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 ZAPISNIKA
OBČINSKI SVET
Številka: 032-9/2018-1
Datum: 27.12.2018
Z A P I S N I K
2. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila v
ČETRTEK, dne 27.12.2018, ob 17.30 uri v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Alenka Lukač Segulin, Gregor Mihelj, Igor
Šiškovič, dr. Matej Skočaj, Matej Dodič, Irena Stropnik, Peter Valenčič, dr. Valter Fabjančič,
Vasja Ivančič, Peter Boršić, Martina Babuder in Saša Likavec Svetelšek
OPRAVIČENO ODSOTNI: Tanja Zonta, Maja Korošec, Andrej Bolčič
OSTALI PRISOTNI: občinska uprava: Ester Renko
POROČEVALCI: Maja Korošec - predsednica občinske volilne komisije -odsotna
Mediji: /
Članom občinskega sveta je bilo gradivo dostavljeno po elektronski pošti. Gradivo je
objavljeno na spletni strani občine. Seja občinskega sveta je snemana.
Predsedujoči predstavi naslednji DNEVNI RED seje:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev in potrditev dnevnega reda
3. Pregled zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Hrpelje
- Kozina z dne 10.12.2018
4. Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina
Poročevalka: predsednica OVK Maja Korošec
5. Sklepanje o imenovanju delovnih teles in odborov:
a. Imenovanje stalnih delovnih teles
b. Imenovanje občasnih delovnih teles
c. Imenovanje članov Nadzornega odbora
Poročevalec: predsednik KMVI Matej Dodič
6. Razno
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___

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

Županja je dala na glasovanje naslednji dnevni red:
3) Pregled zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Hrpelje Kozina z dne 10.12.2018
4) Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina
Poročevalka: predsednica OVK Maja Korošec
5) Sklepanje o imenovanju delovnih teles in odborov:
a) Imenovanje stalnih delovnih teles
b) Imenovanje občasnih delovnih teles
c) Imenovanje članov Nadzornega odbora
Poročevalec: predsednik KMVI Matej Dodič
6) Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet:
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K3) Pregled zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Hrpelje Kozina z dne 10.12.2018
Potrdi se zapisnik in sklepi 1. redne seje z dne 10.12.2018.
Sprejet je bil naslednji sklep:
1. Potrdi se zapisnik in sklepi 1. redne (konstitutivne) seje z dne 10.12.2018
2. Sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
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K4) Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina
Poročevalka: predsednica OVK Maja Korošec
Če preneha mandat članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na proporcionalnih volitvah,
postane član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen,
če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat. Ker je izvoljena
svetnica saša Likavec Svetelšek sprejela na prvi seji OS funkcijo županje Občine HrpeljeKozina je Občinska volilna komisija občine Hrpelje-Kozina je na 2. dopisni seji dne
13.12.2018 ugotovila, da je naslednji kandidat na listi SD, na katerega preide mandat člana
občinskega sveta, Jadran Šturm. Le-ta je dne 12.12.2018 podal pisno izjavo, da sprejema
funkcijo člana občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina.
Na podlagi navedenega občinskemu svetu občine Hrpelje-Kozina predlagam, da obravnava
priložen sklep in ga v predloženi vsebini sprejme.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Potrdi se mandat članu Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina:
Jadranu Šturmu, roj. 30.9.1956, stanujoč Hrpelje, Borova ulica 6, za preostanek
mandatne dobe Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina, v mandatnem obdobju 20182022.

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

K5) Sklepanje o imenovanju delovnih teles in odborov
Poročevalec: predsednik KMVI Matej Dodič
V skladu s 24. členom Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Ur. list RS, št. 51/2015) in 57.
členom Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS, št. 98/2015) se v Občini Hrpelje – Kozina
za mandatno obdobje 2018-2022 predlagajo stalna in občasna delovna telesa.
Odbori in komisije štejejo 5 članov. Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles
občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta. Občasna delovna telesa ustanovi
občinski svet s sklepom. Naloge delovnih teles so določene v Poslovniku občinskega sveta.
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico
članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
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Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik. Članstvo
v delovnem telesu občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali
z delom v občinski upravi.
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja, določenega s
poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo
občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predloge o
imenovanju delovnih teles in doborov na svoji 1. seji dne 17.12.2018 in 2. seji dne
27.12.2018.
V razpravi je sodeloval Peter Valenčič, ki je razočaran nad predlogi delovnih teles. Po
izračunu, glede na volilni rezultat, njegovi listi pripada 5 mest za imenovanje v delovna telesa.
Pričakoval je, da bo delo potekalo tako kot bi moralo, da bomo sodelovali. Predloge za člane
delovnih teles pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, vendar se
tokrat to ni zgodilo, ampak so bili predlogi pripravljeni že v naprej. Na prvi seji te Komisije
izmed več kot 35 predlaganih kandidatov ni bil iz njegove liste potrjen nihče, čeprav so bili le
tri predlogi in vsi trije strokovnjaki iz predlaganih področij. Ne strinja se s takim
izključevanjem in samovoljnim ravnanjem, ki pomeni odmik od minimalnih demokratičnih
standardov. V nadaljvanju mandata bo njegovo glasovanje izvzeto.
Peter Valenčič je zapustil ob 17:36 uri.
Predloge sklepov za potrditev na seji OS, jo podal predsednik KMVI Matej Dodič.
a) Imenovanje stalnih delovnih teles
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. ODBOR ZA PRORAČUN, FINANCE, PREMOŽENJSKE IN SPLOŠNE ZADEVE
šteje 5 članov, od katerih je eden imenovan za predsednika odbora.
2. V odbor se imenujejo:
Ime, priimek
za predsednika:
Irena Stropnik
za člana:
Janja Babič
za člana:
Dr. Valter Fabjančič
za člana:
Tanja Zonta
za člana:
Igor Mahne

naslov
Rodiška cesta 13, 6240 Kozina
Vodovodna ulica 7, 6240 Kozina
Povžane 3 c, 6242 Materija

Nasirec 16, 6240 Kozina
Hotična 19, 6242 Materija

3.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
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO, DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN MLADINO
šteje 5 članov, od katerih je eden imenovan za predsednika odbora.
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2. V odbor se imenujejo:

za predsednika:
za člana:
za člana:
za člana:
za člana:

Ime, priimek
Vasja Ivančič
Irena Stropnik
Nina Furlan
Peter Boršić
Sandi Benčič

naslov
Dolinska ulica 4, 6240 Kozina
Rodiška cesta 13, 6240 Kozina
Hrpelje, Ulica DBB 48, 6240 Kozina
Hrpelje, Slavniška cesta 5
Bač pri Materiji 13

3. 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
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. ODBOR ZA GOSPODARSTVO, OKOLJE IN PROSTOR TER GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE šteje 5 članov, od katerih je eden imenovan za predsednika odbora.
2.V odbor se imenujejo:
za predsednika:
za člana:
za člana:
za člana:

Ime, priimek
Jadran Šturm
Tanja Miklavec
Igor Šiškovič
Vasja Ivančič

naslov
Borova ulica 6, 6240 Kozina
Slavniška cesta 7, 6240 Kozina
Povžane 1/b, 6242 Materija
Dolinska ulica 4, 6240 Kozina

za člana:

Simon Lukač

Kovčice 17, 6243 Obrov

3.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
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.
ODBOR ZA TURIZEM, KMETIJSTVO, MEDOBČINSKE IN MEDNARODNE
ODNOSE šteje 5 članov, od katerih je eden imenovan za predsednika odbora.
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2.V odbor se imenujejo:

za predsednika:
za člana:
za člana:
za člana:
za člana:

Ime, priimek
Gregor Mihelj
Petra Resinovič
Martina Babuder
Alenka Lukač Segulin
Dorjan Andrejašič

naslov
Rodik 3d, 6240 Kozina
Vodovodna ulica 2, 6240 Kozina
Slivje 1/b, 6242 Materija
Velike Loče 2, 6242 Materija
Ocizla 11, 6240 Kozina

3.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
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA šteje 5 članov, od katerih je eden imenovan za
predsednika odbora.
2.V odbor se imenujejo:

za predsednika:
za člana:
za člana:
za člana:
za člana:

Ime, priimek
Dr. Valter Fabjančič
Matej Dodič
Uroš Laznik
Andrej Kljun
Vasja Ivančič

naslov
Povžane 3c
Ritomeče 9
Hrpelje, Tumova ulica 5, 6240 Kozina
Povžane 23/a
Dolinska ulica 4, 6240 Kozina

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
b) Imenovanje občasnih delovnih teles
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju svet) ima 5 članov.
Sestavljajo ga predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k
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preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer predstavnik: vzgojno izobraževalnih
organizacij, policije, občine, vzdrževanja občinskih cest in organizacij civilne zaščite
(gasilska društva). Svet na prvi seji izmed svojih članov z večino glasov imenuje predsednika
in namestnika.
Člani se imenujejo za mandatno dobo štirih let.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. V SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU se imenuje 5
članov:
za člana:
za člana:
za člana:
za člana:
za člana:

Ime, priimek
Samo Meden
Karlo Šturm
David Fabjančič
Andrej Kljun
Vlasta Vatovec

naslov
Planina 236/a, 6232 Planina
Gradišče pri Materiji 21/a, 6243 Obrov
Povžane 5, 6242 Materija
Povžane 23/a, 6242 Materija
Rožice 8, 6242 Materija

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
___
Mandat članov uredniškega odbora preneha z mandatom članov občinskega sveta, zato je
potrebno imenovati nove člane uredniškega odbora za nadaljnja 4 leta.
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in šest članov od katerih je
eden direktor Občinske uprave Občine Hrpelje – Kozina.
Člane uredniškega odbora imenuje Občinski svet občine Hrpelje - Kozina na podlagi predloga
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. V UREDNIŠKI ODBOR Občinskega glasila Občine Hrpelje – Kozina se imenujejo:

Odgovorni urednik:
za člana: dir. obč.
uprave
za člana:
za člana:

Ime, priimek
Ester Mihalič
Andrej Bolčič

naslov
Beka 10, 6240 Kozina
Rožice 24, 6240 Kozina

Vasja Valenčič
Nives Čehovin

Javorje 51/b
Vodovodna ulica 5
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za člana:
za člana:
za člana:

Helena Godina
Martina Poles
Andreja Tomažič
Hrvatin

Slope 20
Skadanščina 7
Tublje pri Hrpeljah 2/a

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
c) Imenovanje članov Nadzornega odbora
Nadzorni odbor ima pet članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed
občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Kandidate za člane nadzornega odbora
občine predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s
finančno-računovodskega ali pravnega področja. Nezdružljivost člana nadzornega odbora z
drugimi funkcijami in z delom v občinski upravi določa zakon. Članstvo v nadzornem odboru
preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je
nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno
uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev
opravi občinski svet. Prvo sejo nadzornega odbora občine po izvolitvi skliče župan.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika.
Program dela nadzornega odbora je določen v 38. členu Statuta občine.
Člani Komisije za mandatna vprašnja volitve in imenovanja so na 1. seji pozvali predlagatelje
za člane Nadzornega odbora, da dopolnijo vloge s predlogi kandidatov za člane NO, kot
navaja 98. člen Poslovnika Občinskega sveta ( navedbo na kaj se kandidatura nanaša, navedbo
predlagatelja, osnovne podatke o kandidatu (ime, priimek, stalno bivališče, poklic in delovne
izkušnje), privolitev kandidata h kandidaturi, ki se izkazuje s podpisom soglasja kandidata ali
izjavo predlagatelja, da kandidat soglaša s kandidaturo in podpis predlagatelja. Člani
nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s
finančno-računovodskega ali pravnega področja).
Predloge so člani KMVI ponovno obravnavali na 2. seji dne 27.12.2018.
Občinskemu svetu predlagajo v sprejem sklep, ki ga je prebral predsednik KMVI Matej
Dodič.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.
NADZORNI ODBOR Občine Hrpelje – Kozina šteje 5 članov. V Nadzorni odbor
Občine Hrpelje – Kozina se imenujejo:
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za člana:
za člana:
za člana:
za člana:
za člana:

Ime, priimek
Anamarija Stančič
Erik Sarkić
Tatjana Zadnik
Tina Andrejašič
mag. Franko Godina

naslov
Bač pri Materiji 26
Rodik 41, 6240 Kozina
Gradišica 12, 6242 Materija
Rodiška cesta 13, 6240 Kozina
Materija 2a, 6242 Materija

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

K6) Razno

Seja je bila zaključena ob 18:00 uri.

Zabeležila: Ester Renko

Županja
Saša Likavec Svetelšek
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