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: 032-9/2019-1
Datum: 17.10.2019
Z A P I S N I K
7. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila v
ČETRTEK, dne 17.10.2019, ob 17.00 uri v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Alenka Lukač, Gregor Mihelj, Igor Šiškovič,
Matej Dodič, Irena Stropnik, dr. Valter Fabjančič, Vasja Ivančič, Peter Boršić, Martina
Babuder, Jadran Šturm, Peter Valenčič, Tanja Zonta,
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Matej Skočaj
OSTALI PRISOTNI: Saša Likavec Svetelšek-županja, Andrej Bolčič- dir. občinske uprave,
POROČEVALCI: Radica Slavković-Vrtec Sežana; Romina Poles-občinska uprava, Robert
Kastelic-občinska uprava, Alenka Pečar- občinska uprava, Aleksandra Iskkra Boštjančičobčinska uprava, Ester Renko-občinska uprava
PRISOTNI OBČANI: /
Mediji: Primorske novice-Lea Kalc Furlanič
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 6. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina z dne
20.6.2019
4. Sprememba ekonomske cene programa vrtca (poročevalka: Radica Slavkovič)
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za
novorojence v OHK (poročevalec: Romina Poles)
6. Sklepanje o izdaji soglasja k Statutu javnega zavoda zavod za gasilno in reševalno
službo (poročevalec: Robert Kastelic)
7. Informacija o izvrševanju proračuna Občine Hrpelje-Kozina v prvem polletju
2019 (poročevalka: Aleksandra Iskra)
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8. Sprejem avtentične razlage OPN-ja (poročevalka: Alenka Pečar)
9. Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine
(poročevalka: Alenka Pečar)
10. Razno
- Pobude in vprašanja

K1)

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

Županja je ugotovila, da je prisotnih 11 članov občinskega sveta in da je Občinski svet (v
nadaljevanju OS) sklepčen.

K2)

Določitev in potrditev dnevnega reda

Županja je dala na glasovanje naslednji dnevni red:
3. Pregled zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina z dne
20.6.2019
4. Sprememba ekonomske cene programa vrtca (poročevalka: Radica Slavkovič)
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za
novorojence v OHK (poročevalec: Romina Poles)
6. Sklepanje o izdaji soglasja k Statutu javnega zavoda zavod za gasilno in reševalno
službo (poročevalec: Robert Kastelic)
7. Informacija o izvrševanju proračuna Občine Hrpelje-Kozina v prvem polletju
2019 (poročevalka: Aleksandra Iskra)
8. Sprejem avtentične razlage OPN-ja (poročevalka: Alenka Pečar)
9. Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine
(poročevalka: Alenka Pečar)
10. Razno
- Pobude in vprašanja

Dnevni red je bil soglasno sprejet:
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet

K3.) Pregled zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina z dne
20.06.2019
Na zapisnik ni bilo pripomb. Županja je predlagala na glasovanje, da se potrdi zapisnik in
sklepi 6. redne seje z dne 20.06.2019.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
2

1. Potrdi se zapisnik in sklepi 6. redne seje z dne 20.06.2019
2. Sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI so glasovali 0 člani OS
Sklep je bil sprejet

K4) Sprememba ekonomske cene programa vrtca (poročevalka: Radica Slavkovič)
Ekonomsko ceno programa vrtca je obravnaval Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti
in mladino. Predsednik odbora Vasja Ivančič, se do te točke še ni udeležil seje, zato je županja
povedala v njegovem imenu, da so Člani odbora sprejeli sklep, da OS potrdi povišanje cen
programov vrtca, ki bi začele veljati s 1.10.2019.
Na odboru za družbene dejavnosti, so člani odbora želeli pojasnilo s strani ravnateljice, v
kateri višini in kateri stroški vplivajo na ceno vrtca (materialni stroški...). Tudi to vprašanje je v
imenu odbora županja naslovila na prisotno ravnateljico Vrtca Sežana, Radico Slavković, ki je
pojasnila odgovor na vprašanje. Materialni stroški se ločeno vodijo po občinah. Višina teh
stroškov je za cca 2.000,00 € višja kot do sedaj. Tudi ti stroški so vkalkulirani v ceno, kjer se
skupek vseh stroškov (podrobneje navedeno v gradivu) razdeli na število otrok in tako dobi
ceno programa.
Na seji je točko obrazložila ravnateljica vrtca Radica Slavković.
Vrtec Sežana je na občino v septembru mesecu posredoval nov obrazložen predlog povišanja
ekonomske cene programov v Vrtcu Sežana. Osnova za dvig cene je podpisan Aneks h
kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS in drugih zakonov, ki določajo
plače javnih uslužbencev.
Da se pričakuje dvig cen programov vrtca ob koncu letošnjega leta, so bili člani Obora in OS že
seznanjeni v marcu mesecu.
Dvig cene vrtca so že sprejele na občinskih svetih občine Sežana, Komen in Divača.
Spremenjene dvignjene cene, naj bi začele veljati s 1.10.2019.
Glavni razlog dviga cen je zvišanje stroškov dela.
In sicer (navedeno v gradivu):

bruto plače vzgojiteljic za en plačni razred s 1.11.2019
napreduje 62 vzgojiteljic

napredovanja v plačne razrede s 1.12.2019
31 zaposlenih napreduje za en ali dva plačna razreda

višja bruto minimalna plača s 1.1.2020
6 zaposlenih bo prejelo višjo minimalno plačo

regres za letni dopust za leto 2020
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-

upoštevali smo znesek kot je določen za minimalno plačo s 1.1.2020
940,58-886,63€ur= 53,95€ur x 174 zaposlenih=9.387,30 € na letni ravni
regres za prehrano je višji že od 1.7.2019
174 zaposlenih

V letu 2020 ima pogoje za upokojitev 7 zaposlenih, kar je 4 več kot je bilo v letu 2019. Na
mesečni ravni to znaša za 2.462,07 € več kot v sedaj veljavnem ceniku.
Poleg navedenga na dvig cene vpliva tudi višji strošek storitev in materiala (podrobnejša
obrazložitev v gradivu).
Nova cena programov s 1.10.2019:
- I . starostno obdobje – 515,49 € in je za 3,825 % višja od sedaj veljavne cene programa.
- II. starostno obdobje – 388,15 € in je za 5,81 % višja od sedaj veljavne cene programa.
- Razvojni oddelek – 2.310,35 € in je za 52,9384 % višja od sedaj veljavne cene programa.
Visok dvig cene razvojnega oddelka je posledica, da se stroški porazdelijo na 2 otroka,
namesto na 3 otroke, kot pri sedaj veljavni ceni.
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

478,11
37,38
515,49

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
EUR
Celodnevni program
Program
Živila
SKUPAJ

350,77
37,38
388,15

RAZVOJNI ODDELEK
EUR
Program
Živila
SKUPAJ

2.272,97
37,38
2.310,35

2) Ta sklep velja takoj. Uporablja pa se od 1.10.2019.
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Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS.
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 člani OS
Sklep je bil sprejet.

K5) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za
novorojence v OHK (poročevalec: Romina Poles)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v
OHK sta obravnavala dva Odbora in sicer: Odbor za negospodarstvo in družbene dejavnosti in
Statutarno pravna komisija. Oba odbora na predlagano spremembo nista podala pripomb in
predlagata, da spremembo pravilnika potrdi občinski svet.
Točko je na seji pojasnila Romina Poles. V Pravilniku o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Hrpelje – Kozina se spremeni 7. člen, ki določa višino denarne pomoči.
Veljavni pravilnik določa, da je višina denarne pomoči enaka višini 150% minimalnega
dohodka. Višina enkratne denarne pomoči bi bila po predlogu sprememb in dopolnitev
pravilnika določena v neto znesku, in sicer bi znašala 500 EUR na novorojenca.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1) Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini
Hrpelje-Kozina po skrajšanem postopku.
2) Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem Listu Republike
Slovenije.
3) Ta sklep velja takoj.

Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS.
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 člani OS
Sklep je bil sprejet.
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K6) Sklepanje o izdaji soglasja k Statutu javnega zavoda zavod za gasilno in reševalno
službo (poročevalec: Robert Kastelic)
Ugotavljanje prisotnosti:
K seji se je pridružil Vasja Ivančič ob 17:08 uri.
Prisotnost: 12 članov Občinskega sveta.
Statutarno pravna komisija je obravnavala točko na komisiji in z vidika svoje pristojnosti nima
pripomb na Statut javnega Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana. Občinskemu svetu
predlaga, da sprejme Sklep o izdaji soglasja k Statutu javnega Zavoda za gasilno in reševalno
službo Sežana, v predlagani vsebini.
Na seji je obrazložitev točke predstavil Robert Kastelic.
V razpravo se je vključil Peter Boršić, ki je opozoril na napako v 5. členu Odloka glede
besedila grba.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ga gasilno in reševalno Službo Sežana (v nadaljevanju
ZGRS) med drugim določa, da je potrebno z njegovimi določbami uskladiti statut in druge
splošne akte javnega zavoda. ZGRS Sežana je občinam ustanoviteljicam poslal poziv za izdajo
soglasja k statutu. Strokovne službe občin so akt pregledale in ugotovile, da je pred potrditvijo
potreben nekaterih sprememb ali dopolnitev. Po dogovoru županov vseh štirih občin
ustanoviteljic je bila ustanovljena delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov štirih občin in
predstavnika ZGRS, ki je besedilo statuta uskladila. Tako pripravljen in medsebojno usklajen
akt je Svet javnega zavoda ZGRS Sežana ponovno obravnaval in ga soglasno sprejel na svoji 5.
redni seji, dne 27. 5. 2019.
Skladno z določbami 2. in 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZGRS Sežana dajejo
soglasje k statutu javnega zavoda ZGRS Sežana občinski sveti Občin Divača, Hrpelje –
Kozina, Komen in Sežana. Ostale tri občine so soglasje k Statutu že podale na občinskih svetih.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1) Izda se soglasje k Statutu javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo
Sežana št. 235-1/2019, ki ga je Svet zavoda sprejel na svoji seji dne 27. 5. 2019.
2) Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS.
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 člani OS
Sklep je bil sprejet.
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K7) Informacija o izvrševanju proračuna Občine Hrpelje-Kozina v prvem polletju 2019
(poročevalka: Aleksandra Iskra Boštjančič)
Informacijo o izvrševanju proračuna Občine Hrpelje-Kozina v prvem polletju 2019 je
obravnaval Odbor za finance. Ker gre zgolj za informacijo se na občinskem svetu ne potrjuje v
obliki sklepa.
Točko sta na seji pojasnila Aleksandra Iskra Boštjančič iz področja financ in županja.
V skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o javnih financah) je županja dolžna poročati
občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju proračunskega leta. Poročilo
vsebuje štiri pomembnejše informacije, ki so priložene v gradivu.
Od sprejetja proračuna pa do polletja 2019 smo se posluževali zakonsko opredeljenih
prerazporeditev med proračunskimi postavkami in odpiranja novih postavk in kontov v kolikor
je bilo to potrebno. Rebalansa proračuna do polletja tega leta ni bilo.
Poročila posrednih uporabnikov so izdelana z namenom, da se že med izvrševanjem tekočega
leta ugotovi finančno poslovanje posrednega uporabnika in se v primeru ugotovljenih razlik
med prihodki in odhodki sprejme določene ukrepe, ki bi preprečili morebitno ustvarjanje
presežka odhodkov nad prihodki ob koncu tekočega leta.
Odgovori na vprašanja, ki jih je v e-obliki dne 17.10.2019 poslal Vasja Ivančič – gibanje
Pretresi in se vežejo na 7. točko dnevnega reda današanje seje, bodo znani ob zaključnem
računu na koncu leta. Nekatere investicije so še v teku. Pojasnilo glede vprašanja o
zadolževanju občine je podala Aleksandra Iskra Boštjančič.

K8) Sprejem obvezne razlage OPN-ja (poročevalka: Alenka Pečar)

Obvezno razlago OPN-ja je obravnaval Odbor za gospodarstvo, okolje in prostor, ki na predlog
razlage OPN-ja ni imel pripomb.
Obvezno razlago OPN-ja je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednik komisije
dr. Valter Fabjančič je povedal, da veljaven Poslovnik Občinskega sveta OHK v 94. členu
določa obvezno in ne avtentično razlago. Iz tega razloga je potrebno terminologijo akta
uskladiti z veljavnim Poslovnikom. Prav tako je potrebno 94. člen omenjenega Poslovnika
dodati v preambulo predpisa. Zato so člani komisije na odboru sprejeli sklep, da predlagatelj
gradiva, še pred sejo Občinskega sveta, popravi vsebino, skladno z ugotovitvami statutarno
pravne komisije in popravljeno ponovno pošlje članom Občinskega sveta ter predlaga njen
sprejem.
V skladu s pripombami na seji Statutarno pravne komisije z dne 14.10.2019 je bilo gradivo pod
točko 8) Sprejem avtentične razlage OPN-ja popravljeno in sicer se je beseda »avtentična«
nadomestila z besedo »obvezna« in v preambulo obvezne razlage in sklepa se je dodalo »94.
člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/2015)«.
Gradivo je bilo na spletni strani pod točko 8. popravljeno.
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Obrazložitev točke sprejema Obvezne razlage OPN je na seji predstavila Alenka Pečar –
občinska uprava. Sprejem obvezne razlage Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 2/2018) je predlagan zaradi tolmačenja dveh posamičnih
členov prostorskega akta, ki v sedanji obliki nista dovolj jasna. S sprejemom obvezne razlage bi
investitorji lažje oblikovali investicijsko namero ter upravni organi bi imeli dovolj jasno pravno
podlago za izdajanje dovoljenj. 19. člen Odloka govori o varnostnem odmiku objektov od
gozdnega roba. Predlaga se, da se varnostni odmik objektov določa glede na dejansko višino
drevesa na gozdnem robu. 20. člen Odloka govori o odmiku poslovnih objektov od parcelne
meje. Predlaga se, da se soglasje organa pristojnega za požarno varnost nadomesti z
minimalnim odmikom v skladu z elaboratom požarne varnosti.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1) Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Obvezno razlago 3. odstavka 19.
člena in 14. odstavka 20. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 2/2018).
2) Sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS.
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 člani OS
Sklep je bil sprejet.
K9) Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine
(poročevalka: Alenka Pečar)
Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem je obravnaval Odbor za
gospodarstvo, okolje, in gospodarske javne službe. Predsednik odbora pove, da člani odbora
niso imeli pripomb na predlog prodaje nepremičnine.
V letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 se vključijo nepremičnine,
ki so podrobneje opredeljene v prilogi gradiva. Gre za odprodajo zemljišča s stavbo na naslovu
Mrše 17. Izdelana je bila cenitev, ki je ocenila trenutno vrednost nepremičnine na 22.000,00 €.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.
Občinski svet občine Hrpelje-Kozina sprejme dopolnitev letnega načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine Hrpelje-Kozina za leto 2019.
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V letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 se vključijo
naslednje nepremičnine, ki so podrobneje opredeljene v prilogi sklepa:
Prodaja zemljišč s stavbo:
ZAP.
ŠT.

1

ŠIFRA IN IME
KATASTRSKE
OBČINE

PARCELNA
ŠTEVILKA

(2572) Hotična

POVRŠINA
PARCELE V
M2

ID
OZNAKA
DELA
STAVBE

2572-74-1
755
2572-74-2
2572-77-1
SKUPAJ:

1080

ORIENTACIJSKA
VREDNOST

22.000 Eur
22.000 Eur

2.
Sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS.
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 člani OS
Sklep je bil sprejet.

K10) Razno
Pobude in vprašanja
Županja je obvestila svetnike, da so na občino po e-pošti prispela pisna vprašanja s strani
svetnice Alenke Lukač (e-pošta dne 16.10.2019; 16:04 uri) in svetnika Vasja Ivančiča, iz
gibanja Pretresi (e-pošta 17.10.2019; 11:15 uri).
Županja je povedala, da je za odgovore na vprašanja imela malo časa, ker je bila odsotna.
Nekaj odgovorov je podala na seji.
Vprašanja Alenke Lukač-gibanje Pretresi so bila sledeča:
Za jutrišnjo sejo občinskega sveta imam nekaj vprašanj pod točko razno v zvezi z gradbenimi
deli, ki potekajo v Markovščini, in sicer:
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?
2. Kje je po projektni dokumentaciji planirana avtobusna postaja oz. dve avtobusni postaji?
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?
4. Kaj v zvezi z izgradnjo krožišča in odstavnega pasu je financirano s strani občine HrpeljeKozina in kaj je financirano s strani države?
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Glede krožišča v Markovščini je županja predlagala, da svetnica lahko dobi neposredna
pojasnila na sestankih, ki potekajo na lokaciji izgradnje v Markovščini vsak četrtek ob 14:00
uri. Pisne odgovore na vprašanja pa bodo svetniki prejeli na prihodnji seji.
Vprašanja Vasje Ivančiča- gibanje Pretresi so bila sledeča:
»1.) Pod točko razno: Kakšen bo status dežurne službe v zdravstveni postaji Hrpelje
2.) pod točko razno: 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.
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 npremeičnin, ki jim je bil oproščen
komunalni prispevek.«
Odgovore prosi v pisni obliki.
Ker so bila pisna vprašanja poslana pred samo sejo OS, bo občina pripravila pisne odgovore na
vprašanja za prihodnjo sejo OS.
Glede dežurne službe v ZD Hrpelje je županja povedala, da zaenkrat dežurna služba deluje kot
običajno.
Tudi na vprašanje glede stališča občine o vetrnih elektrarn bodo svetniki pisno seznanjeni na
prihodnji seji OS. Na to temo je svetnik Gregor Mihelj, ki deluje tudi v vlogi predsednika KS
Rodik podal komentar. Pove, da so se sestali predstavniki sveta KS Rodik in predstavniki
investitorja vetrnih elektrarn družbe Eolka d.o.o. v vaškem domu Rodik. Člani sveta KS se
niso strinjali s tem projektom, ker so dobili premalo informacij s strani investitorja. Za bodoče
se bodo še pozanimali in če bo potrebo bodo sklicali zbor krajanov vasi Rodik.
Županja je povedala, da bo del odgovorov pod točko 3 znan ob zaključku leta, ko bodo
nekatere investicije v zaključni fazi. Občina bo kupila en poslovni prostor in eno stanovanje na
Istrski ulici na Kozini (novogradnja).
Županja je člane OS seznanila z namero ustanovitve skupnega Zavoda za turizem, ki bi ga
ustanovile vse 4 občine, v okviru agencije ORA. Svetniki bodo seznanjeni z neformalno
predstavitvijo te oblike zavoda na skupni seji sveta vseh 4 občin.
Pobuda svetnika dr. Fabjančiča je bila, da bi Zavod zaživel na območju občine Hrpelje-Kozina.

Seja je bila zaključena ob 18:00 uri.

Zabeležila: Ester Renko

Županja
Saša Likavec Svetelšek
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