Osnutek zapisnika, 13. redna seja z dne 4. 11. 2020

OBČINA KOMEN
Občinski svet
Komen 86, 6223 Komen
Tel. 05/ 7310 450, fax. 05/ 7310 460

Številka:
Datum:

032-0015/20204. 11. 2020

ZAPISNIK
13. redne seje občinskega sveta Občine Komen, ki je bila v sredo, 4. 11. 2020, ob 17.00 uri
preko videokonference v aplikaciji ZOOM.
PRISOTNI (preko videokonference):
Člani občinskega sveta:
Brus Matjaž, Budal Boris, Grmek Masič Urban, Kavčič Evgen, Konjedič Adrijana,
Kosmina Stojan, Goran Živec, Ivo Kobal, Mržek Marjan, Tavčar Alenka, David
Zega,Tavčar Stojan.
ODSOTNI: Damjan Grmek
PRISOTNI (preko videokonference):
Občinska uprava: mag. Andreja Štok, Tanja Saražin Strnad, Denis Ostrouška, Soraja
Balantič, Katja Mulič, Boštjan Frančeškin, Andreja Kočevar
OSTALI PRISOTNI:/
Vabljeni:
- Ravnateljica Vrtca Sežana, Radica Slavković (k tč. 4),
- Direktorica Kosovelove knjižnice Sežana, Magdalena Svetina Terčon (k tč. 5),
- Marga Milavec in Dimitrij Čigon (člana NO)
Predstavniki medijev:/
Župan še pred začetkom seje pove, da današnja seja občinskega sveta poteka v skladu s
četrtim odstavkom 35. člena Zakona o lokalni samoupravi s pomočjo informacijske
tehnologije na daljavo, v aplikaciji ZOOM.
Pojasni, da ZLS določa, da so člani občinskega sveta v prostoru, v katerem v času seje
uporabljajo za medsebojno komuniciranje informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, sami.
Pove še, da se seja se zvočno in slikovno snema, ne pa tudi javno predvaja.
Obrazloži, da bodo člani občinskega sveta glasovali z osebnim izrekanjem in sicer tako, da
bo po zaključeni razpravi pri vsaki posamezni točki vse člane občinskega sveta po
abecednem vrstnem redu pozval, da se izrečejo ZA ali PROTI sprejetju vsakega sklepa. Po
vsakem zaključenem glasovanju bo župan svetnike seznanil z rezultati glasovanja.
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Točka 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotovi, da se seje udeležuje 12 članov občinskega sveta ter da je sklepčnost
zagotovljena.
Župan pove, da so svetniki z gradivom prejeli osnutek zapisnika 12. redne seje z dne 15. 7.
2020, osnutek zapisnika 6. dopisne seje z dne 15. 10. 2020, kot tudi pregled realizacije
sprejetih sklepov na redni in dopisni seji.
Točka 2: Pregledi in realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov
Pregledana je bila realizacija sklepov ter osnutki zapisnikov 12. redne in dopisne seje.
Stojan Kosmina poda pripombo na zapisnik 12. redne seje:
- V razpravo (7. 8. 9. in 10. tč. dnevnega reda) naj se zapiše: Stojan Kosmina zaprosi
g. Brezovnika, naj pripravi tudi pisno obrazložitev njegove razlage. In sicer, kakšne so
možnosti in pravne podlage za ravnanje s pokojnikom v primerih, ko ni mrliških vežic
in v primerih, ko so te zagotovljene.«
V nadaljevanju sta bila na glasovanje dana naslednja sklepa:
SKLEP št. 1
Potrdi se zapisnik 12. redne seje občinskega sveta Občine Komen z dne 15. 7. 2020 s
pripombo, ki jo je podal Stojan Kosmina.
Prisotnih je 12 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.
SKLEP št. 2
Potrdi se zapisnik 6. dopisne seje občinskega sveta Občine Komen z dne 15. 10. 2020
Prisotnih je 12 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.
Točka 3: Določitev in potrditev dnevnega reda
Župan predlaga, da se 7. tč. Predlaganega dnevnega reda »Predlog Odloka o spremembi in
dopolnitvi Odloka o občinskih cestah«, obravnava po skrajšanem postopku.
Pripomb na predlagani dnevni red ni bilo, župan da na glasovanje
SKLEP št. 3
Točka 7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah
predlaganega dnevnega reda, se v skladu s 86. členom Poslovnika občinskega sveta
Občine Komen sprejema po skrajšanem postopku.
Prisotnih je 12 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.
SKLEP št. 4
Sprejme se tako predlagani dnevni red:
4. Predlog Sklepa o določitvi cene programov javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Sežana od 1. 11. 2020;
5. Predlog Sklepa o izdaji predhodnega mnenja k Strateškemu načrtu
Kosovelove knjižnice Sežana za obdobje 2021-2025;
6. Predlog Sklepa o sofinanciranju investicije v prostore dnevnega varstva
starejših Komen;
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7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah
(skrajšani postopek);
8. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v skupščino
Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov d.o.o.,
9. Predlog Sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa ter o
imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora za preostanek mandata
2018 – 2022;
10. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
k.o. Kobjeglava, Hruševica;
11. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah št.
949/15 in 950/37 obe k.o. 2416 Štanjel;
12. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Komen za obdobje od 1. 1. 2020 do
30. 6. 2020;
13. Predlog Rebalansa-1 proračuna Občine Komen za leto 2020;
14. Vprašanja, pobude, odgovori.
Prisotnih je 12 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.
Točka 4: Predlog Sklepa o določitvi cene programov javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Sežana od 1. 11. 2020
Radica Slavković, ravnateljica Vrtca Sežana, poda obrazložitev k predlagani točki.
Urban Grmek Masič, predsednik Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti, pove,
da odbor s predlogom določitve novih cen ni soglašal.
Župan odpre razpravo.
Adrijana Konjedič: (predlog povišanja cen je nesprejemljiv, zlasti povišanje stroškov
čiščenja, dvig cen vidi kot izsiljevanje občin soustanoviteljic).
Stojan Kosmina (še vedno nismo prejeli stroškovnice za enoto vrtca v Komnu in Štanjelu).
Matjaž Brus: (soglaša z mnenji predhodnikov, dvigovanje cen storitev in stroškov oceni kot
neutemeljeno; vpraša, kaj glede tega meni svet staršev in omeni možnost razveljavitve
razpisa za izbiro izvajalca čiščenja).
Boris Budal: (v planu bi morali biti že zajeti stroški napredovanj, zakaj morajo biti starši žrtve
dviga plač zaposlenim v vrtcu, funkcionalni stroški so previsoki v primerjavi s prejšnjimi leti).
Ivo Kobal: (pove, da je razprava o predlogu določitve cen JZ Vrtec Sežana potekala tudi na
Odboru za proračun, finance, premoženjske in splošne zadeve, glasoval bo proti, vrtec naj
poskrbi za čiščenje v okviru svojih zaposlenih, županu naj se da možnost, da mnenje OS
zagovarja pred ostalimi občinami soustanoviteljicami).
Urban Grmek Masič: (vpraša-o kakšni vsoti govorimo pri zaposlovanju invalidov?).
V nadaljevanju je ravnateljica vrtca odgovarjala na sklop zastavljenih vprašanj. Razprava se
je nadaljevala. Razpravljali so:
Stojan Tavčar: (predlog, kako bi bilo možno obračunati stroške čistilke).
Ivo Kobal: (kaj vrtec plačuje Osnovni šoli, koliko stane obrok, ki ga pripravijo v šoli in koliko,
če vrtec »kuha sam«).
Adrijana Konjedič: (razmisliti o možnosti zaposlitve invalidne osebe za čiščenje, zakaj višati
plače zaposlenim, če to ni potrebno, ne glede na opis del in nalog, kakšne so možnosti, da
se vrtec v Komnu priključi OŠ).
Marjan Mržek: (ni prav, da trenutno v svetu JZ Vrtec Sežana nimamo svojega predstavnika,
gre za veliko denarja).
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Radica Slavkovič pojasni stroškovnik obračunavanja obrokov hrane. Pove, da bo kmalu
potekala izbira predstavnika staršev v svet JZ. O tem bo občina obveščena.
Po zaključeni razpravi je bil na glasovanje dan
SKLEP št. 5
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

525,97
37,38
563,35

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
EUR
Celodnevni program
Program
Živila
SKUPAJ

379,62
37,38
417,00

RAZVOJNI ODDELEK
EUR
Celodnevni program
Program
Živila
SKUPAJ

1.131,62
37,38
1.169,00

Prisotnih je 12 članov sveta.
Sklep z 11 glasovi PROTI, ni bil sprejet.
Točka 5: Predlog Sklepa o izdaji predhodnega mnenja k Strateškemu načrtu
Kosovelove knjižnice Sežana za obdobje 2021-2025
Krajšo obrazložitev k predlogu sklepa poda direktorica Kosovelove knjižnice Sežana,
Magdalena Svetina Terčon.
Urban Grmek Masič seznani svetnike z mnenjem Odbora za negospodarstvo in družbene
dejavnosti.
Župan odpre razpravo.
Ivo Kobal: (katere so glavne težave enote knjižnice v Komnu, kakšni so plani za naprej).
Adrijana Konjedič. (omogočiti, morda z enostavnim dvigalom, da bo knjižnica v Komnu
dostopna tudi gibalno oviranim osebam; izpostavi, da občina Komen postaja knjigam prijazna
občina-čitalnice po vaseh).
Stojan Tavčar: (strateški načrt ne vsebuje finančnega plana).
Boris Budal: (predlog za spremembo Odloka o ustanovitvi zavoda Kosovelova knjižnica naj
podajo zaposleni v knjižnici).
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Urban Grmek Masič: (kakšne so možnosti oblikovanja skupne knjižnice z osnovno šolo, ali
se razmišlja o vključitvi Štrekljeve domačije v delovanje knjižnice po vzoru Kosovelove
domačije v Tomaju).
Adrijana Konjedič: (čitalnice niso konkurenca knjižnici, razmišljati o možnosti zagotovitve
posebnega oddelka za dragocenejše knjige, predvsem tiste z avtorskimi podpisi).
Po razpravi je bil na glasovanje dan
SKLEP št. 6
Občinski svet Občine Komen izdaja pozitivno predhodno mnenje k Strateškemu
načrtu Kosovelove knjižnice Sežana za obdobje 2021-2025.
Prisotnih je 12 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.
Točka 6: Predlog Sklepa o sofinanciranju investicije v prostore dnevnega varstva
starejših Komen
Uvodno obrazložitev poda župan. Svetnike seznani predvsem z danimi možnostmi in
postopki financiranja izbranega projekta.
Župan odpre razpravo.
Goran Živec, Boris Budal in Matjaž Brus soglašajo, da je projekt ključnega pomena za
občino. Tudi v primeru, če bo potrebno zagotoviti še kakšna dodatna sredstva.
Evgen Kavčič predlaga, da na eni prihodnjih sej direktor Doma upokojencev Nova Gorica,
predstavi delovanje takega centra.
Po razpravi je bil na glasovanje dan
SKLEP št. 7
Občinski svet Občine Komen je prepoznal projekt vzpostavitve Dnevnega centra
Komen kot prioritetno nalogo občine.
Občinski svet Občine Komen soglaša, da Občina Komen Domu upokojencev Nova
Gorica za namen vzpostavitve Dnevnega centra Komen sofinancira t.i. »neupravičene
stroške projekta« in sicer:
- upravičene stroške najetja likvidnostnega kredita, ki bi ga ob morebitni
nelikvidnosti Dom upokojencev Nova Gorica moral najeti za dejansko izvedbo
projekta, kot so obresti in stroški odobritve kredita,
- druge morebitne neupravičene stroške za izvedbo samega projekta.
Prisotnih je 12 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.
Točka 7: Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah
(skrajšani postopek)
Uvodno obrazložitev podata Denis Ostrouška (občinska uprava) in župan.
Sledila je razprava.
Ivo Kobal: (s tako predlaganim odlokom zopet postavljamo ovire sami sebi, 3m varovalni
pas je preširok, gre za posege v privatna zemljišča).
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Goran Živec: (predlagani odlok nima zakonske podlage, občina ne more z lastnimi akti
posegati v zakonodajo, najprej razmisliti o odloku s katerim bi občina prekategorizirala samo
tiste poti, ki so vezane na projekt oz. bodo kolesarske, 1m varovalni pas naj bi bil dovolj
širok, razmišljati tudi o prometni signalizaciji, ki jo bo potrebno nameščati).
Vključi se Boštjan Frančeškin, občinska uprava, dodatno obrazloži predlog odloka.
Goran Živec ponovno poudari, da obstaja možnost prekategorizacije, ki ni zakonsko sporna
Razpravo nadaljujejo: Matjaž Brus, Urban Grmek Masič, Stojan Kosmina, Boris Budal,
Ivo Kobal.
Po zaključeni razpravi župan predlaga umik te točke iz dnevnega reda.
Na glasovanje da
SKLEP št. 8
7. tč. predlaganega dnevnega reda: »Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi
Odloka o občinskih cestah (skrajšani postopek),« se umakne z dnevnega reda.
Prisotnih je 12 članov sveta.
Sklep je bil z 11 glasovi ZA sprejet.
Točka 8: Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v skupščino
Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov d.o.o.
Župan pove, da je Goran Živec podal odstopno izjavo kot član LAS Krasa in Brkinov.
David Zega, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, pove, da je
komisija prejela dva predloga, oba kandidata je ocenila kot primerna in sprejela sklep, da o
izbiri kandidata odloči občinski svet.
Župan odpre razpravo
Adrijana Konjedič in Marjan Mržek obrazložita svoj glas za Gorana Živca.
Župan predlaga, da OS glasuje o vsakemu kandidatu posebej in sicer po abecednem
vrstnem redu.
Na glasovanje je bil dan
SKLEP št. 9
V skupščino Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov d.o.o. se kot predstavnik
Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen imenuje Marko Zega.
Prisotnih je 12 članov sveta.
Sklep z 10 glasovi PROTI ni bil sprejet..
SKLEP št. 10
V skupščino Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov d.o.o. se kot predstavnik
Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen imenuje Goran Živec.
Prisotnih je 12 članov sveta.
Sklep je bil z 9 glasovi ZA sprejet.

6

Osnutek zapisnika, 13. redna seja z dne 4. 11. 2020

Točka 9: Predlog Sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa ter o
imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora za preostanek mandata 2018 –
2022.
David Zega seznani svetnike z mnenjem KMVVI.
Brez razprave je bil na glasovanje dan
SKLEP št. 11
Ugotovi se, da je Danijelu Božiču zaradi odstopa, z dnem 14. 9. 2020 prenehalo
članstvo v Nadzornem odboru Občine Komen.
V Nadzorni odbor Občine Komen se kot nadomestnega člana za preostanek mandata
2018 – 2022 imenuje Peter Švagelj, Komen 112, 6223 Komen.
Prisotnih je 12 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.
Točka 10: Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena k.o. Kobjeglava, Hruševica
Krajšo obrazložitev k predlogu sklepa poda Katja Mulič, občinska uprava.
Brez razprave je bil na glasovanje dan
SKLEP št. 12
Ugotavlja se, da se pri nepremičninah s parc. št. 2740/5, 2740/7, 2742/10, 2742/12
vse k.o. 2415 Kobjeglava in 1043/5 k.o. 2417 Hruševica, vpisanih v zemljiški knjigi z
zaznambo grajenega javnega dobra v lasti Občine Komen, status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena ukine.
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra lokalnega pomena z
ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa, po uradni dolžnosti izda občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu sodišču, da po uradni
dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru lokalnega pomena. Z
izbrisom zaznambe javnega dobra postanejo parcele navedene v 1. točki tega sklepa,
last Občine Komen.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prisotnih je 12 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.
Točka 11: Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah št.
949/15 in 950/37 obe k.o. 2416 Štanjel;
Krajšo obrazložitev k predlogu sklepa poda Katja Mulič, občinska uprava.
Brez razprave je bil na glasovanje dan
SKLEP št. 13
Ugotavlja se, da nepremičnini s parc. št. 949/15, v izmeri 36 m 2 in 950/37, v izmeri 99
m2, obe k. o. 2416 Štanjel, v zemljiški knjigi vpisani z zaznambo grajenega javnega
dobra v lasti Občine Komen, ne služijo več vpisanemu namenu, zato se status
grajenega javnega dobra ukine.
Navedeni nepremičnini izgubita status grajenega javnega dobra z ugotovitveno
odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe
se le-ta pošlje pristojnemu sodišču, da po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše
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zaznambo o grajenem javnem dobru. Z izbrisom zaznambe javnega dobra postaneta
parceli št. 949/15 in 950/37 obe k.o. 2416 Štanjel, last Občine Komen.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prisotnih je 12 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.
Točka 12: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Komen za obdobje od 1. 1. 2020 do
30. 6. 2020
Obrazložitev k tč. 12 poda Andreja Kočevar, občinska uprava.
Ivo Kobal seznani občinski svet z mnenjem Odbora za proračun, finance, premoženjske in
splošne zadeve.
Brez razprave je bil na glasovanje dan
SKLEP št. 14
V predlagani obliki in vsebini se sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine
Komen za obdobje od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
Prisotnih je 12 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.
Točka 13: Predlog Rebalansa-1 proračuna Občine Komen za leto 2020
Župan opozori, da je predmet obravnave dopolnjeni predlog, ki so ga svetniki prejeli
4.11.2020 in pozove Andrejo Kočevar, da poda obrazložitev k predlogu rebalansa.
Ivo Kobal, Odbor za proračun, finance, premoženjske in splošne zadeve, seznani svetnike s
popravkom, ki ga predlaga odbor (popravek 5. čl. Odloka o proračunu občine Komen za leto
2020 - neporabljena glavarina iz proračunskih let 2019, 2020, 2021 in 2022 se porabi
najkasneje do 31. avgusta 2022).
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Marjan Mržek (znesek 6.000 eur, namenjen praznični okrasitvi, naj
se porabi npr. za računalnike v OŠ), Boris Budal (predlog za ločitev postavk pri
sofinanciranju JZ, materialna sredstva naj bodo posebej), Urban Grmek Masič (zakaj dvig
postavke za ureditev Gledanice), Marjan Mržek (kako se je prijela zadeva »spodbujanje
stanovanjske gradnje« za mlade).
Župan odgovori na vprašanja.
Po zaključeni razpravi je bil na glasovanje dan
SKLEP št. 15
Sprejme se Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2020.
Prisotnih je 12 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.
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Točka 14: Vprašanja, pobude, odgovori
Župan svetnike podrobneje seznani s potekom akcije »Testiranja zaposlenih v občini na
covid-19«.
Adrijana Konjedič vpraša, kakšna je razlika med aktivno okužbo in okužbo.
Stojan Kosmina vpraša, kako je s projektom TUŠ Komen.
Župan odgovori na vprašanja.
Evgen Kavčič pove, da se občini ponuja možnost uvedbe Avsenikove glasbene šole. Urban
Grmek Masič predlaga, da se občane ponovno obvesti o terminu oddaje predlogov za
spremembo OPN.
Iz vrst nekaterih svetnikov je bila podana pobuda, da se znova opravi analiza »plusov in
minusov« za primer, če vrtec priključimo k OŠ Komen.
Goran Živec poda pojasnilo k predstavljeni dokumentaciji o porazdelitvi svetil JR po občini.
Stojan Tavčar ponovno izpostavi nujnost umiritve prometa skozi Zagrajec.
Župan odgovori, da bomo s tem problemom zopet seznanili Direkcijo za ceste. Predlaga še,
da se točka za obračun NUSZ za prihodnje leto ne spremeni in se tako pripravi tudi gradivo
za naslednjo sejo. V nadaljevanju je bilo govora še o umestitvi in poimenovanju točke na
prihodnjo sejo (obračunavanje amortizacije, obračunavanje omrežnine).
Adrijana Konjedič še vpraša, kako potekajo zadeve v Štanjelu po ukinitvi JZ Komenski
Kras.
Župan odgovori na vprašanje in sejo zaključi.

Seja se je zaključila ob 21.30 uri.

Zapisala: Tanja Saražin Strnad

mag. Erik Modic,
župan
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