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Zadeva: PISNI ODGOVORI NA VPRAŠANJA LISTE PRETRESI
Odgovor na vprašanje svetnika Vasje Ivančič z dne 4.11.2019 :
Vprašanje:
Na podlagi 55. člena Poslovnika OHK, me zanima kje obstaja pravna podlaga, da se
zvočni posnetki sej brišejo po pripravi zapisnika?
Odgovor:
Poslovnik občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (v nadaljevanju poslovnik) v 52. členu
nalaga, da se mora: » O vsaki seji sveta se piše zapisnik..« Zapisnik je torej edina obvezna
listina seje sveta. Vsak zapisnik seje se potrdi na naslednji seji z glasovanjem navzočih
svetnikov.
52. člen tudi nalaga, kaj so obvezne sestavine zapisnika kot je… »Zapisnik obsega glavne
podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o navzočnosti članov sveta na seji in ob posameznem
glasovanju, o odsotnosti članov sveta in razlogih zanjo, o udeležbi vabljenih, predstavnikov
javnosti in občanov na seji, o sprejetem dnevnem redu, imenih razpravljavcev, predlogih
sklepov, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti, o vseh
postopkovnih odločitvah predsedujočega in sveta ter o stališčih statutarno pravne komisije o
postopkovnih vprašanjih. Zapisniku je treba predložiti original vabila in gradivo, ki je bilo
predloženo oziroma obravnavano na seji.«
Poslovnik v 53. členu, daje možnost, da se seja tudi snema, saj pravi: Če se seja sveta zvočno
snema,

kar pomeni, da je od predsedujočega odvisno ali se seja snema ali ne. Če se

predsedujoči odloči za snemanje, pa je »Zvočni posnetek pripomoček, ki služi za pripravo
zapisnika seje sveta.«
Drugi odstavek 53. člena pa nalaga ravnanje z morebitnim zvočnim posnetkom, »Zvočni
posnetek seje se hrani do potrditve zapisnika seje sveta, ki je predmet zvočnega posnetka seje.
Od takrat naprej velja pisana beseda v potrjenem zapisniku seje sveta, kot to ureja 52. člen
poslovnika

Iz napisanega torej sledi, da se pri vodenju sej in odločitvah v zvezi z njimi le drži poslovnika,
ki to področje ureja na način kot je pojasnjeno v odgovoru.

Vprašanja Alenke Lukač-gibanje Pretresi z dne 16.10.2019:
1.Ali je možno videti projektno dokumentacijo za gradnjo krožišča in
odstavnega/zavijalnega pasu v Markovščini? Nam lahko to dokumentacijo/skico oz načrt
pokažete na seji sami?
Projektna dokumentacija je objavljena na naslovu: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18001647/Specifikacija%20naro%C4%8Dila.zip

2. Kje je po projektni dokumentaciji planirana avtobusna postaja oz. dve avtobusni postaji?
Razvidno iz projekta (glej povezavo).
3. Koliko metrov od krožišča ne sme biti drugega krožišča/zavijalnega pasu v povezavi z
uporabnim dovoljenjem krožišča in kaj to pomeni oziroma kako to vpliva na odcep za
Velike Loče?
To je odvisno od projektne rešitve, ki jo zagovarja projektant in katera mora biti skladna s
tehnični smernicami za gradnjo cest. Projekti na državnih cestah morajo biti tudi recenzirani.
Predaja odseka ceste v uporabo mora prestati komisijski pregled. Uporabno dovoljenje se za
obstoječe ceste ne pridobiva, v kolikor gre za vzdrževalna dela v javno korist v skladu z
(ZCes-1).
Na odcep za Velike Leče bo z vidika varnosti krožišče pozitivno vplivalo, saj se bo hitrost
prometa na tem odseku zmanjšala.
4. Kaj v zvezi z izgradnjo krožišča in odstavnega pasu je financirano s strani občine
Hrpelje-Kozina in kaj je financirano s strani države?
Glavnino del, ki jih občina financira je 50 % pločnika, 50 % javne razsvetljave in 100 %
avtobusnih postajališč. Investitor zavijalnih pasov ter krožišča ter ostalih del je država.
Vprašanja Vasje Ivančiča- gibanje Pretresi z dne 17.10.2019:
»1.) Pod točko razno: Kakšen bo status dežurne službe v zdravstveni postaji Hrpelje
Zaenkrat ostaja nespremenjen.
2.) Kaj se dogaja v zvezi z vetrnimi elektrarnami na območju med Rodikom in Artvižami. Po
zapisih iz medijev vidimo, da je KS Rodik proti postavitvi, medtem ko je KS Artviže za
postavitev.
Pobudo za postavitev 7 velikih vetrnih elektrarn je podala družba Eolka lastnika
Zorana Jankovića. Tako krajani kot občina pa se s pobudo niso strinjali in so do nje
sprejeli negativno stališče. Občinska uprava je zavrnila pobudo investitorja za umestitev
vetrnih elektrarn v Brkine v občinski prostorski načrt: »Pobude za spremembo občinskega

prostorskega načrta, ki se nanašajo na vetrne elektrarne v Brkinih bodo izločene iz postopka,
saj nepovratno spreminjajo prostor in krajino, kjer bi bile postavljene. Prav tako mora biti
postavitev takšnih elektrarn vezana na celovito predhodno presojo prostora v občini z namenom
določitve sprejemljivih lokacij z vidika krajine, naravovarstva, kulturne dediščine in družbe,«
je obrazložila komisija za postopek sprememb OPN.
3.) K točki 7 dnevnega reda, prosim za spremembe v kadrovski strukturi občine (kadrovski
načrt je del sprejemanja proračuna), hkrati s tem prosim tudi za realizirane nakupe in
prodaje nepremičnin (vključno s številkami parcel). Prosim tudi za višino pobranih
komunalnih prispevkov za fizične in pravne osebe, ter za število nepremičnin, ki jim je bil
oproščen komunalni prispevek.«
Odgovor je bil deloma podan na seji. Nakupi in prodaje nepremičnin se izvajajo v skladu z
letnim načrtom razpolaganja. Realizacija je razvidna iz zaključnega računa, ki ga obravnava
tudi občinski svet. Enako velja za realizacijo prihodkov komunalnega prispevka. O oprostitvah
plačila komunalnega prispevka pa v vsakem primeru odloča občinski svet (razen o oprostitvi
za gradnjo infrastrukture in občinskih objektov, ki so že oproščeni po odloku in zakonu). Naj
spominom kolega svetnika, da sta bila v tem letu dva primera.
Vprašanje Vasje Ivančiča- gibanje Pretresi z dne 2.11.2019:
1) Koliko denarja je občina namenila za pripravo projektov doma upokojencev na
Kozini? Dejstvo je, da je prišlo do spremembe načrtov in so se stvari spreminjale,
zato prosim za celoten znesek, ki je bil namenjen za vse projekte v zvezi z gradnjo
doma upokojencev
V letu 2010 je bila izdelana kompletna projektna dokumentacija s pridobljenim gradbenim
dovoljenjem za center za starejše občane na Kozini, ki je vključevala dom, varovana stanovanja
ter ureditev celotnega območja. Vrednost naročila je znašala 149.760,00 EUR z DDV.
Gradbeno dovoljenje je še veljavno.
V letu 2016 je bil naročen idejni projekt (IDZ) z namenom izvedbe projekta v manjšem
(racionalnejšem) obsegu skupaj z Obalnim domom Koper ter državo. Dokument je bil tudi
podlaga za pripravo investicijske dokumentacije, ki je osnova za financiranje s strani
Ministrstva. Sam projekt je bil takrat predstavljen občinskemu svetu na seji OS.
Vernost naročila je znašala 8.226,46 z DDV.
2) Koliko denarja je bilo porabljeno leta 2018 za čiščenje površin (nekdanja vojašnica
na Kozini), kjer naj bi stal dom upokojencev?
Vrednost naročila je znašala 48.330,62 z DDV.
Pripravila:
Občinska uprava

županja:
Saša Likavec Svetelšek

