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
Številka: 032-3/2019-1
Datum: 26.03.2019
Z A P I S N I K
4. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila v
TOREK, dne 26.03.2019, ob 17.00 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, dr. Valter Fabjančič, Vasja Ivančič,
Peter Boršić, Martina Babuder, Tanja Zonta, Jadran Šturm
OPRAVIČENO ODSOTNI: Peter Valenčič
OSTALI PRISOTNI: Saša Likavec Svetelšek-županja, Andrej Bolčič- dir. občinske uprave,
občinska uprava: Ester Mihalič, Ester Renko, Aleksandra Iskra Boštjančič, Romina Poles,
Robert Kastelic, Alenka Pečar, Kristina Furlan, Vasja Valenčič,
POROČEVALCI: dir. Radica Slavković- Vrtec Sežana, dir. Franko Šabic in Vlasta KukanjaKSP d.d. Sežana
Mediji: /
Članom občinskega sveta je bilo gradivo dostavljeno po elektronski pošti. Gradivo je
objavljeno na spletni strani občine. Županja je svetnike obvestila, da seja ne bo snemana.
Kdor želi, da se določeno zadevo posebej zavede v zapisnik, naj opozori med samo sejo, je
še pojasnila.

Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev in potrditev dnevnega reda
3. Pregled zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina z dne
07.02.2019
4. Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leti 2019 in 2020
a) Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2019 in Odloka o proračunu
Občine Hrpelje-Kozina za leto 2019
b) Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2020 in Odloka o proračunu
Občine Hrpelje-Kozina za leto 2020
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5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje-Kozina-2.obravnava
(poročevalec: Andrej Bolčič)
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata-1. obravnava (poročevalec: Andrej Bolčič)
Predlog Odloka o taksi za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe
prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina in stroških
lokacijske preveritve – hitri postopek (poročevalka: Alenka Pečar)
Sprememba Odloka o letnem programu športa v Občini Hrpelje-Kozina
(Poročevalec: Vasja Valenčič)
Kadrovski načrt organov skupne občinske uprave (poročevalka: Kristina Furlan)
Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet CSD Južna Primorska
(poročevalec: predsednik KMVI)
Imenovanje članov skupščine javnega podjetja Kraški vodovod Sežana in člana
Nadzornega odbora (poročevalec: predsednik KMVI)
Sprememba ekonomske cene programa vrtca (poročevalka: Radica Slavkovič)
Dvig cene komunalnih storitev (poročevalec: KSP Sežana-Vlasta Kukanja, dir.
Franko Šabec)
Uskladitev občinske meje (poročevalec: Andrej Bolčič)
Sprejem letnega programa športa za leto 2019 (poročevalec: Vasja Valenčič)
Razno
___

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

Pred potrditvijo dnevnega reda je županja v skladu z 81. členom Poslovnika občinskega sveta
predlagala v potrditev, da se predlog Odloka pot točko 7. dnevnega reda sprejme po hitrem
postopku.
Za potrditev predloga je glasovalo vseh 12 članov občinskega sveta (v nadaljevanju OS).
Odlok pot točko 7. se sprejme po hitrem postopku.

Na glasovanje je predlagala naslednji dnevni red:
3. Pregled zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina z dne
07.02.2019
4. Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leti 2019 in 2020
a. Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2019 in Odloka o proračunu
Občine Hrpelje-Kozina za leto 2019
b. Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2020 in Odloka o proračunu
Občine Hrpelje-Kozina za leto 2020
5. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje-Kozina-2.obravnava
(poročevalec: Andrej Bolčič)
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6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Odlok o ustanovitvi režijskega obrata-1. obravnava (poročevalec: Andrej Bolčič)
Predlog Odloka o taksi za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe
prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina in stroških
lokacijske preveritve – hitri postopek (poročevalka: Alenka Pečar)
Sprememba Odloka o letnem programu športa v Občini Hrpelje-Kozina
(Poročevalec: Vasja Valenčič)
Kadrovski načrt organov skupne občinske uprave (poročevalka: Kristina Furlan)
Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet CSD Južna Primorska
(poročevalec: predsednik KMVI)
Imenovanje članov skupščine javnega podjetja Kraški vodovod Sežana in člana
Nadzornega odbora (poročevalec: predsednik KMVI)
Sprememba ekonomske cene programa vrtca (poročevalka: Radica Slavkovič)
Dvig cene komunalnih storitev (poročevalec: KSP Sežana-Vlasta Kukanja, dir.
Franko Šabec)
Uskladitev občinske meje (poročevalec: Andrej Bolčič)
Sprejem letnega programa športa za leto 2019 (poročevalec: Vasja Valenčič)
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 3. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina z dne
07.02.2019
Županja je predlagala na glasovanje, da se potrdi zapisnik in sklepi 3. redne seje z dne
7.02.2019.
Sprejet je bil naslednji sklep:
1.
Potrdi se zapisnik in sklepi 3. redne seje z dne 7.02.2019
2.
Sklep velja takoj.

Sklep je bil soglasno sprejet z 12 glasovi ZA.

K4) Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leti 2019 in 2020
a) Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2019 in Odloka o proračunu
Občine Hrpelje-Kozina za leto 2019
b) Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2020 in Odloka o proračunu
Občine Hrpelje-Kozina za leto 2020
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Proračun za leti 2019 in 2020, so včasu javne razgrnitve obravnavali vsi odbori in sicer: Odbor
za finance; Odbor za gospodarstvo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe; Statutarno
pravna komisija; Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in mladino; Odbor za turizem,
kmetijstvo, medobčinske in mednarodne odnose.
Predsedniki odborov so povedali, da nihče od odborov ni imel pripombe na osnutek proračuna
za leti 2019 in 2020. Predsednik statutarne komisije je povedal, da so obravnavali tudi prispeli
amandma na proračun za leto 2019. To je bil edini amandma, ki je prispel v roku 3 dni pred
sejo, in ga je komisija obravnavala. Statutarno pravna komsiija je obravnavala predlagani
amadma z vidika zakonitosti. Amandma je obrazložen in vložen v roku, zato komisija meni, da
je primeren za obravnavo na Občinskem svetu.
V amandmaju na proračun za leto 2019, ki je bil podan s strani svetnika Vasja Ivančiča, je
predlagano, da se sredstva v višini 244.000,00 €, ki so trenutno predvidena za Civilno zaščito
in protipožarno varnost, Dozidavo gasilskega doma PGD-II. Faza in novogradnje, namenijo za
»Ureditev ceste Čistilna naprava Kozina-Klanec-Ocizla« (konto rekonstrukcije in adaptacije).
Županja je povedala, da je na sejo OS v pisni obliki pravkar prispel amandma na proračun za
leto 2020, ki ga je županja prebrala na seji OS. Podan je bil v imenu gibanja Pretresi (4
svetniki).
Amandma je sledeč:
AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2020 k 4. b) tč. 4. seje Občinskega
sveta Občine Hrpelje-Kozina
K predlogu Odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2020, uvrščenemu na dnevni
red 4. seje Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, sklicane dne 26.3.2019, vlagam naslednji
amandma:
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 1707 Drugi Programi na področju zdravstva
predlagamo:

Spremembo in povečanje za 40.000,00 € postavke 072121 Investicijsko vzdrževanje – ZP
Hrpelje (konto 420500 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave)
Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 0703 Civilna zaščita in
protipožarna varnost, Protipožarna varnost, Sofinanciranje nabave vozila HTRV (0320 030),
konto 430000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam. Zneski se ustrezno
popravijo.
Obrazložitev:
Zdravstena postaja v Hrpeljah je dotrajana in potrebuje sanacijo. Stavbo obiskujejo naši
občani in občanke, ki si zaslužijo najboljšo storitev in pogoje (varovanje zasebnosti, izolacija,
ipd.). Menimo, da 12 let staro gasilno vozilo lahko še nekaj let služi svojemu namenu.
___
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Županja je povedala katere pripombe so prispele v času javne razgrnitve proračuna in ali so bile
upoštevane v proračunu. Povedala je, da so v proračun za 2. branje upoštevali in dodali
postavke participativnega proračuna. Obrazložila je investicije za leto 2019 in 2020.
Županja se je opredelila do amandmajev. Glede 1. amandmaja za širitev in dokončanje PGD
Materija je pojasnila, da gre za investicijo, ki je predvidena v letu 2019, in jo je potrebno
izpeljat do konca, tudi zaradi dejstva, ker trenutna faza izgradnje nima uporabnega dovoljenja.
Z 2. amandma je povedala, da je občina namenila v proračunu 40.000 Eur za sofinanciranje
nabave gasilskega vozila in mneneje županje je, da ta znesek v proračunu ostaja.
V razpravi so sodelovali Vasja Ivančič, Peter Boršić, dr. Valter Fabjančič in Matej Dodič.
Dr. Fabjančič je pojasnil, da je moč na seji vložiti amadnamje na ostale predpise in ne na
proračun.
Županja je dala na glasovanje predlog 1. amandmaja liste Pretresi (prispel 3 ni pred sejo):
AMANDMA
K PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2019
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest predlagam:

Vzpostavitev postavke »Ureditev ceste Čistilna naprava Kozina - Klanec - Ocizla« (konto
»Rekonstrukcije in adaptacije), za katero se zagotovijo sredstva v višini 244.000,00 €.
Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 0703 Civilna zaščita in
protipožarna varnost, Protipožarna varnost, Dozidava gasilskega doma PGD – II. faza (0320
035), konto 420401 Novogradnje. Zneski se ustrezno popravijo.
Obrazložitev:
Veliko občinskih cest v Občini Hrpelje-Kozina je v izjemno slabem stanju. Občinska cesta, ki se
prične pri čistilni napravi Kozina in gre v smeri do Klanca ter se nato nadaljuje do Ocizle je
izjemno dotrajana in nevarna, zato potrebuje takojšnjo rekonstrukcijo in adaptacijo. Sredstva
za adaptacijo ceste se zagotovijo na enak način kot bi se pri proračunskem uporabniku 0703
Civilna zaščita in protipožarna varnost, Protipožarna varnost, Dozidava gasilskega doma PGD –
II. faza (0320 035), konto 420401 Novogradnje.

Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA so glasovali 4 člani
PROTI je glasovalo 8 članov
Amandma ni bil sprejet

Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
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1. Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme proračun Občine Hrpelje-Kozina za leto
2019.
2. Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o proračunu Občine HrpeljeKozina za leto 2019.
3. Odlok o proračunu se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po
objavi.
4.Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 8 članov
PROTI je glasovalo 4 članov
Sklep je bil sprejet
___
Županja je dala v razpravo, amandma št. 2. V razpravi je sodeloval Vasja Ivančič.
Županja je dala na glasovanje predlog 2. amandmaja za leto 2020, liste Pretresi , ki je prispel na
samo sejo:
AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2020 k 4. b) tč. 4. seje Občinskega
sveta Občine Hrpelje-Kozina
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 1707 Drugi Programi na področju zdravstva
predlagamo:

Spremembo in povečanje za 40.000,00 € postavke 072121 Investicijsko vzdrževanje – ZP
Hrpelje (konto 420500 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave)
Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 0703 Civilna zaščita in
protipožarna varnost, Protipožarna varnost, Sofinanciranje nabave vozila HTRV (0320 030),
konto 430000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam. Zneski se ustrezno
popravijo.
Obrazložitev:
Zdravstena postaja v Hrpeljah je dotrajana in potrebuje sanacijo. Stavbo obiskujejo naši
občani in občanke, ki si zaslužijo najboljšo storitev in pogoje (varovanje zasebnosti, izolacija,
ipd.). Menimo, da 12 let staro gasilno vozilo lahko še nekaj let služi svojemu namenu.

Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA so glasovali 4 člani
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PROTI je glasovalo 8 članov sveta
Amandma ni bil sprejet.
___
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA o sprejemu proračuna za leto
2020:
1.Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme proračun Občine Hrpelje-Kozina za leto
2020.
2. Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o proračunu Občine HrpeljeKozina za leto 2020.
3. Odlok o proračunu se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po
objavi.
4. 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
Opomba k glasovanju svetnika Vasje Ivančiča:
Člani liste Pretresi bodo glasovali o proračunu za leto 2020, vendar se ne strinjajo s
postavko v proračunu, ki je namenjena za nakup gasilskega vozila.
K5) Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje-Kozina-2.obravnava
Odlok o gospodarkih javnih službah sta obravnavala dva odbora in sicer: Statutarno pravna
komisija in Odbor za gospodarstvo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe.
Predsednika obeh odborov nimata pripomb na predlagani odlok in ga predlagajo v potrditev na
občinskem svetu.
V odloku za 2. branje je Občina Hrpelje - Kozina v 5. členu, tretjo točko obvezne gospodarske
javne službe »ravnanje s komunalnimi odpadki«, razdelila na »zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov« in »obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov«, kar je usklajeno z
Zakonom o varstvu okolja.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
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1. Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Odlok o gospodarskih javnih službah
v Občini Hrpelje-Kozina.
2.Ta odlok začne veljati naslednji dan po 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

K6) Odlok o ustanovitvi režijskega obrata-1. obravnava
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata-1. branje sta obravnavala Statutarno pravna komisija in
Odbor za gospodarstvo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe. Statutarno pravna
komisija z vidika svoje pristojnosti nima pripomb na predlog Odloka o ustanovitvi režijskega
obrata v Občini Hrpelje - Kozina - 1. obravnava. Predlaga pa v razmislek glede ustreznosti
uradnega naziva, ki je naveden v drugem odstavku 3. člena predloga Odloka. Tudi Odbor za
gospodarstvo ni imel pripomb na predlagani Odlok za 1. branje.
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata je predstavil dir. občinske uprave Andrej Bolčič.
Ustanovitev režijskega obrata v občini je po preučitvi vseh dejstev utemeljena, saj je ta rešitev
izvajanja določenih javnih služb za občino bolj ekonomična. Zmanjšali se bodo stroški
izvajanja javnih služb ter povečala kakovost izvajanja storitev. V režijskem obratu je
predvideno opravljanje dejavnosti, ki so navedene v Odloku, kot npr. urejanje, čiščenje in
vzdrževanje prostorov v lasti in uporabi občine; plakatiranje in obveščanje; urejanje in čiščenje
javnih površin; urejanje, čiščenje in vzdrževanje športne infrastrukture ; vzdrževanje občinskih
javnih cest; urejanje in vzdrževanje pokopališč; turistični del in druge dejavnosti po odredbi
župana. Izvajanje teh služb je bilo do sedaj razpršeno med različne izvajalce, zato je smotrno,
da občina prevzame izvajanje nalog. Menimo, da se bodo z vzpostavitvijo režijskega obrata
zmanjšali stroški izvajanja javnih služb. Režijski obrat naj bi začel z delovanjem v 6 mesecih
po sprejemu odloka.
Sledila je razprava. V razpravi je sodeloval Vasja Ivančič, ki pove,da bodo svetniki Gibanja
pretresi pri glasovanju vzdržani. Pred sprejemom odloka, se želijo seznaniti s planom prihodov
in odhodkov in pridobiti kratek poslovni načrt.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1) Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Odlok o ustanovitvi režijskega obrata
v Občini Hrpelje-Kozina, v prvi obravnavi.
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2) Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 8 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K7) Predlog Odloka o taksi za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe
prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina in stroških lokacijske
preveritve – hitri postopek
Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v OHK in določitvi takse za
obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe, je na seji OS obrazložila Alenka
Pečar-občinska uprava. Povedala je, da so upoštevane vse pripombe članov satatutarne
komisije in obrazložila razloge za sprejem Odloka po hitrem postopku. Sprejem predlaganega
odloka je nujen, saj je pogoj za začetek postopka lokacijske preveritve in izdaja sklepa o
določitvi stroškov lokacijske preveritve. Občina je pobudo za začetek lokacijske preveritve že
prejela in ne more odločiti v postopku, ker ni pravne podlage. Pobuda se nanaša na investicijo v
kmetijski objekt, ki bi bistveno pripomogel k razvoju kmetije in izboljšanju pogojev
kmetovanja. Občinska uprava je mnenja, da je projekt pomemben za razvoj kmetijstva v občini.
Na podlagi 109. člena ZUreP-2-a, ki se je začel uporabljati 1. junija 2018 je določeno, da
občina lahko predpiše takso za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega
razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v občinskem
prostorskem načrtu, ter da plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v
OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude z vidika njene skladnosti s temelji urejanja
prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti
opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
Določeno je, da je plačilo takse pogoj za obravnavo pobude ter da višina takse znaša za
posamezno pobudo med 50 in 300 eurov, odvisno od tega, ali gre za spremembo osnovne
ali podrobnejše namenske rabe prostora in od potrebe po obravnavi pobude glede na pravne
režime ter v postopku celovite presoje vplivov na okolje.
V dosedanji praksi izvajanja nalog prostorskega načrtovanja v Občini Hrpelje- Kozina je bilo
za sprejem OPN in za spremembo in dopolnitev OPN podanih veliko pobud. Pričakovati je, da
bodo zaradi pogoja plačila takse podane samo pretežno utemeljene pobude, kar je tudi cilj
predlaganega odloka.
Ob upoštevanju ali gre za spremembo osnovne ali podrobne namenske rabe je predvidena
višina takse za:

pobude za spremembo osnovne namenske rabe prostora 50 eur,

pobude za spremembo podrobne namenske rabe prostora 50 eur,

za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.
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Taksa se ne plačuje tudi, ko gre za spremembe, ki ne predstavljajo vsebinsko novega določanja
ali spreminjanje namenske rabe prostora, načrtovanje novih prostorskih ureditev ali določanje
novih prostorskih izvedbenih pogojev, so pa potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, tehničnih
ali drugih napak v tekstualnem ali grafičnem delu OPN ter odpravo pomanjkljivosti glede
njegove oblike oziroma spremembe po uradni dolžnosti.
S postopkom lokacijske preveritve se omogoča hitrejše prilagajanje ter manjša individualna
odstopanja od pogojev, določenih v prostorskih izvedbenih aktih.
Poglavitna rešitev predloga odloka je določitev višine stroškov za izvedbo lokacijske
preveritve, ki jih bo Občina Hrpelje - Kozina zaračunala investitorju ali pobudniku kot
nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve.
Predlagane višine stroškov za posamezne vrste lokacijskih preveritev so odvisne od
zahtevnosti postopkov. Skladno z določbami ZUreP-2 mora investitor ali pobudnik pobudi
priložiti elaborat lokacijske preveritve, v katerem utemelji skladnost pobude z določbami
ZUreP-2 in prostorskim izvedbenimi akti. Občina preveri skladnost elaborata z določbami
ZUreP-2 in občinskimi prostorskimi akti ter občinskemu svetu predlaga, da s sklepom
lokacijsko preveritev potrdi ali pa zavrne. Sklep se objavi v uradnem glasilu in je obvezna
podlaga v postopkih izdaje predodločb in gradbenih dovoljenj ter izvedbe posegov v prostor, za
katere gradbeno dovoljenje ni predpisano.
Odlok sta obravnavala Odbor za gospodarstvo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe,
ki na predlagani Odlok ni imel pripomb. Obravnavala ga je tudi Statutarno pravna komisija, ki
je sprejela sklep, v katerem predlaga občinski upravi, da do seje OS pripravi podrobnejšo
obrazložitev nujnosti sprejem odloka po hitrem postopku in se na seji občinskega sveta
predlaga sprejem odloka po hitrem postopku. Posledično s tem, naj pripravljalec spremeni tudi
4. člen odloka glede roka veljavnosti. Statutarno pravna komisija Občinskemu svetu predlaga,
da sprejme predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitve takse za
obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Hrpelje –
Kozina, po hitrem postopku z upoštevanimi pripombami, ki so jih člani komisije prelagali na
seji in so razvidne v zapisniku Statutarno pravne komisije. Na odlok v javni razgrnitvi ni bilo
pripomb. Ima nekaj finančnih posledic, ki pa višine ni mogoče določit. Povedala je primerjavo
z ostalimi občinami.

Odlok po hitrem postopku se sprejema na seji v dveh branjih, zato se 2x glasuje.
Pri sprejmu Odloka po hitrem postopku je dana možnost podaje amandamja po
sprejemu odloka v 1. branju in pred sprejemom v 2. branju.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA-1. branje :
1. Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o taksi za obravnavo zasebnih
pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu
Občine Hrpelje - Kozina in stroških lokacijske preveritve v 1. branju.
2. Ta sklep velja takoj.

Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
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ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
Pred sprejemom odoka za 2. branje, je bil vložen Amandma s strani svetnika Vasja
Ivančiča.
V amandmaju predlaga, da se vsi zneski navedeni v 2. odstavku 3. člena Odloka
prepolovijo.
___
Županja je odredila 10 minutni odmor, da razmisli o amandamju in se posvetuje z običnsko
upravo.
___
V nadaljevanju seje, je županja vložila amandma na amandma, ki ga je dala na
glasovanje, kot sledi:
AMANDMA NA AMANDMA
1.
Vloži se amandma na amandma na Odlok o taksi za obravnavo zasebnih pobud za
spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje Kozina in stroških lokacijske preveritve .
2.
V 3. členu, druga alinea točke 2, se spremeni kot glasi:
-

Za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 500,00 €.

Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Amandma je bil sprejet
Alenka Pečar je obrazložila postopek lokacijske preveritve, ki se prične na pobudo investitorja.
Postopek pa vodi občina. Pri postopku gre za poenostavljen in skrajšen postopek sprejemanja
OPN, vendar so faze postopka zelo podobne. V tem postopku nastanejo določeni stroški dela,
za katere se nam zdi upravičeno, da jih krije investitor.
Županja je dala na glasovanje sprejem odloka za 2. branje z upoštevanim popravkom v 3.
členu, skladno s sprejetim amandmajem.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA-2. branje :
1. Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o taksi za obravnavo
zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem
načrtu Občine Hrpelje - Kozina in stroških lokacijske preveritve po hitrem postopku.
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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

K8) Sprememba Odloka o letnem programu športa v Občini Hrpelje-Kozina
Obrazložitev spremembe Odloka o letnem programu športa v Občini Hrpelje – Kozina je podal
Vasja Valenčič.
Sprememba Odloka se nanaša na spremembo Meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje
letnega programa športa v Občini Hrpelje – Kozina (Priloga k Odloku o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Hrpelje – Kozina) v točki 1.6. Kakovostni šport, ki se nanaša na
točkovanje programov vrhunskega športa po teh merilih. Pri vrednotenju se smiselno
uporabljajo merila in kriteriji, ki veljajo za vrednotenje programov pri točki 1.7 Vrhunski šport.
Spremembo se predlaga, ker je v Letnem programu športa Občine Hrpelje – Kozina to enotna
kategorija. Prav tako so se ta merila že uporabljala za vrednotenje te skupne kategorije. V
izogib različnih tolmačenj, se predlaga navedeno spremembo.
Spremembo odloka je obravnavala Statutarno pravna komisija, ki z vidika svoje pristojnosti
nima pripomb. Ker gre za manj zahtevne spremembe predlaga, da Občinski svet sprejme
spremembo Odloka po skrajšanem postopku (82. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina).
Spremembo odloka je obravnavl še Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in mladino,
ki na predlagano spremembo tudi ni podal pripomb.
Sledila je razprava, v kateri je sodeloval dr. Matej Skočaj.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Odlok o spremembi odloka o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Hrpelje – Kozina, po skrajšanem
postopku.
2. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3.Ta 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

K9) Kadrovski načrt organov skupne občinske uprave
Kadrovski načrt organov skupne občinske uprave je predstavila Kristina Furaln.
Občinski sveti Občin Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen so z Odlokom o ustanovitvi
organov skupne občinske uprave, ustanovili Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Divača, Hrpelje- Kozina, Komen in Sežana (v nadaljevanju MIR).
Predlog Kadrovskega načrta sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic skupnega organa na
podlagi 42. in 43. člena Zakona o javnih uslužbencih v sklopu sprejema občinskega proračuna.
S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v
številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Dovoljeno število zaposlenih za posamezno
leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in
druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.
V MIR je trenutno za nedoločen čas zaposlenih pet javnih uslužbencev, in sicer vodja organa –
inšpektor, višji občinski redar, dva občinska redarja in poslovna sekretarka. Načrtuje se, da bi
v drugi polovici letošnjega leta zaposlili še enega občinskega redarja, najprej kot pripravnika.
Po uspešno opravljenem usposabljanju in preizkusu znanja za občinskega redarja ter
poskusnem delu, pa bi z njim sklenili delovno razmerje za nedoločen čas.
Na področju pristojnosti občinske inšpekcije se že dalj časa povečuje število zadev in prijav
občanov s področja odpadnih vod, odpadkov, stanja cest, taks, stanja javnih površin, kršitev v
zvezi z občinskimi volitvami, nezakonito uporabo občinskih grbov, enostavnimi objekti. Večje
število pooblaščenih uradnih oseb prinaša povečan obsega dela, povečano število prekrškovnih
postopkov pa posledično pomeni večje število ugovorov, zahtev za sodno varstvo, kar kaže na
realno potrebo po zaposlitvi še enega inšpektorja, ki naj bi ga zaposlili v letu 2020. Gradbeni
zakon, ki je pričel uporabljati 1.junija 2018, je prenesel pristojnost obravnavanja enostavnih
objektov na občinske inšpektorje. Pred sprejetjem tega zakona je bila to domena državnih
gradbenih inšpektorjev.
Predlagana kadrovska struktura naj bi zagotavljala strokovno, učinkovito, racionalno in
usklajeno opravljanje vseh nalog v pristojnosti MIR.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
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1.Sklep o sprejemu kadrovskega načrta v organu skupne občinske uprave - medobčinski
inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana za leti 2019 in
2020

Opis

Število
zaposlenih na
dan
31. 12. 2018

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO

5

Predlog
dovoljenega
števila
zaposlenih
na dan
31. 12. 2019
6

Predlog
dovoljenega
števila
zaposlenih
na dan
31. 12. 2020
7

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

K10) Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet CSD Južna Primorska
(poročevalec: predsednik KMVI)
Center za socialno delo južna Primorska, je obvestil občino z dopisom št. 9000-2/2019/6 z dne
22.2.2019, da predstavniki lokalnih skupnosti z območja delovanja centra za socialno delo,
imenujejo svojega predstavnika v nov organ »Svet lokalnih skupnosti«
Svet lokalnih skupnosti je kolegijski posvetovalni organ. Njegove pristojnosti so navedene v
priloženem gradivu.
Edini predlog za imenovanje predstavnika v »Svet CSD Južna primorska« je bil pravočasno
poslan s strani svetnika Mateja Dodiča. Za predstavnico lokalne skupnosti v Svet CSD Južna
Primorska je bila predlagana Jana Barba, stanujoča Rodiška cesta 12, 6240 Kozina.
Člani KMVI, ki so predlog obravnavali ugotavljajo, da predlagana kandidatka izpolnjujejo
pogoje v skladu s poslovnikom in statutom občine. Predsednik KMVI Matej Dodič je povedal,
da so na komisiji sprejeli sklep o potrditvi Jane Barba za predstavnico lokalne skupnosti v Svet
CSD. Sklep o potrditvi kandidatke predlagajo v sprejem tudi na OS.

Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
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1. V Svet lokalnih skupnosti CSD Južna primorska, se za mandatno obdobje 4 let, kot
predstavnika Občine Hrpelje-Kozina, imenuje:
Jano Barba, stanujoča Rodiška cesta 12, 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
K11) Imenovanje članov skupščine javnega podjetja Kraški vodovod Sežana in člana
Nadzornega odbora (poročevalec: predsednik KMVI)
V skladu s 24. členom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
skupščino podjetja sestavlja pet članov, ki imajo svoje namestnike. Vsaka ustanoviteljica
imenuje enega člana in njegovega namestnika, ki se lahko imenujeta izmed članov občinskega
sveta ali zaposlenih v občinski upravi. Namestniki lahko sodelujejo pri delu skupščine, vendar
imajo pravico glasovati samo v primeru odsotnosti člana, ki ga nadomeščajo. Mandat članov
skupščine in njihovih namestnikov traja štiri leta in je vezan na članstvo v občinskem svetu ali
delo v občinski upravi. Po izteku mandata so lahko člani in njihovi namestniki ponovno
imenovani.
Ker sedanji skupščini javnega podjetja z dnem 16.2.2019 poteče mandat, je potrebno opraviti
novo imenovanje za mandatno obdobje štirih let.
S strani svetnika Mateja Dodiča je bil podan predlog na KMVI za imenovanje člana in
njegovega namestnika v skupščino podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. Za člana v
skupščino je bil predlagan Andrej Bolčič. Za namestnico člana skupščine Kraški vodovod je
bila predlagana Irena Stropnik. Drugih predlogov ni bilo.
Na KMVI, ki so predloge obravnavali, so sprejeli sklep, kjer predlagajo, da Občinski svet
potrdi oba predlagana kandidata v skupščino javnega podjetja Kraški vodovod Sežana.

Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Kot predstavnika Občine Hrpelje-Kozina se za mandatno obdobje 2019-2023 v
Skupščino javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. imenujeta:
Za člana : Andrej Bolčič, Rožice 24, 6242 Materija
Za namestnika: Irena Stropnik, Rodiška cesta 13, 6240 Kozina.
2.Ta 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
___
Sedanji člani nadzornega sveta javnega podjetja Kraški vodovod imajo mandat do vključno
4.10.2020. To funkcijo je za občino Hrpelje-Kozina opravljal Denis Čermelj. Ker občina
Hrpelje-Kozina nima več svojega predstavnika v Nadzornem odboru, podjetje poziva občino,
da predlaga novega člana Nadzornega odbora. Člani nadzornega sveta so po preteku mandata
lahko ponovno izvoljeni.
Člani občinskega sveta so bili v gradivu pozvani, da predlagajo kandidate in sicer najkasneje 3
dni pred sejo.
S strani svetnika Mateja Dodiča je bil podan predlog za imenovanje Petra Boršića, za člana
Nadzornega odbora javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Občinski svetnik dr. Mateja Skočaj je podal predlog za imenovanje Vasje Ivančiča, za člana
Nadzornega odbora javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o..
Člani KMVI so na odboru izglasovali sklep, kjer se predlagajo, da člani občinskega sveta
potrdijo Petra Boršića v Nadzorni svet javnega podjetja Kraški vodovod Sežana.
V razpravi je sodeloval dr. Matej Skočaj.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. V Nadzorni svet javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. se za mandatno
obdobje do vključno 4.10.2020 imenuje:
Peter Boršić, Hrpelje, Slavniška cesta 5, 6240 Kozina.
2 .Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 8 članov
PROTI je glasoval 1 član
Sklep je bil sprejet

K12) Sprememba ekonomske cene programa vrtca
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Točko je obravnaval Odbor za za negospodarstvo, družbene dejavnosti in mladino, ki na
predlog povišanje cene ni imel pripomb. Povedal je, da se bo potrebno pripavi na nove
podražitve.
Predlog spremembe ekonomske cene programa vrtca je predstavila svetnikom ravnateljica
vrtca Radica Slavković.
Vrtec je poslal predlog za povišanje ekonomske cene programov s 1.3.2019. Vzrok za
povišanje cen programov je dosežen oz. podpisan dogovor med vlado in sindikati. Na podlagi
podpisanega aneksa se tako za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic povišajo napredovanja v
plačne razrede in nazive s 1.12.2018, s 1.1.2019 in 1.11.2019. Napredovanje s 1.11.2019 ni
upoštevano v ceniku. Prav tako vpliva na dvig cene vrtca višja premija kolektivnega
zdravstvenega zavarovanja, ki se je povišala s 1.1.2018 in dvig cen čiščenja. Zadnji dvig cene
je bil septembra 2017.
Ceno programa se izračuna tako, da se mesečne stroške dela vzgojiteljev in pomočnikov
vzgojiteljev deli s številom otrok. Prištejejo se še stroški živil, in materiala in storitev (med
katere sodijo stroški ogrevanja, elektrike, vode, komunalnih storitev, igrač itd).
Nova cena za I. starostno obdobje je 496,50 € in je za 3,083 % višja od sedaj veljavne cene
programa. Nova cena za II. starostno obdobje je 366,84 € in je za 4,121 % višja od sedaj
veljavne cene programa. Razvojni oddelek ni v naši občini, temveč ga imajo samo v vrtcu
Sežana, zato dvig cene ne vpliva na strošek občine.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
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

459,12
37,38
496,50

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
EUR
Celodnevni program
Program
Živila
SKUPAJ

329,46
37,38
366,84

RAZVOJNI ODDELEK
EUR
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Program
Živila
SKUPAJ

1.473,26
37,38
1.510,64

2.) Ta sklep velja takoj. Uporablja pa se od 1.3.2019.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K13) Dvig cene komunalnih storitev (poročevalec: KSP Sežana-Vlasta Kukanja, dir.
Franko Šabec)
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe.
Predsednik odbora pove, da člani odbora predlagajo OS, da potrdi predlagani Elaborat o
oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in cene navedene v
predlogu sklepa, ki so za 0,10 € višje na osebo.
Obrazložitev dviga cene komunalnih storitev so na seji predstavili dir. KSP d.d. Sežana, Vlasta
Kukanja, dir. družbe franko šabec in vodja financ Irena Tomažič. S strani koncesionarja javne
službe ravnanja z odpadki Komunalno stanovanjskega podjetja d.d., Partizanska cesta 2, 6210
Sežana je občina prejela predlog za povišanje cen komunalnih storitev za obdobje 2019-2021.
Kot razlog za dvig cene se navaja rast cene energentov, dvig minimalne plače in pa predvsem
višje cene obdelave in odlaganja mešanih komunalnih ter kosovnih odpadkov, zaračunavanje s
strani prevzemnika odpadkov. Predlagana cena v občini Hrpelje-Kozina se glede na trenutno
veljavno ceno poveča za 0,10 € na osebo. Cena se v zadnjih treh letih ni dvignila. Ceno storitve
posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec javne službe z Elaboratom o
oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki je priložen gradivu.
V uredbi so določena izhodišča za oblikovanje cen, pri čemer se upoštevajo standardi in ukrepi
za opravljanje posamezne javne službe, načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani
stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. V tabeli v gradivu so navedene trenutno
veljavne in predlagane cene ravnanja z odpadki. Cene se dvigujejo tudi na ostalih območjih
Slovenije.
V razpraavi so sodelovali dr. Matej Skočaj, Vasja Ivančič, Matej Dodič, dr. Valter Fabjančič.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina potrjuje Elaborat o oblikovanju cene storitev javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen in
Divača, št. IT/761-19.
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Cene za storitve javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki so sledeče :
1.

CENA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

CENA INFRASTRUKTURE

0,0059

EUR / kg

CENA STORITVE

0,1276

EUR / kg

CENA SKUPAJ

0,1335

EUR / kg

2.

CENA ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
-

CENA INFRASTRUKTURE

EUR / kg

CENA STORITVE

0,1464

EUR / kg

CENA SKUPAJ

0,1464

EUR / kg

-

EUR / kg

CENA STORITVE

0,0855

EUR / kg

CENA SKUPAJ

0,0855

EUR / kg

3.

CENA OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV

CENA INFRASTRUKTURE

4.

CENA ODLAGANJA / ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
-

EUR / kg

CENA STORITVE

0,1070

EUR / kg

CENA SKUPAJ

0,1070

EUR / kg

CENA INFRASTRUKTURE

2.
Vse cene so brez davka na dodano vrednost.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS ter začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja
pa se za storitve opravljene od 01. maja 2019 dalje.
4.
Dosedanji sklep št.354-11/2015-4 z dne 10.12.2015, ki potrjuje ceno ravnanja z odpadki,
preneha veljati z dnem 30.04.2019.
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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

K14) Uskladitev občinske meje
Gradivo so obravnavali člani Odbora za gospodarstvo, okolje in prostor ter gospodarske javne
službe. Predsednik odbora pove, da predlagajo v potrditev sklep o uskladitvi mej med Občino
Hrpelje-Kozina in občino Divača.
Točko je članom OS na seji obrazložila Romina Poles. Geodetska uprava Republike Slovenije
je občine obvestila, da izvaja projekt Uskladitev poteka mej občin z mejami parcel. Obstoječi
podatki o mejah občin v registru prostorskih enot in podatki o pripadnosti parcel posameznih
občin, vodeni v zemljiškem katastru niso skladni. Geodetska uprava Republike Slovenije je za
usklajevanje podatkov pripravila predlog poteka mej občin in ponudila programsko opremo za
spreminjanje poteka mej. Ugotovljeno je bilo, da predlog meje poteka po parcelnih mejah, kot
to določa Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A),
razen popravkov z občino Divača, kot so navedene v gradivu ter grafično prikazani v prilogi.
Postopek uskladitve meje občin z mejami parcel je za občino Hrpelje-Kozina izvedlo
Geodetsko podjetje Sežana d.o.o..
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1 . Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme sklep o uskladitvi mej Občine HrpeljeKozina po mejah zemljiških parcel z Občino Divača, kot je navedeno v Obrazcu 1, štev.
19_35-1 z dne 19.10.2018, ki je priloga temu sklepu.
2. Sklep Občinskega sveta je podlaga za popravek mej med občinama, ki jo v
nadaljevanju, po prejemu predlagane sklepa, izvede Geodetska uprava Republike
Slovenije.
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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K15) Sprejem letnega programa športa za leto 2019
Letni program športa je obravnaval Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in mladino.
Občinskemu svetu odbor predlaga, da se ga potrdi v predlagani vsebini.
Točko je obrazložil Vasja Ivančič. V letnem programu športa v Občini Hrpelje – Kozina za leto
2019 so 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 2019. Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini
Hrpelje - Kozina bosta objavljena dva razpisa in sicer: Javni razpis za sofinanciranje
programov športa v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2019 in Razpis za tekoče vzdrževanje
športnih objektov.
Sledila je razprava.
Andrej Bolčič je pojasnil postavko za športno infrastrukturo v višini 5.000 €, in povedal da so
sredstva namenjena za pridobivanje projektne dokumentacije za športni objekt. Na osnovi tega
bo sprejet DIIP, s katerim bo seznanjen OS. V planu je izgradnja večnamenskega športnega
objekta poleg šole (balinarska in večnamenska športna dvorana). Dr. Valter je povedal , da je
bilo na svetu staršev šole izpostavljeno, da je premalo športne infrastrukture v okolici šole.
Apelira na občinsko upravo, da se razmisli o širitvi špornih objektov.
Županja je povedala, da je bila problematika neizgradnje, v postopkih, ki so bili potrebni za
urejanje lastništva parcel.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.

Sprejme se Letni program športa v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2019.

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

K16) Razno
Vprašanje in pobuda
 Prispela pisna pobuda člana Občinskega sveta dr. Valterja Fabjančiča glede prestavitev
defibrilatorja, ki je nameščen v osnovni šoli v Hrpeljah. Predlog je bil, da se defibrilator
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prestavi zunaj prostorov šole. Županja pove, da so to že sprožili in je naročeno
izvajalcu da zadevo izvrši.
 Peter Boršić je člane OS seznanil s poročilom iz sestanka sveta ORA, kjer zastopa
občino kot predstavnik na svetu ORA. Pove, da se je stanje v ORA stabiliziralo in se
precej dela na razpisih.

Seja je bila zaključena ob 19:45 uri.

Zabeležila: Ester Renko

Županja
Saša Likavec Svetelšek
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