih izvede javni razpis. Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je
pripravljavec odloka za drugo branje upošteval pripombe, ki jih je komisija podala ob prvem
branju, zato predlaga, da OS sprejme predlog Odloka o sofinanciranju programa športa v
Občini Hrpelje - Kozina v drugi obravnavi.
Predsednik odbora za družbene dejavnost Peter Boršić pove, da so se člani odbora seznanili z
vsebino Odloka o sofinanciranju programa športa v Občini Hrpelje- Kozina- 2. obravnava.
Odlok je pripravljen v skladu z novim Zakonom o športu, ki se je spremenil konec junija
2017. Občinskemu svetu predlagajo odlok v sprejem v predlagani vsebini.
Posebne obrazložitve s strani občinske uprave ni bilo potrebno.
Sledila je razprava.
V razpravi je sodeloval Grk Robert.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o sofinanciranju letnega
programa športa v Občine Hrpelje-Kozina, v drugi obravnavi.
2.Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
3.Ta slep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasoval 1 član
Sklep je bil sprejet

K6) Sklepanje o potrditvi Letnega programa športa v Občini Hrpelje-Kozina za leto
2018
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Letni program športa je obravnaval Odbor za negospodarstvo in družbene dejavnosti.
Predsednik odbora pove, da so v letni program športa v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2018
vključene vse vsebine ter strokovne in razvojne naloge, ki so pomembne za šport v Občini
Hrpelje – Kozina. Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih
sredstev, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki
se zagotovijo v proračunu za leto 2018. Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v
Občini Hrpelje - Kozina bosta objavljena javna razpisa za sofinanciranje programov športa v
Občini Hrpelje - Kozina za leto 2018 in razpis za tekoče vzdrževanje športnih objektov.
Spremembe letnega programa v primerjavi s preteklem letu so bile usklajene z novo
zakonodajo Zakona o športu. Občinskemu svetu odbor predlaga, da se ga potrdi v predlagani
vsebini.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali Vasja Ivančič, peter Valenčič in Robert Grk.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Sprejme se Letni program športa v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2018, ki je
priloga tega sklepa.
2. Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasoval 1 član
Sklep je bil sprejet

K7) Sprememba Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev,
prireditev in drugih kulturnih programov
Spremembo Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, prireditev in
drugih kulturnih programov sta obravnavala Statutarno pravna komisija in Odbor za
negospodarstvo in družbene dejavnosti. Predsednika obeh odborov sta povedala, da člani
odbora in komisije niso imeli pripomb na predlagane spremembe v pravilniku.
Spremembo Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, prireditev in
drugih kulturnih programov je obrazložila pripravljalka gradiva Ester Mihalič.
Na podlagi dosedanjih izkušenj je bilo ugotovljeno, da se je z nastankom nekaterih novih
društev vzpostavila anarhija pri pobiranju članarine. V sled navedenemu, se je v 4. člen
dodala nova alineja, ki pravi, da so do sredstev, ki jih prinesejo točke za članstvo, upravičena
tista društva, ki pobirajo članarino in jo tudi izkažejo z dokazilom. Društva so morala, kot
pogoj za sofinanciranje, priložiti evidenco o članstvu, točke pa se dodeljujejo tudi na število
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članov. Ker pa nekatera društva ne pobirajo članarine, imajo posledično veliko večje število
članov (in posledično večje število točk), kot tista, ki pobirajo članarino. Predlagani novi
pogoj za dodelitev sredstev uravnoteža to neenakopravnost.
Spremembo pravilnika je podrobneje obrazložil tudi Peter Boršić, predsednik Odbora za
negospodarstvo in družbene dejavnosti. Spremenila se je tudi priloga pravilnika- točkovnik za
vrednotenje kulturnih programov in projektov iz letnega plana kulture. V osmih letih od
sprejema pravilnika se je izkazalo, da financiranje takih društev ne izkazuje uravnoteženo
financiranje delovanja, kot je dejansko izvedeno. Točkovnik se spremeni tako, da se pri redni
dejavnosti, instrumentalnih skupinah in pihalnem orkestru doda še 25 ur, kar doprinese k
realnemu stanju sofinanciranja na tem področju.
Sledila je razprava. V njej sta sodelovala Vladimir Zadnik, Vasja Ivančič in Robert Grk. Ester
Mihalič je v razpravi obrazložilam, da je pobuda za spremembo pravilnika prišla s strani
občinske uprave, na podlagi dela v zadnjih 8-ih letih.

Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika o
sofinanciranju programov kulturne dejavnosti v Občini Hrpelje – Kozina.
2. Ta sklep velja takoj.
___
Grk Robert je sejo zapustil ob 17:30 in se ponovno vrnil ob 17:35. V tem času je bilo za
glasovanje navzočih 11 članov občinskega sveta.
___
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K8) Sklepanje o vključitvi občine Hrpelje-Kozina v slovensko mrežo starosti
prijaznih mest in občin (poročevalka: Kristina Furlan in dr. Jože Ramovš)
Točko je predhodno obravnaval Odbor za negospodarstvo in družbene dejavnosti. Predsednik
odbora pove, da odbor ni podal pripombe na predlagano vključitev občine v slovensko mrežo
Starosti prijaznih mest in občin.
Na seji sta bila prisotna poročevalca dr. Jože Ramovš, Ksenija Ramovš in Kristina Furlan, ki
sta obrazložila smotrnost vključitve občine Hrpelje-Kozina v slovensko mrežo starosti.
Tako kot v Sloveniji in razvitem svetu, tudi v Občini Hrpelje-Kozina beležimo hiter porast
števila starejšega prebivalstva (nad 65 let starosti).V OHK število prebivalcev starih 65 let in
več, predstavlja 19,55 % vseh prebivalcev občine in skokovito narašča. Zaradi navedene
situacije želimo v prihodnje v Občini Hrpelje-Kozina izboljšati kakovost življenja starejših
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občanov, kar bi dosegli z vključitvijo v slovensko mrežo starosti prijaznih mest in občin ter
izvajanjem aktivnosti v okviru sprejetega 5-letnega razvojnega načrta za področje staranja in
krepitve medgeneracijske solidarnosti. Vključevanje v slovensko in svetovno mrežo starosti
prijaznih občin in mest se začne z odločitvijo za vključitev in konča s sprejemom občinskega
razvojnega načrta ali strategije za področje staranja in sožitja med generacijami, najpozneje v
dveh letih. Letna pristojbina za vključenost v slovensko mrežo za prvi dve leti za občino od
4.000 do 10.000 prebivalcev znaša 3.500 EUR. Od vključno tretjega leta naprej pa znaša letna
pristojbina za vse občine z več kot 2.000 prebivalci 2.000 EUR. Denar je v proračunu
zagotovljen.
Obrazložitev točke je na seji podrobneje predstavil dr. Ramovš iz Inštituta Antona Trstenjaka.
Podžupanja, ki je vključena v projekt Star in je koordinatorka mreže prostovoljcev je
pojasnila, da gre za prostovolčjno družvenje starejših, ki se je na območju občine lepo prijelo.
Cilj tega je, da starejši niso osameljeni in ostanejo čimdlje doma. Županja v tem projektu vidi
priložnost, da se bodo programi širili.
Sledila je razprava, v kateri so se dotaknili gradnje doma upokojencev. V razpravi sta
sodelovala Robert Grk in vasja Ivančič. Obalni dom upokojencev je vlogo za vzpostavitev
dislocirane enote v OHK naslovil na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v letu
2016. Izdelan je bil dokument DIIP, kjer je bil predstavljen časovni načrt izgradnje, a
ministrstvo je seznanilo obalni dom, da v letih 2018 in 2019 nima zagotovljenega dovolj
denarja za to naložbo. Županja je povedala, da si občina močno prizadeva, da bi dom gradili
iz javnega denarja, ker vsaka druga možnost pomeni previsoko oskrbnino za varovanca. Vsi
domovi v SLO so v lasti države ali zasebnih podjetij. Občina na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi nima pristojnosti zagotavljanja domske oskrbe. Lahko zagotovi komunalno
opremljeno zemljišče, idejno ureditev, kar je občina tudi zagotovila. Z ministrstvom je bilo
dogovorjeno, da bo za investicijo ministrstvo uvrstilo v načrt razvojnih programov za obdobje
2018-2021.
___
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Občina Hrpelje-Kozina se vključi v slovensko mrežo Starosti prijaznih mest in občin.
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

K9) Sprememba Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje-skrajšan postopek
Spremembo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
»Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje sta obravnavala Statutarno pravna komiisja in Odbor
za negospodarstvo in družbene dejavnosti. Oba odbora na predlagano spremembo v 6. členu
odloka nista imela pripomb.
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Obrazložitev spremembe Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje s strani občinske uprave posebej ni bilo
potrebno.
Sprememba Odloka se veže na 6. člen odloka, ki govori o vsebini pečata in ni usklajen s 70.
členom ZOFVI, ki navaja, da mora pečat poleg imena vsebovati tudi sedež šole. Navedeno
pomanjkljivost je ugotovil redni inšpekcijski nadzor. Inšpekcijski organ je opozoril vodstvo
šole, da mora poskrbeti za vsebinsko spremembo pečatov, ki jih šola uporablja v pravnem
prometu. Pečat mora vsebovati tako ime kot tudi sedež šole. Na osnovi spremembe akta bo
šola zamenjala pečate z novimi, ki bodo usklajeni z zakonodajo. V bodoče bo potrebno
razmislit o sprejemu novega akta, ker je obstoječi precej zastarel.
V razpravi ni sodeloval nihče.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje.
2.Odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
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
K10) Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem je obravnaval Odbor za
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. Predsednik odbora pove, da ni imel
pripomb na predlagano odprodajo nepremičnin.
Obrazložitev je podal Andrej Bolčič. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
za leto 2018 se dopolni s pridobivanjem nepremičnega premoženja. V predlog letnega načrta
se predlagajo posamezne nepremičnine (zazidljive parcele) za katere razpolaganje se ni
izvedlo v letu 2017, zato se prenašajo v leto 2018. Skica nepremičnin in parcelne številke so
razvidne v gradivu. Pojasni, da
Sledila je razprava. V njej so sodelovali Vasja Ivančič, Robert Grk, Matej Dodič in Peter
Valenčič.
Vasja Valenčič predlaga, da se na spletni strani objavi seznam realizacije kupljenih in
prodanih parcel.
V razpravi Andrej Bolčič pojasni, da je izhodišče za določitev prodajne cene zemljišč
določena s cenitvijo nepremičnin. Odprodaja nepremičnin je transparentna in realizacija
odprodaje in nakupa je razvidna v zaključnem računi občine. Gre za parcele, ki so izven
območja načrtovanja gradnje doma upokojencev in se prodajajo individualno.
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Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme prvo dopolnitev Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Hrpelje – Kozina za leto 2018.
V letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2018 se vključijo
naslednje nepremičnine, za katere razpolaganje se ni izvedelo v letu 2017 (grafika v
prilogi-prodaja zemljišč):
ZAP.
ŠT.
1.
2.

PARCELNA
ŠTEVILKA
3071/8, 3071/9,
3071/10, 3071/11,
3071/12, 3071/13
1062/2

KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA
KATASTRSKE OBČINE
Hrpelje (2560)

Materija (2559)

VELIKOST
V m2
3.820

1.032
SKUPAJ:

ORIENTACIJSK
A VREDNOST
190.000 €

17.000 €
207.000 €

2.Sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K11) Sprejem Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero Komunalnega
prispevka- 1. obravnava (poročevalec: Andrej Bolčič)
Odlok o opremljanju in merilih za odmero Komunalnega prispevka sta obravnavala Statutarno
pravna komisija in Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
Predsednik odbora za prostorsko Matej Dodič pove, da odbor ni imel pripomb na vsebino
odloka v prvem branju. Odlok je bil objavljen na spletni strani občine. V predvidenem roku na
vsebino doloka ni bilo danih pripomb s strani zainteresirane javnosti.
Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Valter Fabjančič pove, da komisija z vidika svoje
pristojnosti nima pripomb na predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
Komunalnega prispevka, zato občinskemu svetu predlaga, da ga sprejme v prvi obravnavi.
Obenem pa pred drugo obravnavo predlaga v razmislek predlagatelju o smotrnosti določbe
25. člena predloga Odloka, skladno s katero bo predpis stopil v veljavo 15 dan po objavi
(vacatio legis), glede na dejstvo, da pri večini drugih predpisov Občine ti stopijo v veljavo
naslednji dan po objavi.
Obrazložitev odloka je podal Andrej Bolčič. Gre za predlog odloka za prvo branje.
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju je ob sprejemu OPN, občina primorana
sprejeti nov odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
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območje celotne občine, kot podlago za odmerjanje komunalnega prispevka. Po novem
predlogu odloka, se izračun komunalnega prispevka za enostanovanjski objekt brez
kanalizacije praktično za vse primere poceni. Podrobnejša obrazložitev in primerljivost je
navedena v tabelah in v gradivu. Nov odlok prediveda število mesečnih obrokov, možnost
obročnega plačila komunalnega prispevka ter določa višino mininamlenga obroka.
Ker se spremenijo vhodni podatki v OPN se spremeni izračun komunalnega prispevka.
Plačilo komunalnega prispevka se lahko oprosti za gradnjo ne-stanovanjskih stavb, če tako na
predlog župana odloči občinski svet.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Robert Grk, Peter Valenčič, Vasja Ivančič, Peter
Boršić in dr. Valter Fabjančič. Robert Grk predlaga, da se v odlok vnese, da v primeru gradnje
dobičkonosnega projekta, se oprosti plačilo komunalnega projekta. Andrej pojasni, da ravno
to je navedeno v novem predlogu odloka. Čeln v odloku je fleksibilen in prepušča odločitev
občinskim svetnikom na predlog župana.
Peter Valenčič apelira na upravo, da zniža višino odmere komunalnega prispevka. Andrej
Bolčič pojasni, da imamo v primerjavi z drugimi občinami primerljiv oz. nižji komunalni
prispevek.
Vasja Ivančič predlaga znižanje komunalnega prispevka, saj npr. Kozina ni v celoti
opremljena s kanalizacijo in kako bo odlok predvideval višino komunalnega prispevka, ko bo
Kozina v celoti opremljena s komunalno infrastrukturo (kanalizacijo). Andrej pojasni, da je
odlok pripravljen na obstoječo infrastrukturo.
Dr.Valter Fabjančič podpira nov odlok, saj gre za bistveno večje razlike pri vrednotenju
nepremičnin med vasmi in naseljem Hrpelje-Kozina. Predlaga v razmislek za dopolnitev ali
popravek 3. odstavka 22. člena odloka, ki bi določala, da imajo možnost oprostitive plačila
prispevka tisti investitorji, ki bi se zavezali, da bi ob izgradnji investicije omogočili
zaposlitev določenemu številu ljudi, v nasprotne primeru se komunalni prispevek plača.
Županja na koncu razprave predlaga, da svetniki pošljejo pisne pripombe in predloge za
spremembo 22. člena odloka pred sprejemom v 2. branju.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o programu opremljanja in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje-Kozina-prva
obravnava
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

K12) Potrditev plana sej za leto 2018
Županja je povedala, da smo v plan sej dodali še eno sejo in sicer 26. redno sejo dne
20.9.2018. Predlaga, da svetniki potrdijo dopolnjen sklep o potrditvi plana sej za leto 2018.
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Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme program dela, oziroma letni plan sej
Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina v letu 2018, in sicer:
23. redna seja OS
24. redna seja OS
25. redna seja OS
4. slavnostna seja
26. redna seja OS
1. konstitutivna seja OS

dne 01.03.2018
dne 17.05.2018
dne 14.06.2018
dne 07.09.2018 - slavnostna seja
dne 20.09.2018
dne 13.12.2018

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
K13) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
-

Pobuda in predlog za postavitev varnostne ograje in zapornice ob OŠ Dragomirja
Benčiča-Brkina v Hrpeljah (posni predlog svetnice Suzane Godina Jelušič)

Po elektronski pošti je bila dne 1.3.2018 s strani svetnice Suzane Godina Jelušič poslana
pisna pobuda in predlog za postavitev varnostne ograje in zapornice ob Osnovni šoli
Dragomirja Benčiča-Brkina Hrpelje. Svetniki so kopijo pisne pobude prejeli pred sejo OS.
Obrazložitev pobude je na seji podala svetnica Suzana Godina Jelušič.
Županja je povedala, da so z zadevami seznanjeni in se bo del predlaganih pobud urejal v
sklopu ureditve varne šolske poti, drugi del zadev pa bodo uredili v sklopu zaključenih del
sancije osnovne šole. Občinska uprava se bo potrudila, da bo vse prispele pobude uredila.
Svetnica se je strinjala, da je ustni odgovor zadosten in ne potrebuje pisnega odgovora.
-

Pobuda za sodelovanje pri obnovi zvonika na cerkvi v Javorju (pisni predlog svetnika
Petra Valenčiča)
Pisno pobudo za pomoč pri obnovi cerkve v Javorju je na seji podal svetnik Peter Valenčič.
Ester Renko mu je obrazložila, da občina vsako leto objavi razpis za sofinanciranje obnove
sakralnih objektov in ima za te namene v proračunu rezervirana sredstva v višini 15.000 €.
Župnije v občini so seznanjene z razpisom in razpisnimi pogoji. Pred prijavo na razpis se
župniki dogovorijo o obnovi tistega objekta, ki je najbolj potreben obnove. Razpis za sanacijo
sakralnih objektov bo objavljen v mesecu marcu in tako bo dana možnost župniji, da se
prijavi na razpis za obnove cerkve v Javorju. Svetnik je izjavil, da ne potrebuje pisnega
odgovora, saj je na seji dobil usno pojasnilo.
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-

Predlog za proračun 2017-2018 (pisni predlog svetnika Petra Valenčiča)

S strani svetnika Petra Valenčiča je bila na seji dana pisna pobuda, da se v proračunu za leto
2017-2018 zagotovi finančna sredstva za ureditev obeležja padlim v I. in II. svetovni vojni v
vasi Javorje. Županja pove, da je z zadevo seznanjena in bo realizirana v letošnjem letu.
___
Svetnik Peter Boršić in predsednik sveta razvojne agencije ORA je na seji poročal o
delovanju Območne razvojne agencija Krasa in Brkinov – ORA. Povedal je, da je svet ORE
obravnaval poročilo o delu ORE v letu 2017.
Občinski upravi, daje v razmislek, da bi subvencionirala odvoz azbestnih odpadkov(kritin) po
vzoru občine Pivka. Županja odgovarja, da se je večina azbestne kritine odpeljala na stroške
občine v letu 2008,/2009 ko je neurje povzročilo veliko škode na območju naše občine.
Letno poročilo razvojne agencije ORA za leto 2017, pa bodo obravnale občine ustanoviteljice
na kolegiju županov.
___
Na sejo OS so se pravočasno prijavili tudi predstavniki zainteresirane javnosti Jadran
Železnik, Helena Gašperšič in Andrej Resinovič. Moti jih postopek in način sprejemanja
Občinskega prostorskega načrta (OPN) ter napake, ki so se pokazale s sprejemom. Ker to ni
točka današnjega dnevnega reda, jih je županja pozvala, da vsa pisna vprašanja na to temo
naslovijo na občinsko upravo. Na vprašanja bo občina pisno odgovorila in z zadevo seznanila
tudi občinske svetnike. Županja še pojasni, da je sprejet OPN živa stvar in vedno ga je moč
spreminjati.

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

Županja
Saša Likavec Svetelšek
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