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: 032-5/2019-1
Datum: 15.5.2019
Z A P I S N I K
5. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila v
SREDO, dne 15.05.2019, ob 17.00 uri v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Alenka Lukač Segulin, Gregor Mihelj, Igor
Šiškovič, Matej Dodič, Irena Stropnik, dr. Valter Fabjančič, Vasja Ivančič, Peter Boršić,
Martina Babuder, Tanja Zonta, Jadran Šturm, Peter Valenčič
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Matej Skočaj, Aleksandra Iskra Boštjančič,
OSTALI PRISOTNI: Saša Likavec Svetelšek-županja, Andrej Bolčič- dir. občinske uprave,
občinska uprava: Ester Mihalič, Ester Renko, Romina Poles, Vasja Valenčič
POROČEVALCI: Vlasta Kukanja in Milan Vitez -KSP d.d. Sežana
Mediji: Primorske novice-Petra Mezinec
Članom občinskega sveta je bilo gradivo dostavljeno po elektronski pošti. Gradivo je
objavljeno na spletni strani občine.
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev in potrditev dnevnega reda
3. Pregled zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina z dne
26.03.2019
4. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata-2. obravnava (poročevalec: Romina Poles,
Ester Mihalič)
5. Pravilnik o sofinanciranju letovanj za otroke in mlade v Občini Hrpelje-Kozina
(poročevalka: Ester Mihalič)
6. Seznanitev z letnim poročilom o izvajanju gospodarske javne službe- Urejanje in
vzdrževanje pokopališč v OHK za leto 2018 (poročevalec: predstavnik KSP Milan
Vitez)
7. Seznanitev z Letnim poročilom koncesionarja – Zbiranje in prevoz Komunalnih
odpadkov (poročevalec: predstavnica KSP Vlasta Kukanja)
8. Povračilo stroškov volilne kampanje (poročevalka: Romina Poles)
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9. Cenik o najemu in koriščenju športne dvorane v OHK za sezono 2019/2020
(poročevalec: Vasja Valenčič)
10. Zaključni račun proračuna občine Hrpelje-Kozina za leto 2018 (poročevalka:
Aleksandra Iskra Boštjančič)
11. Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni (poročevalec: županja)
12. Navodila za predstavnike občine Hrpelje Kozina v organih upravljanja javnih
zavodov (poročevalec: županja)
13. Razno
Pobude in vprašanja:
- Obravnava pobude Ministrstva za okolje za Postavitev sežigalnice
___

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

Županja je dala na glasovanje naslednji dnevni red:
3. Pregled zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina z dne
26.03.2019
4. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata-2. obravnava (poročevalec: Romina Poles,
Ester Mihalič)
5. Pravilnik o sofinanciranju letovanj za otroke in mlade v Občini Hrpelje-Kozina
(poročevalka: Ester Mihalič)
6. Seznanitev z letnim poročilom o izvajanju gospodarske javne službe- Urejanje in
vzdrževanje pokopališč v OHK za leto 2018 (poročevalec: predstavnik KSP Milan
Vitez)
7. Seznanitev z Letnim poročilom koncesionarja – Zbiranje in prevoz Komunalnih
odpadkov (poročevalec: predstavnica KSP Vlasta Kukanja)
8. Povračilo stroškov volilne kampanje (poročevalka: Romina Poles)
9. Cenik o najemu in koriščenju športne dvorane v OHK za sezono 2019/2020
(poročevalec: Vasja Valenčič)
10. Zaključni račun proračuna občine Hrpelje-Kozina za leto 2018 (poročevalka:
Aleksandra Iskra Boštjančič)
11. Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni (poročevalec: županja)
12. Navodila za predstavnike občine Hrpelje Kozina v organih upravljanja javnih
zavodov (poročevalec: županja)
13. Razno
Pobude in vprašanja:
- Obravnava pobude Ministrstva za okolje za Postavitev sežigalnice
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Dnevni red je bil soglasno sprejet:
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K3) Pregled zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina z dne
26.03.2019
Županja je predlagala na glasovanje, da se potrdi zapisnik in sklepi 4. redne seje z dne
26.03.2019.
Sprejet je bil naslednji sklep:
1.
Potrdi se zapisnik in sklepi 4. redne seje z dne 26.03.2019
2.
Sklep velja takoj.

Sklep je bil soglasno sprejet z 11 glasovi ZA.
K4) Odlok o ustanovitvi režijskega obrata - 2. obravnava (poročevalec: Romina Poles,
Ester Mihalič)
Odlok o ustanovitiv režisjkega obrata so v drugi obravnavi obravnavala 2 odbora. Predsednik
statutarno pravne komisije pove, da Statutarno pravna komisija z vidika svoje pristojnosti nima
pripomb na predlog Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Hrpelje - Kozina - 2.
obravnava. Ugotovili so, da v odloku za drugo branje, ni sprememb v primerjavi s 1. branjem.
Občina torej tudi ni sledila priporočilu statutarno pravne komisije glede ustreznosti uradnega
naziva, ki je naveden v drugem odstavku 3. člena Odloka, ampak zagovarja ime kot je
navedeno v Odloku.
Tudi predsednik Odbora za gospodarstvo pove, da člani odbora niso imeli pripomb za sprejem
odloka v 2. branju.
Eden temeljnih namenov ustanovitve Režijskega obrata je načrtovanje, organiziranje, izvajanje
in spodbujanje turizma, z namenom enotnega razvoja, pospeševanja in promocije turizma ter
turistične informacijske dejavnosti v Občini Hrpelje - Kozina. Poleg tega pa tudi upravljanje
javnih objektov in infrastrukture namenjene izvajanju dejavnosti povezanih s turizmom,
kulturo, športom in drugimi dejavnosti za prosti čas ter spodbujanjem malega gospodarstva v
Občini Hrpelje - Kozina. Glavni cilje je gospodarna poraba javnih sredstev in javnih dobrin v
lasti in v upravljanju občine.
V gradivu za 2. branje je bil dodan Poslovni načrt režijskega obrata v Občini Hrpelje-Kozina,
po zahtevi iz predhodne seje Občinskega sveta.
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Sledila je razprava. V razpravi je sodeloval Vasja Ivančič. Poslovni načrt se mu zdi
pomanjkljiv. Izrazil je dvom v to, da bodo novi kadri zaposleni izključno po strokovni plati
mimo strankarskih linij. Iz navedenih razlogov gibanje Pretresi ne da podpore k ustanovitvi
režijskega obrata (izrazil željo, da se razpravo zapiše).
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v
Občini Hrpelje-Kozina.
2.Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 8 članov
PROTI so glasovali 3 člani OS
Sklep je bil sprejet

K5)

Pravilnik o sofinanciranju letovanj za otroke in mlade v Občini Hrpelje-Kozina
(poročevalka: Ester Mihalič)

Pravilnik o sofinanciranju letovanj za otroke in mlade v Občini Hrpelje-Kozina (v nadaljevanju
Pravilnik) sta obravnavala Statutarno pravna komisija in odbor za Družbene dejavnosti.
Statutarno pravna komisija z vidika svoje pristojnosti nima pripomb na predlagani Pravilnik o
sofinanciranju letovanj za otroke in mlade v Občini Hrpelje - Kozina in predlaga občinskemu
svetu, da ga potrdi v predlagani vsebini. Pripomba na Statutarni komisiji je bila na 2. odstavek
1. člena, kjer je potrebno popraviti sklic iz 9. na 8. člen Pravilnika (tehnična nepravilnost).
Člani odbora za družbene dejavnosti tudi niso imeli pripomb na predlog Pravilnika.
Občina je pripravila priložen Pravilnik, v skladu s sprejetjem proračuna za leto 2019 in leto
2020, ki narekuje sofinanciranje letovanj po razpisu.
V zadnjem času je več društev, ki pripravijo eno ali več dnevni tabor / letovanje za otroke in
mlade, zato je smiselno, da se postavi merila in kriterije za razdelitev sredstev, katera je občina
namenila za pomoč pri izvedbi le-teh in so bila sprejeta s sprejetjem proračuna za leto 2019 in
2020. S Pravilnikom se želi sofinancirati letovanja in tabore za otroke in mlade z namenom
ponuditi alternativno preživljanje prostega časa v času telesnega in psihološkega ter socialnega
razvoja otrok in mladostnikov. Sofinanciranje je v preteklosti že potekalo, vendar se je v
zadnjih letih povečalo število organizatorjev, kar posledično zahteva pravilnik, ki ureja tudi to
področje javnega financiranja.
Pravilnik je bil objavljen 5 dni na spletni strani in v tem času ni bila dana nobena pripomba.
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Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju letovanj za otroke in mlade v Občini Hrpelje –
Kozina.
2.Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan
po objavi.
3. Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K6) Seznanitev z letnim poročilom o izvajanju gospodarske javne službe-Urejanje in
vzdrževanje pokopališč v OHK za leto 2018 (poročevalec: predstavnik KSP Milan Vitez)
Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe-Urejanje in vzdrževanje pokopališč v
OHK za leto 2018, je bilo predstavljeno članom Odbora za gospodarstvo, ki so se seznanili z
letnim poročilom. Odbor predlaga OS, da na seji potrsijo sklep v predlagani vsebini.
Letno poročilo se dostavi občini v skladu s Koncesijko pogobo. Poročilo je bilo dostavljeno
članom OS v gradivu.
Poročilo je na seji predstavil vodja vzdrževanja iz KSP d.d. Sežana, g. Milan Vitez.
V razpravi ni sodeloval nihče.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina se je seznanil z Letnim poročilom
koncesionarja Komunalno stanovanjsko podjetje d.d Sežana o izvajanju gospodarske
javne službe "Urejanja in vzdrževanja pokopališč" v Občini Hrpelje - Kozina za leto
2018 štev. MV/1182-19.
2.Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
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Sklep je bil sprejet
K7) Seznanitev z Letnim poročilom koncesionarja – Zbiranje in prevoz Komunalnih
odpadkov (poročevalec: predstavnica KSP Vlasta Kukanja)
Člani Odbora za gospodarstvo so se seznanili na odboru z letnim poročilom koncesionarjaZbiranje in prevoz Komunalnih odpadkov v letu 2018 in na poročilo niso imeli pripomb.
Predstavnica KSP d.d. Sežana, Vlasta Kukanja je na seji svetnikom podrobneje predstavila
letno poročilo, ki so ga svetniki prejeli v pisni obliki skupaj z gradivom.
Sledila je razprava. V razpravi sta sodelovala Peter Boršić in Alenka Lukač.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Občinski svet Občine Hrpelje Kozina se je seznanil z Letnim poročilom koncesionarja
Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana o izvajanju gospodarske javne službe
"Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov" v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2018, štev.
KV/-1406-19-III.
2.Ta sklep velja takoj.

Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K8)

Povračilo stroškov volilne kampanje (poročevalka: Romina Poles)

Gradivo je na odboru Obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predsednik komisije Matej Dodič pove, da člani komisije niso imeli pripomb na predlagani
sklep, in ga predlagajo v potrditev članom OS na današnji seji.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina je na 30. redni seji, dne 17. 6. 2010 sprejel Sklep, s
katerim je določeno, da stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči
0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini, za volitve župana pa ne smejo
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca.
V sklepu je navedeno, da organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih
listam so pripadli mandati za svetnike v Občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih
stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila oddanega preko
spletnega portala AJPES.
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Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne
kampanje oz. kandidati za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.
Stroški se povrnejo na zahtevo organizatorjev volilne kampanje, ki so jo oddali na Občino
Hrpelje-Kozina.
Organizatorji volilne kampanje so za leto 2018 upravičeni do povračila stroškov volilne
kampanje, kot je navedeno v gradivu oz. sklepu. Skupni znesek povračila stroškov volilne
kampanje je določen v višini 779,33 EUR.
V razpravi ni sodeloval nihče.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina ugotavlja, da se skladno z določili Sklepa o delni
povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hrpelje-Kozina povrnejo
stroški volilne kampanje za člane Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina organizatorjem
volilne kampanje, kot sledi:
-

SD – SOCIALNI DEMOKRATI: 174,57 EUR,
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA: 71,61 EUR,
PRETRESI: 168,30 EUR,
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE: 73,92 EUR,
LISTA IZVIR: 119,13 EUR

in povrnejo stroški volilne kampanje za župana Občine Hrpelje-Kozina organizatorjema volilne
kampanje:
-

SD – SOCIALNI DEMOKRATI: 132,80 EUR,
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA: 39,00 EUR.

2.Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
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K9) Cenik o najemu in koriščenju športne dvorane v OHK za sezono 2019/2020
(poročevalec: Vasja Valenčič)
Cenik o najemu in koriščenju športne dvorane je obravnaval Odbor za negospodarstvo,
družbene dejavnosti in mladino, ki ni imel pripomb na predlagani cenik. Občinskemu svetu
predlagajo, da potrdi sklep v predlagani vsebini.
Cenik o najemu in koriščenju športne dvorane potrdi Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina za
vsako šolsko leto posebej, pred oddajo dvorane v najem, v skladu z 11. Členom Pravilnika o
najemu in koriščenju športne dvorane (UR.l. RS št. 32/2012). Cene se niso spreminjale že od
leta 2012. Cenik je podlaga za dodelitev športnih terminov.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Občinski svet Občine Hrpelje–Kozina potrjuje Cenik najema in koriščenja športne
dvorane Občine Hrpelje–Kozina v sezoni 2019/2020 štev. 671-4/2019-1.
2.Ta sklep velja takoj.

Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K10) Zaključni račun proračuna občine Hrpelje-Kozina za leto 2018
Zaključni račun proračuna občine za leto 2018 je na Odboru za finance predstavila Aleksandra
Iskra Boštjančič in županja. Odbor predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani
vsebini.
Prihodki in odhodki so predstavljeni v treh bilancah. Zaključni račun mora biti v skladu z
zakonom pripravljen do konca februarja, in se ga v marcu dostavi na pristojno Ministrstvo.
Realizacija v preteklem letu je bila 82%, pove županja. Realizacijo plana za preteklo leto je
županja podrobneje predstavila po posameznih področjih.
Sledila je razprava. V razpravi sta sodelovala Vasja Ivančič in dr. Valter Fabjančič.
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Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2018.
2. Zaključni račun se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
3. Sklep začne veljati takoj.

Sledila je razprava.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 8 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K11) Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni (poročevalec: županja)
Skupnost občin Slovenije je že leta 2013 pripravila besedilo Kodeksa ravnanja izvoljenih
predstavnikov na lokalni ravni in ga posredovala vsem občinam. Besedilo je bilo pripravljeno
na podlagi priporočila Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope.

opravljanju njihovih dolžnosti in seznaniti državljane s standardi obnašanja, ki jih imajo
pravico pričakovati od svojih izvoljenih predstavnikov.
Točko je predstavila na seji županja.
Po sprejemu Kodeska, le-tega podpišejo vsi izvoljeni predstavniki oz. člani OS, s čimer podajo
izjavo, da so prebrali in razumeli določbe Kodeksa in pravil v njem, ter da so voljni upoštevati
določbe le-tega.
Sledila je razprava. V razpravi je sodelovala Alenka Lukač Segulin.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Hrpelje- Kozina sprejme Kodeks ravnanja izvoljenih
predstavnikov občine Hrpelje-Kozina v priloženem besedilu.

2.Ta sklep velja takoj.

Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
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ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K12) Navodila za predstavnike občine Hrpelje Kozina v organih upravljanja javnih
zavodov (poročevalec: županja)
Občina Hrpelje-Kozina, kot ustanoviteljica ali soustanoviteljica zavodov in drugih pravnih
oseb, ima v organih upravljanja teh subjektov svoje predstavnike. Predstavnik je odgovoren, da
s svojim odločanjem pripomore h kvalitetnemu in uspešnemu poslovanju pravnega subjekta,
obenem pa zastopa interese Občine Hrpelje-Kozina v tistem zavodu.
Do sedaj je bil tako rekoč edini uraden stik med ustanoviteljico in predstavnikom, akt o
imenovanju te določene osebe kot predstavnika v organu upravljanja zavoda. S tem navodilom
se na transparentnejši način ureja nadaljnji odnos med Občino Hrpelje-Kozina in njenimi
predstavniki v javnih zavodih.
Sledila je razprava. V razpravi je sodelovala Tanja Zonta.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Sprejme se Navodilo za predstavnike Občine Hrpelje-Kozina v organih upravljanja
javnih zavodov v predlaganem besedilu.
2.Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K13) Razno
Pobude in vprašanja:
-

Obravnava pobude Ministrstva za okolje za Postavitev sežigalnice

S strani Ministrstva za okolje in prostor je prišla pobuda za razpravo za postavitev
sežigalnice. Na ministrstvu ne nasprotujejo postavitvi sežigalnice v primeru, da so jasno
opredeljeni pogoji pod katerimi le-ta deluje. Potrebna je zakonska opredelitev do tipa in
količine odpadkov, ki se bodo termično obdelali, s katerimi filtri se bodo uravnavale
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emisije ter kako bo urejen ustrezen nadzor. Ključnega pomena je, da sežigalnica deluje
neprofitno. Zainteresirana javnost mora biti pravočasno vključena v proces razprave in
odločanja. Ministrstvo se je obrnilo tudi na občinske svetnike, da obravnavajo pobudo o
postavitvi sežigalnice na svojih občinskih svetih.
Županja je povedala, da si sežigalnice v naši občini ne želi.
V razpravi so svoja mnenja podali Vasja Ivančič, Matej Dodič, Peter Boršić, dr. Valter
Fabjančič.
Vsi sodelujoči v razparvi so nasprotovali postavitve sežiglanice na območju naša občine,
predvsem zaradi okoljevarstvenega vidika, socialnega, odziva javnosti itd.
-

Pod razno je Peter Boršić, kot predstavnik v svetu zavoda ORA, podal poročilo iz seje
sveta in povedal, da so v fazi izbire novega direktorja ORA.

-

Dr. Valter Fabjančič, predstavnik v svetu zavoda OŠ Hrpelje, je svetnike seznanil, da se
izteče mandat ravnatelju OŠ in se je na razpis prijavil samo en kandidat.
Županja je pojasnila, da smo bili s strani šole pozvani za izdajo soglasja za imenovanje.
Točke nismo predlagali v obravnavo na občinskem svetu, saj bi zaradi kratkih zakonskih
rokov morali sklicati izredno sejo. To pa bi bilo s stališča ekonomičnosti nesmiselno, saj
soglasje ni obvezno. O naveden smo tudi seznanili sedanjega ravnatelja OŠ.

-

Vasja Ivančič je pod pobude in vprašanja, povedal da je bila na občinsko upravo po
elektronski pošti z njegove strani poslana pobuda, da se seje snemajo. Pobudo predlaga, da
se predlog obravnava na prihodnji seji OS (mogoče v obliki sklepa ali kaj podobnega).

Seja je bila zaključena ob 18:55 uri.

Zabeležila: Ester Renko

Županja
Saša Likavec Svetelšek
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