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Z A P I S N I K
15. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila v
ČETRTEK, dne 27.05.2021, ob 17.00 preko videokonference
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Gregor Mihelj, Igor Šiškovič, Matej Dodič, Irena
Stropnik, dr. Valter Fabjančič, Peter Boršić, Martina Babuder, Jadran Šturm, Peter Valenčič,
dr. Matej Skočaj, Vasja Ivančič in Tanja Zonta
OPRAVIČENO ODSOTNI: Alenka Lukač
POROČEVALCI: občinska uprava: Andrej Bolčič-dir. občinske uprave, Alenka Pečar, Vasja
Valenčič, Aleksandra Iskra Boštjančič, Maja Korošec, Radica Slavkovič, Boštjan Mljač Golea, dir. Zavoda Dutovlje Matjaž Prelc in vodja delovne skupine za ozaveščanje Brigita
Obreza, Primož Turšič- Kraški vodovod, in predstavnika podjetja Krasinvest Sežana (g. Kalan
in ga. Nataša Vasič Đukič)
OSTALI PRISOTNI: Saša Likavec Svetelšek - županja
Prisotna novinarka: Katja Kirn Vodopivec – Primorske novice
Članom občinskega sveta je bilo gradivo dostavljeno po elektronski pošti. Gradivo je
objavljeno na spletni strani občine.
Seja ni bila snemana. Glasovanje po posameznih sklepih se poimensko evidentira na
seznam, ki je priloga zapisnika.
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev in potrditev dnevnega reda
3. Pregled zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina z
dne 25.03.2021
4. Sklepanje o potrditvi skupne liste kandidatov za Razvojni svet regije IstraBrkini-Kras za programsko obdobje 2021-2027 (poročevalec: predsednik
KMVI)
5. Sklepanje o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za gasilno in
reševalno službo Sežana (poročevalec: predsednik KMVI)
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6. Seznanitev z revizijskim poročilom Računskega sodišča (poročevalca: županja
Saša Likavec Svetelšek in dir. občinske uprave)
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine HrpeljeKozina za leto 2021 (poročevalka: Maja Korošec)
8. Sklepanje o sprejemu Zaključnega računa proračuna občine Hrpelje-Kozina
za leto 2020 (odlok) (poročevalka: Aleksandra Iskra Boštjančič)
9. Seznanitev z letnim poročilom Vrtca za leto 2020 (poročevalka: ravnateljica
vrtca-Radica Slavković)
10. Potrditev sistemizacije vrtca za leto 2021/2022 (poročevalka: ravnateljica
vrtca-Radica Slavković)
11. Sklepanje o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Javnega Zavoda Vrtec
Sežana (poročevalec: predsednik KMVI)
12. Sklepanje o potrditvi cenika najema in koriščenja športne dvorane v OHK v
sezoni 2021/2022 (poročevalec: Vasja Valenčič)
13. Predlog spremembe Letnega programa športa (poročevalec: Vasja Valenčič)
14. Sklepanje o ugotovitvi javne koristi (poročevalka: Alenka Pečar)
15. Obvezna razlaga Občinskega prostorskega načrta (poročevalec: Alenka Pečar)
16. Sprejem Pravilnika o občasni uporabi prostorov Občine Hrpelje-Kozina
(poročevalka: Maja Korošec)
17. Pravilnik o sofinanciranju obeležitve jubilejev društev (poročevalka: Maja
Korošec)
18. Sklepanje o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega
načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih ter plana za leto
2021 (poročevalec: Boštjan Mljač- Golea)
19. Seznanitev z delovanjem čistilne naprave na Kozini (poročevalca: direktor
Kraškega vodovoda Sežana-Primož Turšič in Andrej Bolčič)
20. Pokrajinska zakonodaja-mnenje občine (poročevalka: županja Saša Likavec
Svetelšek in Maja Korošec)
21. Predstavitev Socialno varstvenega Zavoda Dutovlje-Dom na Krasu
(poročevalec: dir. Zavoda Matjaž Prelc in vodja delavne skupine za
ozaveščanje Brigita Obreza)
22. Sklepanje o določitvi javne infrastrukture na področju kulture in vzpostavitvi
javnega dobra (poročevalka: Maja Korošec)
23. Razno
o Pobude in vprašanja

K1)

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

Županja je ugotovila, da je na začetku prisotnih 12 članov občinskega sveta in da je Občinski
svet (v nadaljevanju OS) sklepčen.
Zaradi videokonferenčne izvedbe seje občinskega sveta je županja v nadaljevanju podala
pravila sodelovanja (prisotnost, glasovanje, prijave k razpravi,...). Županja pove, da so bila
pravila navedena na koncu vabila in so bili svetniki z njimi seznanjeni ob sklicu seje. Ta pravila
bodo veljala tudi za prihodnje seje OS.
Kljub temu jih županja še enkrat prebere:
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»1. Svetnika ali svetnico se šteje za prisotnega ves čas, ko ga na zaslonu vidimo. V kolikor se
kamera ugasne in svetnika ne vidimo na zaslonu, šteje, da je sejo za ta čas zapustil.
2. Svetnik se k razpravi prijavi z dvigom roke.
3. Zaradi protokoliranja glasovanja posameznega svetnika na zapisnik, bo predsedujoča po
prebranem predlogu sklepa vprašala, kdo je za. Svetniki, ki bodo glasovali ZA, bodo poimensko
vpisani na poseben list z rezultati glasovanja. Enako bo predsedujoča storila tudi pri vprašanju,
kdo je PROTI. Evidenca o poimenskem glasovanju pri posameznem sklepu bo del
dokumentarnega gradiva seje.
4. Svetniki imajo ves čas seje mikrofone potiho oziroma ugasnjene. Ko bo posamezen svetnik
na vrsti za razpravo, se mikrofon vžge in po razpravi ponovno ugasne.«
Razprava: Vasja Ivančič bi se rad seznanil s pravno podlago kako je županja prišla do
predlaganih pravil glasovanja. Odgovor v pravni podlagi je prejel na sami seji občinskega
sveta.
Peter Valenčič želi da se pravila določijo v poslovniku.
K2)

Določitev in potrditev dnevnega reda

Pred potrditvijo dnevnega reda je županja v skladu z 82. členom Poslovnika občinskega sveta
predlagala v potrditev, da se predlogi Odloka pod točko 7., dnevnega reda sprejmejo po
skrajšanem postopku.
Prisotni svetniki niso imeli pripomb in so se s predlogom županje strinjali.
- - Županja je na dnevni red predlagala dodatno točko dnevnega reda in sicer:
24) Določitev skupnega kandidata za Člana Nadzornega sveta delniške družbe KSP d.d.
Sežana (poročevalec: Predsednik KMVI)
Točko je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Gradivo
je bilo svetnikom dostavljeno.
Predlaga na glasovanje naslednji SKLEP
Dnevni red se dopolni z dodano 24 točko, kot sledi:
24) Določitev skupnega kandidata za Člana Nadzornega sveta delniške družbe KSP d.d.
Sežana (poročevalec: Predsednik KMVI)
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet z večino glasov
Županja v nadaljevanju pove, da je svetnik Vasja Ivančič predlagal na dnevni red dve
dodatni točki, in sicer:
- Pojasnila v zvezi z opravljeno spremembo glasovanja na seji 23.12.2020, ki se je
nanašala na svetnika pri točkah K4, K5 in K6.
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Informativni izračun za odmero NUSZ

Točki ne izpolnjujeta pogojev za obravnavo, saj razlogi zanje niso nastali po sklicu seje in
članom občinskega sveta ni bilo predloženo gradivo zanje. Kljub temu, sta predloga
upoštevana kot vprašanji pod točko razno (pobude in vprašanja).
Med pobude in vprašanja na točki razno bi uvrstili še naslednje:
- Pisna pobuda svetnika Petra Boršića – Pravilno poimenovanje ulic v naselju
Hrpelje
- Pisna pobuda Petra Valenčiča- Ohranjanje statusa plačila NUSZ kot do leta 2021
- Pobuda svetnice Tanje Zonta-Načrtovanje izgradnje elektrarne v Krvavem
Potoku
- Vprašanje svetnika Vasja Ivančič – Dostava seznama društev in višine sredstev, ki
so jih društva prejela do sedaj
- Pisno vprašanje Svetnik Vasja Ivančič – Informacija o modelu trženja oz.
upravljanja prostorov v Klancu ( opredelitev zneska celotne investicije – nakup
zemljišča in izgradnja objekta)
- Pobuda svetnika Mateja Dodiča- Vprašanje glede prometne varnosti na cesti G17
Županja predlaga na glasovnje v potrditev celotni dnevni reda.
SKLEP, za potrditev dnevnega reda:
Potrdi se dnevni red v celoti, dopolnjen z dodatno točko 24 in dopolnjen pod točko
razno, kot sledi:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pregled zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina z dne
25.03.2021
Sklepanje o potrditvi skupne liste kandidatov za Razvojni svet regije Istra-BrkiniKras za programsko obdobje 2021-2027 (poročevalec: predsednik KMVI)
Sklepanje o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za gasilno in reševalno
službo Sežana (poročevalec: predsednik KMVI)
Seznanitev z revizijskim poročilom Računskega sodišča (poročevalca: županja Saša
Likavec Svetelšek in dir. občinske uprave)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za
leto 2021 (poročevalka: Maja Korošec)
Sklepanje o sprejemu Zaključnega računa proračuna občine Hrpelje-Kozina za leto
2020 (odlok) (poročevalka: Aleksandra Iskra Boštjančič)
Seznanitev z letnim poročilom Vrtca za leto 2020 (poročevalka: ravnateljica vrtcaRadica Slavković)
Potrditev sistemizacije vrtca za leto 2021/2022 (poročevalka: ravnateljica vrtcaRadica Slavković)
Sklepanje o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Javnega Zavoda Vrtec Sežana
(poročevalec: predsednik KMVI)
Sklepanje o potrditvi cenika najema in koriščenja športne dvorane v OHK v sezoni
2021/2022 (poročevalec: Vasja Valenčič)
Predlog spremembe Letnega programa športa (poročevalec: Vasja Valenčič)
Sklepanje o ugotovitvi javne koristi (poročevalka: Alenka Pečar)
Obvezna razlaga Občinskega prostorskega načrta (poročevalec: Alenka Pečar)
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16 Sprejem Pravilnika o občasni uporabi prostorov Občine Hrpelje-Kozina
(poročevalka: Maja Korošec)
17 Pravilnik o sofinanciranju obeležitve jubilejev društev (poročevalka: Maja Korošec)
18 Sklepanje o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih ter plana za leto 2021
(poročevalec: Boštjan Mljač- Golea)
19 Seznanitev z delovanjem čistilne naprave na Kozini (poročevalca: direktor Kraškega
vodovoda Sežana-Primož Turšič in Andrej Bolčič)
20 Pokrajinska zakonodaja-mnenje občine (poročevalka: županja Saša Likavec
Svetelšek in Maja Korošec)
21 Predstavitev Socialno varstvenega Zavoda Dutovlje-Dom na Krasu (poročevalec: dir.
Zavoda Matjaž Prelc in vodja delavne skupine za ozaveščanje Brigita Obreza)
22 Sklepanje o določitvi javne infrastrukture na področju kulture in vzpostavitvi javnega
dobra (poročevalka: Maja Korošec)
23 Razno
 Pisne pobude in vprašanja svetnikov
- Pisna pobuda svetnika Petra Boršića – Pravilno poimenovanje ulic v naselju
Hrpelje
- Pisna pobuda Petra Valenčiča- Ohranjanje statusa plačila NUSZ kot do leta 2021
- Pobuda svetnice Tanje Zonta-Načrtovanje izgradnje elektrarne v Krvavem
Potoku
- Vprašanje svetnika Vasja Ivančič – Dostava seznama društev in višine sredstev, ki
so jih društva prejela do sedaj
- Pisno vprašanje Svetnik Vasja Ivančič – Informacija o modelu trženja oz.
upravljanja prostorov v Klancu ( opredelitev zneska celotne investicije – nakup
zemljišča in izgradnja objekta)
- Pobuda svetnika Mateja Dodiča- Vprašanje glede prometne varnosti na cesti G17
 Vprašanja in odgovori Liste pretresi
Dopolnitev dnevnega reda:
24) Določitev skupnega kandidata za Člana Nadzornega sveta delniške družbe KSP d.d.
Sežana (poročevalec: Predsednik KMVI)
Županja je dala na glasovanje Sklep o razširitvi dnevnega reda vključno s točko razno,
kot je zgoraj navedeno
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 8 članov
PROTI so glasovali 3 člani
Dnevni red je bil sprejet.
K3) Pregled zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina z dne
25.03.2020
Na zapisnik iz seje OS z dne 25.03.2021 ni bilo pripomb.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Potrdi se zapisnik in sklepi 14. redne seje z dne 25.03.2020.
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Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 8 članov
PROTI so glasovali 3 člani
Sklep je bil sprejet.
Svetniki so se na prošnjo županje strinjali, da se lahko točke kjer so prisotni zunanji
poročevalci obravnava takoj za točami volitve in imenovanja.
K4) Sklepanje o potrditvi skupne liste kandidatov za Razvojni svet regije Istra-BrkiniKras za programsko obdobje 2021-2027 (poročevalec: predsednik KMVI)
Ob izteku programskega obdobja 2014-2020 se zaključuje tudi mandat članic in članov
Razvojnega sveta regije (RSR) Istra-Brkini-Kras. Zato je Regionalna razvojna agencija IstraBrkini-Kras (RRA) začela postopek oblikovanja novega. Občinski sveti so najprej predlagali
predstavnike občin za RSR Istra-Brkini-Kras, po oblikovanju skupne liste kandidatov pa
morajo občinski sveti odločati o njeni potrditvi.
Svet regije Istra-Brkini-Kras – svet Obalno-Kraške razvojne regije je na svoji 1.
korespondenčni seji sprejel sklep, s katerim predlaga občinskim svetom občin Ankaran,
Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Piran, Sežana in Mestne občine Koper, v sprejem listo
kandidatov za Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras za programsko obdobje 2021-2027.
Točko je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predsednik
Odbora pove, da člani komisije niso imeli pripomb na predlagano skupno kandidatno listo v
Razvojni svet regije, in jo predlagajo občinskemu svetu v potrditev.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.
Za Razvojni svet regije Istra-Brkini- Kras se za programsko obdobje 2021-2027 potrdi
naslednjo skupno kandidatno listo:
sektor

institucija

predstavnik/ca

Občina Ankaran
Občina Divača
Občina Hrpelje-Kozina
občine

Občina Izola
Občina Komen

gospodarstvo

Mestna občina Koper
Občina Piran
Občina Sežana
Primorska gospodarska
zbornica
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Barbara Švagelj,
podžupanja
Ivan Kovačič, občinski
svetnik
Saša Likavec
Svetelšek, županja
mag. Danilo Markočič,
župan
Goran Živec, občinski
svetnik
Aleš Bržan, župan
Đenio Zadković, župan
David Škabar, župan
Robert Rakar,
direktor
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nevladne
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italijanska
narodna skupnost
območno razvojno
partnerstvo
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TECHNOBELL d.o.o.
Koper, Inženiring
inovativnih tehnologij
MAESTRAL, posredovanje
in organizacija v turizmu
ter gradbeni inženiring,
d.o.o. Portorož
Območna obrtnopodjetniška zbornica Piran
Območna obrtnopodjetniška zbornica Izola
Območna obrtnopodjetniška zbornica
Koper
Območna obrtnopodjetniška zbornica
Sežana
Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije,
Kmetijsko gozdarski zavod
Nova Gorica
Kulturno izobraževalno
društvo PiNA
Otok, Zavod za razvijanje
filmske kulture, Izola

Žarko Živec, prokurist

Associazione Communità
degli Italiani Giuseppe
Tartini di Pirano –
Združenje Skupnost
Italijanov Giuseppe Tartini
Piran in Zveza kulturnih
društev Piran
Zavod Dobra pot, Zavod za
kulturo in sonaravno
delovanje, Vremski Britof
Comunità Autogestita
Costiera della Nazionalità
Italiana – Obalna
samoupravna skupnost
italijanske narodnosti
Območna razvojna
agencija Krasa in Brkinov
d.o.o.

Andrej Rojec, član

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.
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Andrej Babnik,
direktor
Pavel Lovrečič,
predsednik
Rajko Kodrič,
predsednik
Sergej Pinter,
predsednik
Andrej Kos, član
upravnega odbora
OOZ Sežana
Majda Brdnik,
Kmetijska svetovalna
služba Sežana
Nena Bibica, zaposlena
Lorena Pavlič,
direktorica

Nava Vardjan,
direktorica
Andrea Bartole, vodja
službe

Aleš Vodičar, direktor
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K5) Sklepanje o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za gasilno in reševalno
službo Sežana (poročevalec: predsednik KMVI)
Občina Hrpelje-Kozina je prejela s strani Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana poziv
za podajo soglasja k imenovanju direktorja – poveljnika Zavoda za gasilno in reševalno službo
Sežana, še za naslednjih 5 let. Na javni razpis se je v zakonitem roku prijavil en kandidat.
Prispelo vlogo je obravnaval Svet zavoda ZGRS , ki je sprejel odločitev, da se na razpisano
delovno mesto direktorja javnega zavoda ZGRS Sežana izbere g. Blaž Turk. Za soglasje k
imenovanju je Svet zavoda pisno zaprosil Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina. »Zavod za
gasilno in reševalno službo Sežana določa, da je soglasje dano, ko ga podajo vse štiri občine
ustanoviteljice.
Poziv za izdajo soglasja je obravnavala tudi Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki predlaga članom občinskega sveta, da izda soglasje.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1) Občinski svet občine Hrpelje-Kozina daje soglasje k imenovanju Blaža Turka, za
direktorja Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana.
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.
Saša prosi svetnike ali se strinjajo, da se prej obravnavajo pred ostalimi točkami dnevnega
reda.
Županja ugotavlja da se svetniki strinjajo.
K6) Seznanitev z revizijskim poročilom Računskega sodišča (poročevalca: županja Saša
Likavec Svetelšek in dir. občinske uprave)
Računsko sodišče Republike Slovenije je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Hrpelje –
Kozina v letu 2019. Tekom postopka je Občina odpravila vse napake v poslovanju omenjenega
leta, zato se je revizijski postopek zaključil brez oddaje odzivnega poročila. Kot izhaja iz
poročila Računskega sodišča, je to Občini Hrpelje-Kozina »podalo priporočila za izboljšanje
poslovanja«, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim
postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih
nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v
prihodnje.«
V skladu z ugotovitvami Revizijskega poročila o pravilnosti dela poslovanja Občine HrpeljeKozina v letu 2019 je občina v skladu s priporočili uredila transferje društvom in drugim
neprofitnim organizacijam, priporočila implementirala na področju ravnanja s stvarnim
premoženjem (nepremičnine) ter sprejela ukrepe za boljše načrtovanje prihodkov in odhodkov,
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kar dolgoročno zagotavlja pravočasno poravnavanje obveznosti občine. Kljub začasni
nelikvidnosti v drugi polovici leta 2019, je Občina Hrpelje-Kozina poravnala vse zapadle
obveznosti in obveznosti od takrat poravnava v zakonsko predvidenem roku.
Revizija Računskega sodišča se je nanašala na 5 področij poslovanja Občine Hrpelje-Kozina v
letu 2019: proračun in zadolževanje, prodajo in oddajanje nepremičnin, javna naročila pri
investicijskih odhodkih, tekoče transferje za prevoze učencev in neprofitne organizacije
(društva) ter zadolževanje. Računsko sodišče na področju ravnanja z nepremičnim
premoženjem (prodaja) ni našlo neskladij, prav tako sta revizijo uspešno prestali področji
šolskih prevozov in zadolževanja. Glavnina priporočil (približno tri četrtine) se je nanašala na
postopke, administrativno poslovanje in vodenje evidenc.
V skladu s priporočili Računskega sodišča so bili sprejeti nekateri ukrepi, o nekaterih bo
Občina Hrpelje-Kozina je k reviziji poslovanja za leto 2019, ki jo je izvedlo Računsko sodišče,
pristopila aktivno ter skozi revizijski postopek pripravila tako odzive kot popravljalne ukrepe,
ki bodo zagotovili odpravo vseh napak v poslovanju, ki jih je ugotovilo računsko sodišče.
Računsko sodišče je Občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo
predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče,
sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki
bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.
V razpravi je sodelovali Vasja Ivančič. Meni, da bi njihove pripombe bilo dobro upoštevat in
so dobronamerni in v dobro občine.
Dr. Valter Fabjančič je izrekel občini pohvale, ker ni bilo podanega odzivnega poročila.
Zanima ga, kaj je podlaga za samo revizijo računskega.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Ugotovi se, da se je Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina seznanil z Revizijskim
poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije – Pravilnost dela poslovanja Občine
Hrpelje – Kozina št. 324-2/2020/19 z dne 19. 4. 2021.
2.Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet.
K7) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina
za leto 2021 (poročevalka: Maja Korošec)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2021,
sta obravnavala Statutarno pravna komisija in Odbor za finance. Predsednika obeh odborov, sta
povedala, da pri obravnavi točke na odborih, s strani članov odborov ni bilo pripomb.
Predlagajo ga v potrditev na občinskem svetu.
Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Hrpelje - Kozina v letu 2019 ter
ugotovilo nepravilnosti na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter
izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov,
nepravilnosti pri začasnem financiranju, nepravilnosti pri načrtovanju in prerazporejanju
sredstev). Že v postopku nadzora je občina sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo
ugotovljenih nepravilnosti.
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Predlaga se sprememba Odloka o proračunu Občine Hrpelje – Kozina za leto 2021, in sicer v
delu, ki se nanaša na prerazporejanje proračunskih sredstev. Dejstvo je, da med izvrševanjem
proračuna lahko pride do okoliščin, ki predstavljajo utemeljene razloge za prerazporejanje
pravic porabe, predvsem so to primeri, ko je na določenih postavkah manjša realizacija, na
drugih pa potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij.
Vsaka prerazporeditev se po predlagani spremembi in sprejetih popravljalnih ukrepih opravi na
podlagi utemeljene (obrazložene).
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Hrpelje – Kozina za leto 2021 po skrajšanem postopku.
2. Sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 8 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet.
K8) Sklepanje o sprejemu Zaključnega računa proračuna občine Hrpelje-Kozina za
leto 2020 (odlok) (poročevalka: Aleksandra Iskra Boštjančič)
Zaključni račun proračuna občine Hrpelje-Kozina za leto 2020 (odlok) je obravnaval Odbor
za finance, ki predlaga občinskemu svetu da potrdi predlagani Odlok-Zaključni račun Občine
za leto 2020.
Občina je dolžna v skladu z 62. členom Zakona o javnih financah sestaviti izkaze o doseženih
ciljih in rezultatih preteklega leta do 28. februarja tekočega leta. V skladu s tem členom se
zaključni račun predloži občinskemu svetu. Realizacija posameznih postavk sprejetega
proračuna in realizacije le-tega, je razvidna iz priloženih tabel in ostalih datotek, ki so priložene
zaključnemu računu. Po opredelitvi v Odredbi o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov, občina spada med neposredne uporabnike.
Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega
načrta pa občine uvršča med druge uporabnike. V skladu s to zakonodajo so pripravljeni tudi
izkazi zaključnega računa Občine Hrpelje-Kozina za leto 2020.
Županja je pojasnila vsebinski del zaključnega računa občine Hrpelje-Kozina za leto 2020,
zastavljene programe, aktivnosti in realizacijo po posameznih področjih. Zadolžili smo se v
skladu s sklepom Občinskega sveta.
Sledila je razprava v kateri sta sodelovala Vasja Ivančič in Peter Boršić.
Vasja Ivančič prosi ponovno informacijo o finančnem stanju občine, ki je ni dobil in prosi, da
podatke občina čimprej dostavi.
Peter Boršić ocenjuje da je financiranje države v primerjavi s porabo precej oslabljeno. Občina
težko funkcionira, če nima podpore v dobrem gospodarstvu.
Saša odgovori, da se je občina v preteklem letu zadolžila, ima poravnane vse obveznosti in
tekoče plačuje svoje obveznosti.
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Peter Valenčič meni, da je občina dobila še več s strani države, seveda je manj dobila na osnovi
iger od sreče.
Županja pove, da glavarino je res zvišala, je pa morala občina zalagat investicije, ki jih je prejela
ob koncu leta povrnjen.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2020.
2. Zaključni račun se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po
objavi.
3. Sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 8 članov
PROTI je glasovalo 30 članov
Sklep je bil sprejet.
K9) Seznanitev z letnim poročilom Vrtca za leto 2020 (poročevalka: ravnateljica vrtcaRadica Slavković)
Ravnateljica vrtca Sežana Radica Slavković, je predstavila letno poročilo vrtca Sežana za leto
2020.
V razpravi so sodelovali Matej Dodič, Tanja Zonta, Peter Boršić.
Mateja Dodiča zanima reševanje neplačnikov in pohvalil je organizacijo vrtca Hrpelje v času
Covida. Pri neplačnikih rešujejo tako, da najprej pošljejo opomin, nato sledi tožba in izvršba.
Tanja Zonta je tudi pohvalila delovanje vrtca v času Covida. Poslovni rezultat kaže, da ni ravno
opravičena povišica, če gre za zgubo v cca vrednosti 5.000 €, ki je zanemarljiva.
Radica -Razložila je, da je izguba posledica, ker so bili zaposleni v vrtcu plačani 80 % s strani
države. Cenik je nujno za povečat, tudi zaradi povečanja uspešnosti zaposlenih od septembra
dalje. Proučila je strošek čiščenja in cena bi bil višja, če bi čiščenje sami izvajali. Veliko
upokojitev je do leta 2025 in odpravnine ogromno višajo strošek.
Peter Boršić- bil član sveta vrtca 20 let nazaj, del odgovora je dobil skozi razpravo. Radici se
zahvaljuje z vse delo v preteklih letih. Najverjetneje bo dobila naslednico, ker se ji mandat
izteka.
2. Krog razprave
Vasja Ivančič-prosi, če bi lahko na zavod vrtca pripravili analizo poslovanja v primerjavi z
ostalimi vrtci. Prosi za v zapisnik.
Matej Dodič-ne zdi se mu smiselno, da se odpravnine dajajo na pleča staršev in kako je
odpiranjem vrtca v Materiji v času počitnic in mostov.
Radica pove, da je bil sestanek s starši in razumele situacijo odprtja vrtca poleti in stroški ki so
obremenjujoči. Starši so bili razumevajoči. Glede odpiranja enote smo jih opozorili od kdaj do
kdaj želijo da se vrtec odpre in temu se vrtec skuša prilagoditi. Dobili bodo ankete z ugotovitvijo
potreb staršev po odpiranju vrtca. Odpravnine določa pravilnik o izračuna cene vrtce, kamor
sodijo tudi stroški dela in odpravnin. Predlogi so bili, da se zakonodaja v tej smeri spremni.
Valter se tudi zahvaljuje Radici za dosedanje delo, ker je bil tudi sam član sveta zavoda vrtca
Sežana.
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Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Občinski svet občine Hrpelje-Kozina se je seznanil z Letnim poročilom Vrtca Sežana,
za leto 2020.
2. 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) Potrditev sistemizacije vrtca za leto 2021/2022 (poročevalka: ravnateljica vrtcaRadica Slavković)
Predlog sklepa o Potrditvi sistemizacije in št. oddelkov je pred sejo obravnaval Odbor za
negospodarstvo, družbene dejavnosti in mladino, ki ni imel pripomb na predlagani sklep. Vrtec
Sežana je občini poslal dopis z obrazloženim predlogom števila in vrste oddelkov in
sistemizacije delovnih mest v šolskem letu 2021/2022. Občinski svet se naproša za potrditev
števila oddelkov in sistemizacijo delovnih mest v šolskem letu 2021/2022, ter za določitev
najvišjega možnega števila otrok v oddelkih in potrditev ostalih členov iz predlaganega sklepa.
Za šolsko leto 2020/2021 je predvidenih 63 oddelkov (skupaj za vse štiri občine). Na območju
OHK je skupaj oblikovanih 11 oddelkov, od tega 9 oddelkov v Hrpeljah in 2 oddelka v Materiji.
V primerjavi s preteklim letom se število oddelkov v nobeni občini ni spremenilo. Predlagana
sistemizacija za enoti Hrpelje in Materija v skladu s predpisanimi normativi in kadrovskimi
pogoji zajema zaposlitev 11 vzgojiteljic (isto lani) in 13 pomočnic vzgojiteljic za polni delavni
čas in 1 pomočnice vzgojiteljice za krajši delavni čas. V vsakem oddelku morata biti zaposleni
vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice.
Predlog sklepa, ki je priložen gradivu je razdeljen na 10. točk.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.
Občinski svet občine Hrpelje- Kozina sprejeme pregled števila vpisanih otrok in izda
soglasje k predlaganemu številu in vrsti oddelkov v Javnemu vzgojnoizobraževalnemu zavodu Vrtec Sežana (v nadaljevanju: Vrtec Sežana) na območju
občine Hrpelje- Kozina za šolsko leto 2021/2022, kot izhaja iz predloga Vrtca Sežana, št.
131/2-2021 z dne 7.5.2021.
2.
Občinski svet občine Hrpelje- Kozina daje soglasje k predlagani sistematizaciji delovnih
mest in številu zaposlenih v Vrtcu Sežana za šolsko leto 2021/2022, kot izhaja iz predloga
Vrtca Sežana z dne 7.5.2021.
3.
V primeru, da se v Vrtcu Sežana na območju občine Hrpelje- Kozina med letom pojavi
potreba po spremembi vrste oddelka zaradi starostne strukture vpisanih otrok in da ta
sprememba ne vpliva na število zaposlenih v javnem zavodu, Občinski svet občine
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Hrpelje- Kozina pooblašča županjo, da odloči o izdaji soglasja za spremembo vrste
oddelka.
4.
V primeru, da število vpisanih otrok v posameznem oddelku Vrtca Sežana na območju
občine Hrpelje- Kozina presega normativ iz prvega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih,
Občinski svet občine Hrpelje- Kozina soglaša, da Vrtec Sežana lahko uporabi fleksibilni
normativ, ki dovoljuje v vsakem oddelku še enega ali dva otroka več, kot je najvišje
dovoljeno število.
5.
Občinski svet občine Hrpelje- Kozina pooblašča županjo občine Hrpelje- Kozina, da
lahko v skladu s potrebami in ob izpolnitvi minimalnih normativov za odprtje posamezne
vrste oddelka izda soglasje k odprtju dodatnih oddelkov in dodatnih zaposlitev.
6.
Občinski svet občine Hrpelje- Kozina pooblašča županjo občine Hrpelje - Kozina, da
lahko med letom izda soglasje k znižanju cen programov (cenika), saj je ob morebitni
spremembi vrste oddelka med šolskim letom vključenost otrok večja ( iz heterogenih in
kombiniranih v homogene oddelke) in je zaradi tega strošek dela na otroka nižji.
7.
Občinski svet občine Hrpelje- Kozina pooblašča županjo občine Hrpelje- Kozina, da izda
soglasje k zvišanju cen programov, če je ta predlog za zvišanje cene do 3%.
8.
V času šolskih počitnic se enota v Materiji začasno zapre. V tem času se otroci iz Materije
vključijo v enoto Hrpelje.
V času praznikov, dan pred praznikom in dan po prazniku (ko so tako imenovani
»mostovi«), se otroci združijo in sicer in enote Materija v Hrpelje.
9.
Pri sprejemu otrok v enoti Vrtca Sežana na območju Občine Hrpelje-Kozina imajo
prednost otroci s stalnim prebivališčem v Občini Hrpelje-Kozina, nato otroci s stalnim
prebivališčem v eni izmed občin soustanoviteljic Vrtca Sežana in šele nato otroci iz ostalih
občin.
10.
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.
K11) Sklepanje o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Javnega Zavoda Vrtec Sežana
(poročevalec: predsednik KMVI)
Svet Javnega zavoda Vrtec Sežana je soustanoviteljici, Občini Hrpelje-Kozina, posredoval
vlogo za izdajo mnenja o kandidatki za ravnateljico Vrtca Sežana za mandatno dobo pet let, ki
se je prijavila na razpis za ravnateljico vrtca Sežana in izpolnjuje razpisne pogoje.
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Edina kandidatka Teja Čeh Svetina je članom Občinskih svetov vseh štirih občin ustanoviteljic
Vrtca Sežana predstavila svoj program dne 20.4.2021 preko ZOOM konference. Predstavitve
so se udeležili tudi nekateri člani KMVI (Matej Dodič, dr. Matej Skočaj in Vasja Ivančič).
Program je bil predložen tudi gradivu.
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa postopek za imenovanje
ravnatelja javnega vrtca. Med drugim določa, da je za ravnatelja javnega zavoda vrtca lahko
imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj 5 let
delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Svet zavoda Vrtca Sežana mora pred
odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti
ter mnenje sveta staršev. Občina Divača in Komen sta na občinskem svetu že odločali o izdaji
mnenja. Občina Sežana bo odločala na današnji seji Občinskega sveta. Mnenje občin ni
obvezujoče za odločitev na svetu zavoda Vrtca.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala točko in predlaga
članom Občinskega sveta, da sprejme sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju
ravnateljice vrtca.
V razpravi je sodelovala Tanja Zonta, ki meni da je edina kandidatka. Zbire ni, mogoče vidi
pomanjkljivost pomanjkanja znanja z gospodarskega področja.
Dr. Matej Skočaj se strinja z mnenjem Tanje Zonta. Ali občina pomaga na finančnem področju
tem zavodom. V kolikor se vrtec obrne na pomoč se vsekakor preveri delo in poslovanje vrtca.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Občinski svet občine Hrpelje-Kozina izdaja pozitivno mnenje k imenovanju Teje
Čeh Svetina za ravnateljico Vrtca Sežana.
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.
K12) Sklepanje o potrditvi cenika najema in koriščenja športne dvorane v OHK v sezoni
2021/2022 (poročevalec: Vasja Valenčič)
Predsednik odbora za družbene dejavnosti je povedal, da so člani odbora točko obravnavali in
predlagajo, da občinski svet potrdi predlog cenika, ki se v primerjavi z lani ni spremenil.
Občinska uprava je pripravila predlog cenika, o najemu in koriščenju športne dvorane, ki je v
prilogi in je v primerjavi s preteklimi leto ostal nespremenjen.
Cenik uporabe športnih objektov potrdi Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina za vsako šolsko
leto posebej pred oddajo v najem, v skladu z 11. Členom Pravilnika o najemu in koriščenju
športne dvorane.
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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 2021/2022 štev. 671-3/2021-1.
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.
K13) Predlog spremembe Letnega programa športa (poročevalec: Vasja Valenčič)
Predlog spremembe letnega programa športa je obravnaval odbor za družbene dejavnosti in na
odboru sprejel sklep, da se spremeni Letni program športa za leto 2021, kot je navedeno v
sklepu.
Dne 26.3.2021 je bil na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina objavljen Javni razpis za
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Hrpelje – Kozina. Razpis je bil pripravljen v
skladu z Letnim programom športa. Komisija, ki je bila imenovana za izvedbo javnega razpisa
je vloge odprla in ovrednotila. Po končanem vrednotenju in pregledu končnega točkovanja so
bila opažena izrazita neskladja med prijavljenimi programi in razpoložljivimi sredstvi na
posameznih postavkah Letnega programa športa. Opazen je bil precejšen osip selekcij v
primerjavi s preteklimi leti. Medtem, ko so v preteklih letih prijavitelji v to kategorijo prijavili
povprečno 10 selekcij, so bile tokrat le 4 selekcije, ki so izpolnile pogoje za sofinanciranje. Na
podlagi zapisanega se predlaga, da se sredstva prerazporedi skladno z razrezom, kot je naveden
v tabeli sklepa. Sredstva, ki so ostala nerazporejena se v večini namenijo za investicijska
vzdrževalna dela na objektu telovadnice Osnovne šole Dragomirja Benčiča Brkina.
Sredstva se prijaviteljem ne zmanjšujejo, zmanjšalo se je število prijavljenih selekcij in sicer
iz 10 selekcij na 4 selekcije. Zaradi tega so sredstva ostala nerazporejena.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. člen
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Sklep o spremembi Letnega programa
športa v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2021 št. 671-2/2021-2 z dne 25.03.2021, kot sledi:
Sprememba
LPŠ
Razlika
LPŠ
1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1.1.Prostočasna
športna vzgoja otrok
7.761,60 €
8.731,80 €
+ 970,20 €
in mladine – celoletni
športni programi
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prostočasne športne
vzgoje:

1.2. Programi, ki se izvajajo v zavodih VIZ
1.3. Šolska športna tekmovanja
1.4. Občasni športni programi
2.ŠPORTNA
VZGOJA
OTROK
IN
MLADINE,
USMERJENIH
V
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
3.KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
4.ŠPORTNA REKREACIJA
5.ŠPORT STAREJŠIH
6. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE
IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
DELAVCEV V ŠPORTU
7. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
7.1. Delovanje športnih zvez
7.2. Delovanje društev
8. ŠPORTNE PRIREDITVE

1.455,30 €
1.940,40 €
1.455,30 €

1.455,30 €
1.940,40 €
2.425,50 €

0
0
+ 970,20 €

28.135,80€

11.157,30 €

-16.978,50€

1.940,40 €
1.455,30 €
1.455,30 €

1.940,40 €
1.455,30 €
2.425,50 €

0
0
+ 970,20 €

970,20 €

970,20 €

0

490,00 €
970,20 €
970,20 €

490,00 €
1.940,40 €
1.940,40 €

0
+ 970,20 €
+ 970,20 €

SKUPAJ

49.000,00 €

36.872,50 €

- 12.127,50

2. člen
Sredstva v višini 12.127,50 EUR se namenijo za investicijska vzdrževalna dela na objektu
telovadnice Osnovne šole Dragomirja Benčiča Brkina.
3. člen
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.
K14) Sklepanje o ugotovitvi javne koristi (poročevalka: Alenka Pečar)
Predsednik komisije za gospodarstvo, Jadran Šturm pove, da na odboru niso imeli pripomb na
gradivo, zato predlagajo članom OS, da potrdi predlog sklepa.
Točko je članom občinskega sveta predstavila Alenka Pečar.
Občina Hrpelje – Kozina potrebuje zemljišče parc. št. 2262/3 k.o. 2559-Materija za gradnjo
gospodarske javne infrastrukture in sicer za ureditev ceste in križišča na glavni cesti Obrov–
Kozina. Na omenjeni parceli, na kateri se predlaga ugotovitev javne koristi, je predvidena
razširitev obstoječe državne ceste za potrebe ureditve varnejšega in prometno ustreznejšega
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križišča državne cest z občinsko cesto, ki vodi proti Gradišici in Artvižam. Predvidena je tudi
izgradnja pločnika in javne razsvetljave.
Zemljišče je v lasti neznane osebe. Sklenitev pogodbe za odkup zemljišča je zato onemogočena.
Šteje se, da je javna korist za razlastitev izkazana, če vlada ali občinski svet za konkretno
nepremičnino sprejeme sklep, s katerim ugotovi, da je gradnja objekta nujno potrebna in v javno
korist.
Občina Hrpelje - Kozina tudi ne razpolaga z drugo ustrezno nepremičnino, zato je ureditev
križišča s pločnikom mogoča le na obravnavanem zemljišču. Sklep je bil javno razgrnjen,
vendar nanj ni prispela nobena pripomba.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. člen
S tem sklepom se ugotovi, da je izvedba gradnje gospodarske javne infrastrukture – ceste
(Ureditev ceste in križišča v Materiji) na nepremičnini parcela številka 2262/3 katastrska
občina 2559-Materija, nujno potrebna in v javno korist.
2. člen
Razlastitev je nujna za dosego javne koristi. Občina Hrpelje – Kozina potrebuje
nepremičnino iz prvega člena za gradnjo gospodarske javne infrastrukture – ceste
(ureditev ceste in križišča na glavni cesti G1-7/0354 Obrov–Kozina od km 8,315 do km
8,843, v dolžini 528 m) za potrebe dela naselja Materija.
3. člen
Občinski svet občine Hrpelje-Kozina pooblašča županjo, da pri pristojni upravni enoti v
skladu s 196. in 199. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št.
61/17) vloži zahtevo in vodi postopek za razlastitev z omejitvijo lastninske pravice – zaradi
interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča na nepremičnini navedeni v 1. točki tega
sklepa.
4. člen
V kolikor bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do sklenitve prodajne pogodbe za
izgradnjo ceste, bo postopek razlastitve prekinjen in bo izplačana odškodnina po
ocenjeni vrednosti.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet.
K15) Obvezna razlaga Občinskega prostorskega načrta (poročevalec: Alenka Pečar)
Alenka Pečar je članom odbora obrazložila točko na ponedeljkovem odboru. Člani odbora za
gospodarstvo niso imeli pripomb na predlagano dopolnitev Obvezne razlage Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu in predlagajo Občinskemu svetu, da dopolnitev odloka s
sklepom potrdi.
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Občina Hrpelje – Kozina je sprejela Obvezno razlago 3. odstavka 19. člena in 14. odstavka 20.
člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila sprejeta zaradi
razjasnitve določila prostorskega akta glede odmikov od gozdnega roba in odmikov v obrtnih
conah. V postopkih izdajanja upravnih dovoljenj pa še vedno prihaja do različnega tolmačenja
odmika od gozdnega roba oziroma gozda, saj definicija gozdnega roba oz. gozda ni določena z
Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje-Kozina.
Gozd oziroma gozdni rob nista definirana, zato prihaja do različnih razumevanj gozda in sicer
glede na dejansko oziroma namensko rabo. Občina je zato zaprosila Zavod za gozdove za
tolmačenje prejetih smernic glede odmika od gozda. Tolmačenje Zavoda za gozdove je
priloženo gradivu in iz njega izhaja, da oddaljenost od gozda je mišljena od namenske rabe
gozdnega zemljišča. Območja, ki so po OPN opredeljena kot gozdna zemljišča so načeloma
trajno namenjena gozdu, medtem ko je gozd na območju namenske rabe stavbnega zemljišča
predviden za krčenje in zemljišče predvideno za pozidavo. Predviden odmik od gozda je
potrebno torej upoštevati zgolj tam, kjer se namenska raba stavbnega zemljišča stika z
namensko rabo gozdnega zemljišča.
Glede na vse navedeno predlagamo sprejem dopolnitve Obvezne razlage Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Hrpelje-Kozina v naslednjem besedilu: »Gozdni rob se razume kot
rob gozda po namenski rabi«.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme dopolnitev Obvezne 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 članov
Sklep je bil sprejet.
K16) Sprejem Pravilnika o občasni uporabi prostorov Občine Hrpelje-Kozina
(poročevalka: Maja Korošec)
Obravnavala ga je statutarno pravna komisija, ki z vidika svoje pristojnosti nima pripomb na
predlagano spremembo Pravilnika o občasni uporabi prostorov in predlaga Občinskemu svetu,
da sprejme spremembo pravilnika v predlagani vsebini.
V postopku nadzora Računskega sodišča je občina že tekom samega nadzora sprejela ustrezne
ukrepe, med drugim je bil v zvezi z občasno uporabo prostorov v lasti in upravljanju Občine
Hrpelje-Kozina pripravljen osnutek Pravilnika o občasni uporabi prostorov Občine Hrpelje –
Kozina, v katerem se v primerjavi s sedaj veljavnim Pravilnikom o uporabi poslovnih prostorov
usklajujejo določila z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), obenem pa
se v pravilnik zajemajo vse nepremičnine (stavbe in deli stavb) v lasti in upravljanju Občine
Hrpelje – Kozina.
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Uporabnina za oddajo nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti v občasno
uporabo se določi s cenikom, ki ga sprejme organ, odgovoren za izvrševanje proračuna
samoupravne lokalne skupnosti. Cenik se objavi na javnem mestu in na spletni strani
upravljavca. V Občini Hrpelje – Kozina je cenik že v sedaj veljavnem pravilniku na predlog
župana sprejel občinski svet, zato se predlaga, da se cene občasne uporabe določijo neposredno
v pravilniku, ki je predmet obravnave.
V primerih občasne uporabe nepremičnin ni obvezna objava namere o oddaji nepremičnega
premoženja v uporabo.
Pravilnik je bil v javni obravnavi. V času javne obravnave ni prispela nobena pripomba.
V razpravi ni sodeloval nihče.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Pravilnik o občasni uporabi
prostorov Občine Hrpelje – Kozina.
2. 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.
K17) Pravilnik o sofinanciranju obeležitve jubilejev društev (poročevalka: Maja Korošec)
Pravilnik o sofinanciranju obeležitve jubilejev društev sta obravnavala Odbor za družbene
dejavnosti in Statutarno pravna komisija. Predsednika obeh odborov povesta, da člani komisije
niso imeli pripomb na sprejem Pravilnika o sofinanciranju obeležitve jubilejev društev. Vsebino
in razloge za sprejem pravilnika je članom odbora obrazložila Maja Korošec.
Računsko sodišče je pregledovalo tudi tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in
ustanovam. Kot popravljalni ukrep na področju tekočih transferov je bil pripravljen osnutek
Pravilnika o sofinanciranju obeležitve jubilejev društev, ki za dodelitev sredstev društvom ob
obeležitvi njihovega jubileja predvideva postopek javnega razpisa, kar je tudi sicer skladno z
določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
S sprejemom predlaganega pravilnika bo občina sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za
nadaljevanje sofinanciranja društev, tudi za obeležitev posameznih jubilejev in tako uskladila
svoje delovanje s predpisi, zlasti Zakonom o javnih financah.
Pravilnik je bil v javni obravnavi. V času javne obravnave ni prispela nobena pripomba.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Pravilnik o sofinanciranju obeležitve
jubilejev društev.
2. Sklep začne veljati takoj.
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Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet.
K18) Sklepanje o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih ter plana za leto 2021 (poročevalec:
Boštjan Mljač- Golea)
Z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta
in njihovih učinkih ter planom za leto 2021 so se seznanili člani odbora za gospodarstvo.
Predsednik odbora pove, da oba poročila predlagajo članom občinskega sveta v potrditev.
Obrazložitev je na članom občinskega sveta podal Boštjan Mljač iz družbe Golea, ki je
predstavil aktivnosti, ki jih bo izvedla Golea v letu 2021 v skladu s pogodbo o izvajanju
lokalnega energetskega koncepta.
Občinski svet Občine je s sklepom 360-8/2009-18 sprejel Lokalni energetski koncept. Za
izvedbo aktivnosti iz LEK-a je občina pooblastila Goriško lokalno energetsko agencijo
GOLEA. Slednja je s sklepom zadolžena za izdelavo letnih poročil in načrtov izvajanja
aktivnosti, ki sledijo iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine HrpeljeKozina, ter za organiziranje izvajanja aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta občine Hrpelje-Kozina. Poročilo je pripravljeno v skladu z zahtevami Pravilnika o
metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. List RS, št. 56/2016). Po
omenjenem pravilniku mora biti poročilo potrjeno s strani Občinskega sveta in poslano
pristojnemu ministrstvu. Hkrati s poročilom izvedenih aktivnosti se sprejme tudi plan za
izvajanje aktivnosti v letu 2021. Vzpostavil je bil tudi sistem daljinskega ogrevanja.
Podrobno poročilo o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega
koncepta občine Hrpelje-Kozina za leto 2020 in plan za leto 2021 sta priložena v gradivu.
Občinskemu svetu se predlaga, da se seznani s poročilom za leto 2020 in predlaga občinskemu
svetu v potrditev plan za leto 2021.
V razpravi so sodelovali Peter Valenčič, ki ga zanima koliko je občina s strani
elektroenergetike samooskrbna. Boštjan tga podatka nima, se pa bodo kmalu podatki zbirali.
Objekti imajo dosti električne energij, ki jo proizvajajo iz sonca.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega
energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2020, ki je v prilogi tega sklepa.
2.Občinski svet se seznani s planom za leto 2021 (Letni izvedbeni načrt za Občino
Hrpelje-Kozina v letu 2021), ki je v prilogi tega sklepa.
3.Sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
3 - 21

Občina Hrpelje – Kozina

16. redna seja občinskega sveta

Sklep je bil sprejet.
K19) Seznanitev z delovanjem čistilne naprave na Kozini (poročevalca: direktor
Kraškega vodovoda Sežana-Primož Turšič in Andrej Bolčič)
Poročilo o stanju na področju infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini
Hrpelje – Kozina je podal direktor Kraškega vodovoda Primož Turšič in Andrej Bolčič.
Pri točki so bili prisotni zunanji predstavnika podjetja oz. projektanti čistilne naprave iz
Krasinvest Sežana (g. Kalan in ga. Nataša Vasič Đukič). Točka je bila uvrščena na dnevni red
na zahtevo svetnika dr. Mateja Skočaja, da dobijo svetniki podrobnejše strokovne razlago o
delovanju čistilne naprave na Kozini.
Sistem za odvajanje in čiščenje odpadnih voda se je v Hrpeljah in Kozini gradil na podlagi več
investicij od leta 2005 naprej. V gradivu je objavljen opravljen pregled večjih investicij, niso
pa zajete v njem manjše investicije, ki pa se vsako leto izvedejo (kot npr. infrastruktura za nekaj
hiš,…). V tabeli v gradivu so prikazani podatki o izvedenih posameznih večjih investicijah.
Sledila je razprava. V razpravi so sodelovali Peter Valenčič, Vasja Ivančič, dr. Matej Skočaj,
Tanja Zonta.
Peter Valenčič meni, da imajo zgrešeno čistilno napravo na Kozini. Pomembno je, da se čistilna
naprava razširi, da dela in služi svojemu namenu še najmanj 20 let in pomembna so tudi
finančna sredstva.
Dr. Matej Skočaj- meni, da čistilna naprava ne deluje optimalno. Odgovor je dobil s strani
direktorja Kraškega vodovoda.
Vasja Ivančič meni, da je nesprejemljivo, da ni dobil odgovor na vprašanja, ki jih je naslovil na
Kraški vodovod. Sam je zaprosil za investicijsko dokumentacijo. Andrej pove, da jo bo
obravnaval občinski svet in se pripravlja. Rad bi imel podatek koliko je malih čistilnih naprav
že postavljenih.
Vasja Ivančič prosi, da na kraškem vodovodu pripravijo primerjalno analizo stroškov čistilnih
naprav, ki jih imajo na kraškem vodovodu in v primerjavi z primerljivimi občinskimi napravami
od drugih občin. Meni, da je šlo pri izgradnji ČN na Kozini za politične pritiske.
Andrej pove, da so investicije v gradivu zneskovno predstavili. Vsi računi in naročila so na
občini. Upravljanje je investicijsko in redno.
Odgovor direktorja Kraškega vodovoda, zakaj na vsa vprašanja ni odgovoril, ker je bil dalj časa
bolniško odsoten in bo odgovore pripravil v prihodnje. Kam se bo čistilna namestila je odločitev
investitorja.
Tanja Zonta- vprašanje ali bo možnost, da se na to napravo priklopi tudi okoliške vasikonkretno vasi, kjer je predsednica KS Krvavi potok
Andrej odgovori, da bo možno za vasi, ki so predvidene v operativnem programu. Naselje
Nasirec, Krvavi potok, Mihele niso predvidene za priklop. V sedanjem operativnem programu.
Proučilo se bo območje Glinščice. Smo v postopku pridobivanja mnenj.
2. Krog
V razpravi so sodelovali dr. Matej Skočaj, Vasja Ivančič in Peter Valenčič.
Županja ugotovi, da se je Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina seznanil s Poročilom o stanju
na področju infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Hrpelje – Kozina.
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K20) Pokrajinska zakonodaja-mnenje občine (poročevalka: županja Saša Likavec
Svetelšek in Maja Korošec)
Maja Korošec je predstavila osnutke pokrajinske zakonodaje.
Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. novembra 2020 seznanil z osnutki
pokrajinske zakonodaje, in sicer z Zakonom o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/, Zakonom o
pokrajinah /ZPok/ s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter Zakonom o financiranju
pokrajin /ZFPok/, ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije
za pripravo pokrajinske zakonodaje. Državni svet Republike Slovenije je pozval občinske svete,
da se do 1. marca 2021 opredelijo do osnutkov pokrajinske zakonodaje.
Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji 20. 1. 2021, ob obravnavi pobude Skupnosti
občin Slovenije za podaljšanje roka za obravnavo osnutkov pokrajinske zakonodaje s
pregledom pristojnosti pokrajin, in v skladu s 67. členom Poslovnika Državnega sveta sprejel
sklep, s katerim je podaljšal rok za opredelitev občinskih svetov do osnutkov pokrajinske
zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin do 1. 7. 2021. Predviden začetek delovanja je
1.1.2023.
K osnutkom pokrajinske zakonodaje je podana podrobnejša obrazložitev v gradivu.
Članom občinskega sveta se predlaga v sprejem predlog sklepa o mnenju občine k osnutkom
pokrajinske zakonodaje.
Sledila je razprava, v kateri je sodeloval Peter Boršić.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
SKLEP
O MNENJU OBČINE K OSNUTKOM POKRAJINSKE ZAKONODAJE
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom podaja Občina Hrpelje-Kozina (v nadaljnjem besedilu: občina) v postopku
sprejema Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ in Zakona o
financiranju pokrajin /ZFPok/ mnenje o vsebini osnutkov pokrajinske zakonodaje.
2. člen
(ustanovitev pokrajin)
Občina soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno umestitvijo občine v Primorskonotranjska pokrajina.
3. člen
(ime pokrajine)
Občina soglaša s predlaganim imenom Primorsko-notranjska pokrajina.
4. člen
(sedež pokrajine)
Občina soglaša s predlaganim sedežem pokrajine v Kopru.
5. člen
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(predlogi sprememb in dopolnitev)
Občina predlaga naslednje spremembe in dopolnitve pokrajinske zakonodaje, in sicer:
- se v pokrajinski zakonodaji določi velikost obsega prenosa človeških in
finančnih virov po posameznih sektorjih ter se zakone med seboj uskladi,
- se v pokrajinsko zakonodajo vključi finančni plan za daljše obdobje (ne le za
prehod) in se določi načine preračunavanja trajnega financiranja nalog (formule
in metodologije izračunov),
- se opravi dodaten vsebinski premislek po posameznih segmentih z namenom
razrešitve operativnih vprašanj, zlasti o tem, kako se bodo obstoječe strukture
(npr. regionalne razvojne agencije) vklapljale v novo nastale pokrajine,
- se v pokrajinsko zakonodajo vključi metodologije preračunov in preračune, tudi
tiste, ki sedaj še niso dorečeni oz. se sklicujejo na kasneje sprejete uredbe vlade
ali zakone (avtonomija namreč sloni na finančni neodvisnosti)
- da se v procesu regionalizacije predvidi načine dodatnih spodbud tistim
pokrajinam, ki so razvitejše (ob napovedani nizki stopnji sofinanciranja EU
sredstev (40%) za Zahodno kohezijsko regijo, kateri pripada naša statistična
regija, ter ob načinu določitev % državnega sofinanciranja kot ga določa
predlog, lastna udeležba v naši pokrajini večja, kar bo negativno vplivalo na
izvajanje zastavljenih razvojnih projektov v bodoče).
6. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
___
Navzočih 11 članov občinskega sveta – Valter sejo zapustil ob 19:50 uri.
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet.
K21) Predstavitev Socialno varstvenega Zavoda Dutovlje-Dom na Krasu (poročevalec:
dir. Zavoda Matjaž Prelc in vodja delavne skupine za ozaveščanje Brigita Obreza)
Občinski svet se je seznanil z delovanjem Zavoda Dom na Krasu Dutovlje in organizaciji
zavoda v dobrobit oskrbovalcev.
Županja je dala besedo še ge. Brigiti Obreza- zaposleni v domu na krasu. Pove da so začeli z
izvajanjem pilotnega projekta reorganizacije z razširitvijo bivalnih enot zunaj doma. Na
terenu bodo preverili potrebe bodočih uporabnikov in stanovalcev, ter kje se lahko povežejo
in sodelujejo.
V razpravi so sodelovali dr. Valter Fabjančič in Peter Valenčič. Dr. Valter Fabjančič je izrazil
dobrodošlico. Peter Valenčič se je zahvalil obema poročevalcema, da so se svetniki lahko prvič
seznanili s tematiko doma.
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K22) Sklepanje o določitvi javne infrastrukture na področju kulture in vzpostavitvi
javnega dobra (poročevalka: Maja Korošec)
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo. Člani odbora niso imeli pripomb na predlagani
Sklepa o določitvi statusa javne infrastrukture in o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena. Občinskemu svetu ga predlagajo v potrditev v predloženem besedilu.
Grajeno javno dobro so zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni splošni rabi, kot
jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Grajeno
javno dobro je državnega in lokalnega pomena.
Zakon o urejanju prostora določa, da se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
pridobi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti
izda občinska uprava. Občinski svet izda sklep na zahtevo, ki jo lahko vloži župan. Takšni
zahtevi mora biti priložena navedba določbe zakona oziroma predpisa, v katerem je podlaga,
da lahko določena vrsta zemljišča, objekta oziroma njegovega dela pridobi status grajenega
javnega dobra, uporabno dovoljenje, kadar je to predpisano, in izpis iz zemljiškega katastra,
katastra stavb ali katastra gospodarske javne infrastrukture.
Občinska uprava pošlje pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega
javnega dobra pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo
o javnem dobrem.
Nepremičnine in oprema, ki so v javni lasti in so namenjene kulturi, sestavljajo javno
infrastrukturo na področju kulture (v nadaljnjem besedilu: javna kulturna infrastruktura). Sklep
o tem, katere nepremičnine in oprema so namenjene kulturi, sprejme vlada na predlog
ministrstva, pristojnega za kulturo, oziroma pristojni organ lokalne skupnosti.
Nepremičnina, parcela 2571 51/10 (ID 1891530), predstavlja Vaški dom Orehek. Skladno z
dejansko rabo in namenom predmetne nepremičnine je potrebno ugotoviti, da gre javno
infrastrukturo na področju kulture in to zaznamovati v zemljiški knjigi.
Pri nepremičnini parcela 2571 51/10 (ID 1891530) je v zemljiški knjigi vpisano Splošno ljudsko
premoženje (v splošni upravi) v upravi občine Hrpelje. Že po takrat veljavnih predpisih je torej
veljala nepremičnina za premoženje v splošni rabi. Zemljiškoknjižne vpise je potrebno uskladiti
z dejanskim stanjem, in sicer je predmetna nepremičnina skladno z notarskim zapisom
sporazuma o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med Občino Sežana, Občino Divača,
Občino Hrpelje- Kozina in Občino Komen ter delitvi premoženja bivše Občine Sežana na dan
31.12.1994 z dne 30.11.2001, opr. št. SV 528/01, ki je vložen v zbirki listin zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Sežani pod Dn. št. 398/02 v lasti in v upravljanju Občine Hrpelje – Kozina.
Po izvedbi vknjižbe na občino, se predlaga vzpostavitev grajenega javnega dobra lokalnega
pomena (kulturne javne infrastrukture).
Glede na vse zgoraj navedeno predlagamo Občinskemu svetu Občine Hrpelje – Kozina, da
predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture in o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena obravnava in sprejme v predloženem besedilu.

Razprave ni bilo.
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Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
in vzpostavitvi javnega dobra
1.
Nepremičnina parcela 2571 51/10 (ID 1891530), številka stavbe 123 (Vaški dom Orehek) je
namenjena opravljanju kulturne dejavnosti kot javna infrastruktura na območju Občine Hrpelje
– Kozina.
2.
Oprema v zgoraj navedenem objektu sestavlja javno infrastrukturo na področju kulture.
3.
Pri nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javno dobro – javna
infrastruktura na področju kulture.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet.
K23) Razno
 Pobude in vprašanja
-

-

-

-

-

Pojasnila v zvezi z opravljeno spremembo glasovanja na seji 23.12.2020, ki se nanašajo
na glasovanje svetnika pri točkah K4, K5 in K6- poslan pisni odgovor
Svetnik Peter Boršić je v imenu KS Hrpelje občinski upravi poslal pisno vprašanje v
elektronski obliki dne 24.05.2021, za katero prosi odgovor seji OS dne 27.05.2021poslan pisni odgovor dne 27.05.2021
Svetnik Peter Valenčič je dne 26.05.2021 poslal pisno pobudo za obravnavo na seji pod
razno in sicer »Pobuda za ohranjanje enakega statusa plačila pri odmeri NUSZ kot do
leta 2021.
Na temo NUSZ podan pisni odgovor Vasji Ivančiču » Informativni izračun za odmero
NUSZ-poslan pisni odgovor dne 27.05.2021
Svetnica Tanja Zonta je dne 26.05.2021 poslala pisno pobudo za obravnavo na seji pod
točko razno- Pojasnilo glede Načrtovanja izgradnje elektrarne v Krvavem Potoku.
Zanima jo faza projekta, več podrobnosti o načrtovani izvedbi in obveščanje krajanov poslan pisni odgovor dne 27.05.2021
Svetnik Vasja Ivančič je dne 26.5.2021 poslal pisno vprašanje o dostavi seznama
društev in višine sredstev, ki so jih društva prejela do sedaj, preden se odloča o sprejetju
pravilnika ob jubilejnih obletnicah delovanja-poslan pisni odgovor
Svetnik Vasja Ivančič je dne 26.05.2021 poslal pisno vprašanje – Informacija o tem,
kakšen model trženja oz. upravljanja prostorov v Klancu si je zamislila občina. Želi
natančno opredelitev zneska celotne investicije – nakup zemljišča in izgradnja objekta.
Odgovor bo posredovan do naslednje seje.
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Svetnik Matej Dodič je dne 26.05.2021 poslal pisno vprašanje- glede prometne varnosti
na cesti G1-7. Kot svetnika OHK in predsednika KS Slivje ga občani sprašujejo, če je
mogoče v planu postavitev cestne ograje na ovinku v Markovščini. V zadnjem času in
tudi v preteklosti se je na tem ovinku zgodilo ogromno prometnih nesreč, nekatere žal
tudi s smrtnim izidom. Koliko življenj je še vreden ta ovinek se sprašujemo krajani,
menim da jih je bilo že sedaj mnogo preveč. Zato pozivam / pozivamo Občinsko
upravo, če lahko sproži postopek, da se uredi cestna ograja, saj bi le ta preprečevala
zdrse vozil, ki vedno pristanejo v drevesih, posledice pa vsi vemo kakšne so. Občina bo
pobudo naslovila na Direkcijo za ceste. S prejetim odgovorom bodo svetniki seznanjeni.

Županja je odprla razpravo na odgovore:
Tanja Zonta predlaga sestanek s krajani in se jim predstavi investicijo, ko bo zadeva bolj zrela.
Z odgovor je zadovoljna.
Peter Valenčič: dal pobudo na NUSZ. Ta moment ni primeren čas za uvajanje kateregakoli
davka zaradi COVID krize. Obljube pred volitvami so bile, da davka na nepozidana zemljišča
ne bodo realizirali. Zdi se mu skrajno neprimeren čas za bremenitev naših občanov z davki.
Andrej je pojasnil, da parcela ki pridobi gradbeno dovoljenje izgubi status nezazidanega
stavbnega zemljišča.
Matej Dodič se zahvaljuje za odgovor in upa da bo steklo v tej smeri, da se ograjo postavi.
Peter Boršić je dobil odgovor na vprašanje.
Vasja Ivančič bi rad opozoril, da je prav da smo začeli beležit poimensko glasovanje in bomo
transparenti tudi v naprej.
 Odgovori na vprašanja Liste Pretresi
Svetniki so prejeli Odgovore na vprašanja Gibanja Pretresi, ki jih je v pisni obliki poslal dr.
Matej Skočaj, po elektronski pošti dne 16.4.2021. Odgovori so bili svetnikom dani skupaj z
gradivom.
K24) Določitev skupnega kandidata za Člana Nadzornega sveta delniške družbe KSP
d.d. Sežana (poročevalec: Predsednik KMVI)
KSP d.d. Sežana je z dopisom dne 20.12.2019 pozvala vse 4 občine, da predlagajo skupnega
predstavnika za člana Nadzornega sveta, za mandatno obdobje štirih let. Dosedanji član
Nadzornega sveta KSP d.d. Sežana, je bil na skupščini dne 22.6.2016 izvoljen Boris Hlačar, ki
mu je 21.6.2020 prenehal mandat. V letu 2020 je bila s strani občin Hrpelje-Kozina, Sežana in
Divača za kandidatko predlagana Anita Hiti iz Senožeč, vendar pa na 25. Skupščini delničarjev
ni bil sprejet sklep, da se slednja imenuje v Nadzorni svet družbe.
Statut KSP d.d. Sežana določa, da šteje nadzorni svet tri člane. Dva člana, ki zastopata interese
delničarjev družbe izvoli skupščina in sicer tako, da je en član nadzornega sveta predstavnik
vseh štirih občin (občina Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana), drugi član pa je
predstavnik ostalih delničarjev. Enega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese družbe, izvoli
svet delavcev.
Občina Divača je predlog za imenovanje kandidatke Anite Hiti že umaknila in na seji
občinskega sveta v mesecu maju 2021 že potrdila med župani usklajeni predlog kandidata. Za
kandidata za člana Nadzornega sveta družbe KSP d.d. Sežana se predlaga Bogomirja Horvata.
Občinski svet Občine Sežana bo o predlogu sklepa odločal na seji dne 27. 5. 2021. Kandidat
soglaša z imenovanjem in zanj ne obstajajo razlogi po 255. členu ZGD-1, ki bi imenovanje
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onemogočali.
Zaradi že sprejetega sklepa na 2. Dopisni seji Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina z dne
30. 4. 2020 je potrebno sprejeti sklep o preklicu sklepa in sklep o potrditvi novega skupnega
kandidata.
Družba KSP d.d. Sežana je sklicala skupščino delničarjev za dne 21. 6. 2021. Ena izmed točk
dnevnega reda je tudi izvolitev člana Nadzornega sveta, in sicer skupnega predstavnika občin,
skladno z določili statuta družbe.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Hrpelje-Kozina, ki je predloge
sklepov obravnavala, na komisiji ni podala pripomb. Članom OS predlagajo, da potrdijo dva
sklepa in sicer sklep o preklicu Anite Hiti in sklep o imenovanju novega kandidata Bogomirja
Horvata.
Županja ugotovi, da se je Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina seznanil s Poročilom o stanju
na področju infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Hrpelje – Kozina.
V razpravi je sodeloval dr. Matej Skočaj, ki meni, da bi bilo dobro, da se ti kandidati predstavijo,
povedo kdo so in ali so primerni za te položaje, preden se potrdijo.
Sodeloval je Vasja Ivančič, ki se strinja, da bi se v bodoče vabilo kandidate na predstavitve.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA št. 1:
1.
Prekliče se Sklep Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina št. 032-2/2020-2, ki je bil
sprejet na 2. dopisni seji dne 30. 4. 2020, s katerim je bila Anita Hiti, Senožeče 13/a, 6224
Senožeče, predlagana kot skupna predstavnica delničarjev Občin Divača, HrpeljeKozina, Komen in Sežana, v izvolitev v Nadzorni svet delniške družbe KSP d.d. Sežana.
2.
Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 1 članov
Sklep je bil sprejet.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA št. 2:
1.
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina predlaga Skupščini Komunalno stanovanjskega
podjetja d.d. Sežana, da se v Nadzorni svet delniške družbe KSP d.d. Sežana kot
predstavnika delničarjev občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana imenuje
Bogomirja Horvata, Kačiče-Pared 1, 6215 Divača.
2.
Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 11 članov OS
ZA je glasovalo 10 članov
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PROTI je glasovalo 1 članov
Sklep je bil sprejet.
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.
Zabeležila: Ester Renko

Županja
Saša Likavec Svetelšek
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