Zapisnik, 15. redna seja z dne 5. 5. 2021

OBČINAKOMEN
Občinski svet
Komen 86, 6223 Komen
Tel. 05/ 7310 450, fax. 05/ 7310 460
032-0004/2021- i
5. 5. 2021

Številka:
Datum:

ZAPISNIK
15. redne seje občinskega sveta Občine Komen, ki je bila v sredo, 5. 5. 2021, ob 17.00 uri v
Viteški dvorani na gradu Štanjel.
PRISOTNI:
Člani občinskega sveta:
Brus Matjaž, Budal Boris, Grmek Damjan, Grmek Masič Urban (k tč.5), Kavčič
Evgen, Konjedič Adrijana, Kosmina Stojan, Goran Živec, Ivo Kobal (k tč.4), Mržek
Marjan, Tavčar Alenka, David Zega, Tavčar Stojan.
ODSOTNI: /
PRISOTNI:
Občinska uprava: mag. Andreja Stok, Tanja Saražin Strnad, Denis Ostrouška, Soraja
Balantič, Andrejina Nardin, mag. Katja Mulič
OSTALI PRISOTNI:/
Vabljeni:
- Radica Slavkovič, Ravnateljica Vrtca Sežana (k tč. 5),
- Aleš Vodičar, direktor ORA (k tč. 6),
- Boštjan Mlač, predstavnik GOLEA (k tč. 4),
- Aleksij Mužina, odvet. pisarna Mužina, Žvipelj & partnerji d.o.o. (k tč. 13).
Marga Milavec, NO občine Komen
Predstavniki medijev: /
Ostali: /
Župan prisotne že uvodoma obvesti, da se seja občinskega sveta v skladu s Poslovnikom
občinskega sveta snema. Prosi vse prisotne, da v primeru poročanja k gradivu, podajanja
pripomb ter razprave, to opravijo pri za to pripravljeni mizi in po zaključeni razpravi/poročanju
naproša, da mizo obrišejo s za to pripravljenimi robčki oziroma razkužilom.
Prisotne še naproša, da imajo celoten čas trajanja seje nameščeno zaščitno masko, ter da
upoštevajo medsebojno razdaljo.
Točka 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
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Župan ugotovi, da se seje udeležuje 11 članov občinskega sveta ter da je sklepčnost
zagotovljena.
Župan pove, da so svetniki z gradivom prejeli osnutek zapisnika 14. redne seje z dne 23. 12.
2020, osnutek zapisnika 8. dopisne seje z dne 29. 3. 2021, 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 14. redne in 8.dopisne seje.
Pripomb na zapisnike ni bilo.
V nadaljevanju sta bila na glasovanje dana naslednja sklepa:
SKLEP št, 1
Potrdi se zapisnik 14. redne seje občinskega sveta Občine Komen z dne 23. 12. 2020
Prisotnih je 11 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, z 11 glasovi ZA sprejet.
SKLEP št, 2
Potrdi se zapisnik 8. dopisne seje občinskega sveta Občine Komen z dne 29. 3. 2021.
Prisotnih je 11 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, z 11 glasovi ZA sprejet.
Točka 3: Določitev in potrditev dnevnega reda
Župan spomni, da so svetniki s sklicem seje prejeli predlagani dnevni red ter po elektronski
pošti še predlog razširitve dnevnega reda z naslednjimi točkami:
12. Predlog Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Komen,
13. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja - poveljnika Zavoda za
gasilno in reševalno službo Sežana in
14. Predlog Sklepa o mnenju glede kandidatke za ravnateljico Vrtca Sežana.
Dodatnih predlogov na predlagani dnevni red ni bilo.
Na glasovanje so bili dani:
SKLEP št. 3
Predlagani dnevni red 15. redne seje občinskega sveta, sklicane z vabilom št. 032004/2021-1 z dne 23. 4. 2021 se razširi z naslednjimi točkami dnevnega reda:
12. Predlog Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Komen,
13. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja - poveljnika Zavoda za
gasilno in reševalno službo Sežana in s tč.
14. Predlog Sklepa o mnenju glede kandidatke za ravnateljico Vrtca Sežana.
Z vabilom št. 032-4/2021-1 z dne 23. 4. 2021 predlagane točke dnevnega reda se
ustrezno preštevilčijo.
Prisotnih je 11 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, z 11 glasovi ZA sprejet.
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SKLEP š t 4
Sprejme se tako dopolnjeni dnevni red:
4. Letno poročilo o izvedenih
ukrepih iz akcijskega načrta
lokalnega
energetskega koncepta in njegovih učinkih za leto 2020 in plan aktivnosti za
leto 2021 - seznanitev;
5. Predlog
Sklepa
o določitvi
cene programov
javnega
vzgojno
izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana;
6. Predlog Sklepa o seznanitvi z Dokumentom identifikacije
investicijskega
projekta (DIIP) - Idejnim konceptom vinsko butičnega produkta v Občini
Komen;
7. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za
spremembo namenske rabe prostora v OPN Občine Komen - druga
obravnava;
8. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Komen - druga obravnava;
9. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencijah
mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v
Občini Komen
10. Predlog Sklepa o potrditvi predlagane skupne kandidatne liste za Razvojni
svet regije Istra - Brkini - Kras za programsko obdobje 2021 - 2027;
11. Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad
odhodki javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana;
12. Predlog Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Komen;
13. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja - poveljnika
Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana;
14. Predlog Sklepa o mnenju glede kandidatke za ravnateljico Vrtca Sežana;
15. Predlog sprememb kadrovskega načrta v organu skupne občinske uprave medobčinski inšpektorat in redarstvo za leti 2021 in 2022;
16. Predlog Sklepa o potrditvi sodne poravnave Opr. št: Pg 73/2020;
17. Predlog Sklepa o sprejemu Zaključnega računa proračuna Občine Komen za
leto 2020;
18. Vprašanja, pobude, odgovori.
Prisotnih je 11 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, z 11 glasovi ZA sprejet.
Točka 4: Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta in njegovih učinkih za leto 2020 in plan aktivnosti za leto 2021
- seznanitev
Boštjan Mlač, predstavnik podjetja Golea, seznani prisotne z letnim poročilom.
Ob 17.20 uri se seji pridruži Ivo Kobal.
Župan odpre razpravo
Marjan Mržek (utemeljeno bi bilo razmišljati o čim prejšnji energetski sanaciji OŠ Komen, ker
se v prihodnje napovedujejo zahtevnejši pogoji za pridobivanje sredstev iz teh virov).
Na glasovanje je bil dan
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SKLEP št. 5
Občinski svet Občine Komen seje seznanil z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2020 ter
planom aktivnosti za leto 2021.
Prisotnih je 12 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.
Ker je svetnik in predsednik Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti, Urban
Grmek Masič, še vedno odsoten, župan v skladu s 33. členom Poslovnika občine Komen
predlaga spremembo vrstnega reda in obravnavo 6. točke DR.
Točka 6: Predlog Sklepa o seznanitvi z Dokumentom identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) - Idejnim konceptom vinsko buticnega produkta v Občini Komen
Župan in direktor ORA, Aleš Vodičar, svetnikom predstavita Dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP), ki je podlaga za Idejni koncept vinsko buticnega produkta v
Občini Komen.
Župan odpre razpravo.
Damjan Grmek: (predstavljeni dokument ni pravilno pripravljen, ni v skladu z uredbo, zunanji
partner ni znan, vpraša, koliko je stala priprava te dokumentacije).
Župan pojasni, da je občina zakonsko zavezana izdelati DIIP za vsako investicijo, tako
pripravljen dokument predstavlja pravno podlago za zbiranje potencialnih vlagateljev, skupni
strošek izdelave je 5.100 eur.
Ivo Kobal poudari, da je projekt izvedljiv samo v primeru privatne investicije in angažiranosti;
občina naj sodeluje po svoji moči z zemljišči ipd, za občinski proračun je financiranje takega
projekta prevelik zalogaj.
Po zaključeni razpravi je bil na glasovanje dan
SKLEP št. 8
Občinski svet Občine Komen se je seznanil z Dokumentom identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) - Idejnim konceptom vinsko buticnega produkta v
Občini Komen.
Prisotnih je 12 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.
Točka 7: Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za
spremembo namenske rabe prostora v OPN Občine Komen - druga obravnava
Obrazložitev k predlogu odloka poda Andrejina Nardin, občinska uprava. Pove, da je svetnik
Boris Budal vložil amandma k 7. točki predlaganega odloka. Amandma je bil po elektronski
pošti posredovan vsem svetnikom.
Boris Budal navede razloge za vložitev amandmaja (vloge naj bodo obravnavane v
razumnem roku; če ljudje vplačajo takso, naj bodo tudi seznanjeni, kaj se z vlogo dogaja,
vloge naj predhodno obravnava strokovna komisija oz. pristojni odbor).
Župan odpre razpravo.
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Razpravljali so:
Adrijana Konjedič (občani naj vedno dobijo neko potrdilo o oddaji vlog, obvešča naj se jih o
nadaljnjih postopkih),
Stojan Kosmina (amandma je izven konteksta obravnave tega odloka, kakršna koli komisija
bi bila imenovana politično, nima smisla),
Ivo Kobal (amandma bo podprl, smiselnost predhodne obravnave vlog s strani strokovne
komisije je upravičena).
V razpravo sta se vključila še Alenka Tavčar in župan.
Na glasovanje sta bila dana
SKLEP št. 7
Sprejme se amandma k 7. točki predloga odloka, ki gaje vložil Boris Budal.
Prisotnih je 12 članov sveta.
Sklep s 5 glasovi ZA in 6 glasovi PROTI, ni bil sprejet.
SKLEP š t 8
Sprejme se Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo
namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Komen.
Prisotnih je 12 članov sveta.
Sklep je bil z 10 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI, sprejet.
Točka 5: Predlog Sklepa o določitvi cene programov javnega
izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana
Obrazložitev k predlogu sklepa poda ravnateljica vrtca, Radica Slavkovič.

vzgojno

-

Seji se ob 18.20 uri pridruži Urban Grmek Masič in že uvodoma seznani svetnike z mnenjem
Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti.
Župan odpre razpravo in opozori, da bo morala občina v primeru, da OS predlaganega
sklepa ne potrdi, nastali minus vrtca pokrivati iz proračuna. Posledično bodo na slabšem tudi
ostali zavodi, ki so vezani na delovanje vrtca.
Marjan Mržek: (zakaj sploh pride do povišanja cen, občina ne more v nedogled potrjevati
višjih cen, nekatere dejavnosti vrtca so premalo tržno naravnane.
Na glasovanje je bil dan
SKLEP š t 9
Določi se nova ekonomska cena programov Vrtca Sežana tako, da znaša mesečna
cena na otroka po posameznih programih:
PRVO STAROSTNO OBDO BJE
Celodnevni program
Program
Živila
SKUPAJ

EUR
507,73
41,37
549,10
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DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
Celodnevni program
Program
Živila
SKUPAJ
RAZVOJNI ODDELEK
Celodnevni program
Program
Živila
SKUPAJ

EUR
375,41
41,37
416,78

EUR
1.136,42
41,37
1.177,79

Ta sklep velja takoj, uporablja pa se od 1. 5. 2021.
Prisotnih je 13 članov sveta.
Sklep z 2 glasoma ZA in 11 glasovi PROTI, ni bil sprejet.
Točka 8: Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Komen - druga obravnava
Uvodno obrazložitev poda mag. Andreja Stok.
Uvodni obrazložitvi se pridruži predsednik Statutarno pravne komisije, Stojan Kosmina.
Potrdi, da so bili v predlogu odloka za drugo obravnavo upoštevani vsi podani predlogi
(zapisnik je priložen gradivu).
Župan odpre razpravo.
Adrijana Konjedič (za rešit je samo to, kako obračunavati cene groba glede na velikost,
smiseln je predlog Damjana Grmeka),
Stojan Kosmina (navodila, ki jih bo potrebno izdelati in sprejeti na OS, bodo natančneje
določala terminologijo in ostalo, kar ni direktno predmet odloka),
Marjan Mržek (kdo je tisti, ki bo odločil, da se dovoli pokop osebe, ki tu ne živi, želi pa biti
pokopan na enem izmed naših pokopališč, je bilo kaj narejenega na tem),
Urban Grmek Masič predlaga, da občina pridobi evidenco grobnih polj in pristopi k urejanju
lastništva pokopališč.
Mag. Andreja Stok (to bo urejeno z navodili, ki bodo posredovana v obravnavo vsem
vaškim skupnostim; občina je med tem časom pridobila evidenco grobnih polj na vpogled).
Razpravo so nadaljevali Urban Grmek Masič, Adrijana Konjedič, Andreja Stok.
Adrijana Konjedič pove, da ima v pripravi amandma na predlog odloka, ki ga bo vložila še
med potekom seje. Župan začasno prekine obravnavo tč. 8.
Sledila je obravnava naslednje
Točka 9: Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencijah
mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini
Komen
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Uvodno obrazložitev poda Soraja Balantič, občinska uprava.
Urban Grmek Masič pove, da Odbor za negospodarstvo in družbene dejavnosti soglaša s
sprejemom tako predlaganega pravilnika in pove, da je tudi sam zelo naklonjen takim
rešitvam.
Župan odpre razpravo.
Stojan Kosmina predlaga, da se v zapisu 4. odstavka v 12. členu popravi navedbo; »ne
sme zemljišča odtujiti najmanj 7 let po prejemu subvencije«, tako, da se bo glasila: »ne sme
zemljišča odtujiti najmanj 7 let po prejemu gradbenega oz. uporabnega dovoljenja«.
V razpravi sta sodelovala še Goran Živec in Evgen Kavčič.
Na glasovanje je bil dan
SKLEP š t 10
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencijah mladim
in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Komen v
predlaganem besedilu.
Prisotnih je 13 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, s 13 glasovi ZA sprejet.
Sledil je deset minutni odmor.
Župan še pred nadaljevanjem seje predlaga prednostno obravnavo 16. točke DR zaradi
časovne stiske vabljenega, odvetnika Aleksija Mužine.
Seja seje nadaljevala ob 19.10 uri.
Točka 16: Predlog Sklepa o potrditvi sodne poravnave Opr. št: Pg 73/2020
Župan pove, da se prisotnost Gorana Živca pri tej točke obravnava kot udeležba
predstavnika javnosti in ne kot svetnika.
Odvetnik Aleksij Mužina svetnike seznani s potekom in postopki sodne poravnave med
udeleženci, Občino Komen in podjetjem Vahta.o.o..
Župan odpre razpravo.
Damjan Grmek: (sporen je že datum podpisa pogodbe-štiri dni po lokalnih volitvah, takratni
odgovorni na FMC ni naveden, morda je to celo zrelo za kako ovadbo).
Na glasovanje je bil dan
SKLEP št. 11
Potrdi se sodna poravnava Opr. št. Pg 73/2020 v predlaganem besedilu.
Prisotnih je 13 članov sveta.
Sklep je bil z 10 glasovi ZA, sprejet.
V nadaljevanju je sledila obravnava tč. 8.: Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini
Komen - druga obravnava.
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Na podlagi mnenja Statutarno pravne komisije in soglasja večine svetnikov, so bili na predlog
besedila v 26., 31. in 36. členu odloka, podani amandmaji, ki jih je pripravila Adrijana
Konjedič.
Župan da na glasovanje naslednje amandmaje
SKLEP š t 12
V 31. členu predlaganega Odloka o pokopališkem redu v drugi obravnavi se doda nov,
drugi odstavek, ki se glasi: »V kolikor obstoječi grob presega mere, določene v 26.
členu, se grobnina izračuna z relevantnim podatkom glede na velikost grobnega
polja.«
Prisotnih je 13 članov sveta.
Sklep je bil z 12 glasovi ZA, sprejet.
SKLEP št. 13
Besedilo predlaganega 34. člena Odloka o pokopališkem redu v drugem branju se
spremeni tako, da se na novo glasi:
34. člen
(način najema - prednost pri najemu)
»Prednost pri najemu grobnega polja imajo občanke in občani s stalnim prebivališčem
v Občini Komen. Za najem se dogovorijo z upravljavcem pokopališča.
Ostali
interesenti za najem grobnega polja pa morajo pridobiti pisno soglasje vaške
skupnosti v kateri leži pokopališče, sicer upravljavec ne more in ne sme skleniti
najemne pogodbe. Del najemne pogodbe je pisno pozitivno soglasje vaške
skupnosti.«
Členi od 34. do 36. predlaganega Odloka o pokopališkem redu v drugem branju se
zaradi spremembe 34. člena ustrezno prestevilcijo in sicer tako, da dosedanji
predlagani 34. člen postane 35. člen, dosedanji predlagani 35. člen postane 36. člen in
dosedanji predlagani 36. člen postane 37. člen.
Prisotnih je 13 članov sveta.
Sklep je bil z 11 glasovi ZA in 1 glasom PROTI, sprejet.
SKLEP š t 14
26. člen predlaganega Odloka o pokopališkem redu v drugi obravnavi se spremeni
tako, da se glasi:
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se
pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni. Talni enojni grobovi so globoki od
0,6 m in se lahko poglobijo do 2 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina enojnega
groba je 1,0 m, dolžina pa 2 m, pri čemer se upošteva postavljeno nagrobno obeležje.
(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v
grobu. V dvojne grobove se poleg krst pokopavajo tudi žare. Dvojni grobovi so
globoki 0,6 m in se lahko poglobijo do 2 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina
dvojnega groba je 1,8 m, dolžina pa 2 m, pri čemer se upošteva postavljeno nagrobno
obeležje.
(3) Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se
pokopavajo otroške krste in žare. Otroški grobovi so globoki od 0,6 m in se lahko
poglobijo do 2 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina otroškega groba je 0,6 m,
dolžina pa 1,5 m.
(4) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega
grobnega prostora, katerega širina je nad 1,8 m, dolžina 2 m do največ 2,20 m, pri
čemer se upošteva postavljeno nagrobno obeležje.

8

Zapisnik, 15. redna seja z dne 5. 5. 2021

(5) Vrstni grobovi so tisti, ki so razporejeni drug ob drugem ter oblikovani in urejeni po
enotnih merilih. V njih se pokojniki pokopavajo brez poglobitve po vrstnem redu.
(6) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo
tako, da se polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s
kovinskimi vložki in žare. Na pokopališču praviloma ni dovoljeno graditi novih
grobnic. Nove grobnice je dovoljeno graditi le, če občina tako določi s prostorskim
aktom, ki ureja pokopališča.
(7) Na starih delih pokopališča se morajo grobovi prilagoditi obstoječemu stanju.
Dimenzije obstoječih grobov ostanejo nespremenjene.«
Prisotnih je 13 članov sveta.
Sklep je bil z 12 glasovi ZA, sprejet.
SKLEP št. 15
Sprejme se Odlok o pokopališkem redu v Občini
dopolnitvami podanimi v drugi obravnavi.

Komen

s spremembami

in

Prisotnih je 13 članov sveta.
Sklep je bil z 12 glasovi ZA in 1 glasom PROTI, sprejet.
Točka 10: Predlog Sklepa o potrditvi predlagane skupne kandidatne liste za Razvojni
svet regije Istra - Brkini - Kras za programsko obdobje 2021 - 2027
Krajšo obrazložitev poda župan.
Župan odpre razpravo in odgovori Ivu Kobalu na vprašanje, kaj se zgodi, če nek občinski
svet liste ne potrdi.
Župan da na glasovanje
SKLEP š t 16
Občinski svet Občine Komen potrjuje predlagano skupno kandidatno listo za Razvojni
svet regije Istra - Brkini - Kras za programsko obdobje 2021 - 2027 v sestavi, kot jo je
predlagal Svet regije Istra - Kras - Brkini na svoji 1. korespondenčni seji dne 8. 4.
2021. '
Prisotnih je 13 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, s 13 glasovi ZA sprejet.
Točka 1 1 : Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad
odhodki javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana.
Denis Ostrouška, občinska uprava, poda krajšo obrazložitev k predlogu sklepa.
Brez razprave je bil na glasovanje dan
SKLEP š t 17
Občinski svet Občine Komen daje Zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana
soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2020, v višini 5.388,65
€ za planirane nabave opreme in delno financiranje nakupa manjšega vozila za
gašenje gozdnih požarov GVGP-2 v letu 2021.
Prisotnih je 13 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, s 13 glasovi ZA sprejet
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Točka 15: Predlog sprememb kadrovskega načrta v organu skupne občinske uprave medobčinski inšpektorat in redarstvo za leti 2021 in 2022
Predlog sprememb predstavi mag. Andreja Stok.
Brez razprave je bil na glasovanje dan
SKLEP št. 18
Občinski svet Občine Komen sprejema Predlog sprememb kadrovskega načrta v
organu skupne občinske uprave - Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leti 2021 in
2022:

Opis
MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT
REDARSTVO

IN

D
A\
P dl
Število
zaposlenih na števila
števila
dan
zaposlenih na zaposlenih na
dan
dan
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
7
6
6

Prisotnih je 13 članov sveta.
Sklep je bil z 12 glasovi ZA in 1 glasom PROTI, sprejet
Točka 12: Predlog Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Komen
David Zega, predsednik KMWI, seznani svetnike s prejetimi predlogi za člane OVK (zapisnik
je priložen).
Brez razprave je bil na glasovanje dan
SKLEP š t 19
Imenuje se občinska volilna komisija Občine Komen v sestavi:
Predsednik:
Namestnik:
Član:
Namestnik:
Član:
Namestnik:
Član:
Namestnik:

Mojca Švara Buda, Tomačevica 26a, 6223 Komen
Marino Pangos, Brestovica pri Komnu 44, 6223 Komen
Tanja Marc, Kobjeglava 25, 6222 Štanjel
Marko Zega, Kobjeglava 13a, 6222 Štanjel
Egon Prelec, Tupelče 8c, 6222 Štanjel
Robert Rodman, Komen 72a, 6223 Komen
Ester Tomažinčič, Komen 145, 6223 Komen
Klemen Dokič, Komen 164, 6223 Komen

Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja 4 leta.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter prične veljati z dnem 1. 7.
2021.
Prisotnih je 13 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, s 13 glasovi ZA sprejet.
Točka 13: Predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja - poveljnika Zavoda
za gasilno in reševalno službo Sežana

10

Zapisnik, 15. redna seja z dne 5. 5. 2021

David Zega uvodoma seznani OS z mnenjem KMWI k imenovanju direktorja-poveljnika
ZGRS.
Brez razprave je bil na glasovanje dan
SKLEP št. 20
Občinski svet Občine Komen izdaja pozitivno mnenje k imenovanju
direktorja - poveljnika Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana.

Turk Blaža za

Prisotnih je 13 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, s 13 glasovi ZA sprejet.
Točka 14: Predlog Sklepa o mnenju glede kandidatke za ravnateljico Vrtca Sežana
David Zega seznani OS z mnenjem KMWI k imenovanju ravnateljice Vrtca Sežana (zapisnik
je priložen gradivu). Pove še, da se je osebno udeležil predstavitve kandidatke, a ga njen
nastop ni prepričal.
Brez razprave je bil na glasovanje dan
SKLEP š t 21
Občinski svet Občine Komen izdaja pozitivno mnenje k imenovanju Teje Čeh Svetina
za ravnateljico Vrtca Sežana.
Prisotnih je 13 članov sveta.
Sklep je bil s 7 glasovi ZA, sprejet.
Točka 17: Predlog Sklepa o sprejemu Zaključnega računa proračuna Občine Komen za
leto 2020
Ivo Kobal, predsednik Odbora za proračun, premoženjske in splošne zadeve, pove, da odbor
soglaša s sprejemom Zaključnega računa 2020 in omeni, da je že na odboru podal pripombo
na realiziran visok znesek za varstvo vozačev v OŠ Komen. Občinsko upravo zaprosi za
pisno pojasnilo.
Župan odpre razpravo.
Marjan Mržek: (reševanje problematike s pridobitvijo parcele v Hruševici predolgo traja,
nihče me več ne prepriča, da se to ne da narediti hitreje).
Na glasovanje sta bila dana
SKLEP št. 22
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2020 v predlagani
in vsebini.

obliki

Prisotnih je 13 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, s 13 glasovi ZA sprejet.
SKLEP št. 23
Občinski svet Občine Komen sprejme poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Komen za leto 2020, kije priloga tega sklepa.
Ta sklep prične veljati z dnem uveljavitve sklepa o sprejetju zaključnega računa
Občine Komen za leto 2020.
II
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Prisotnih je 13 članov sveta.
Sklep je bil soglasno, s 13 glasovi ZA sprejet.
Točka 18: Vprašanja, pobude, odgovori
Župan svetnike seznani s tekočimi investicijami v zadnjem obdobju.
Evgen Kavčič (vpraša, kdaj pride na vrsto sanacija ceste Coljava-križišče Pliskovica,
opozori na neestetsko in neurejeno krožišče na začetku Komna, poda krajše poročilo s
skupne seje Odbora za kmetijstvo, turizem, mednarodne in medobčinske odnose ter delovne
skupine za področje turizma).
Župan odgovori na vprašanja.
Damjan Grmek pozove župana, da vse štiri občine čim prej predlagajo skupnega kandidata
v Nadzorni svet Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana d.d..
Ivo Kobal:
poda zelo kritično mnenje na trenutno situacijo cepljenja in testiranja na Covid-19 na
območju občine Komen in širšem kraško-obalnem območju. Predlaga, da občina
pisno pozove direktorico ZD Sežana k bolj ažurnemu pristopu in izvajanju ukrepov,
poda pripombo na delo redarjev, zlasti ob vikendih v Štanjelu,
opozori na neurejeno zemljiško razmerje na gozdni poti Grižnik-Lukovec.
Župan odgovori na vprašanja in pove, da bo občinska uprava glede cepljenja poslala dopis
na ZD Sežana.
Stojan Tavčar vpraša župana ali je ukrepal v zvezi z magistrsko nalogo Maje Ščuka, ki je še
vedno objavljena na spletu.
Goran Živec svetnikom predstavi knjigo »Prazgodovinska gradišča Trsta in Julijske krajine«
avtorja Carla Marchesettija.
Boris Budal vpraša:
- je res, da gostilna Brajda ne more pridobiti gradbenega dovoljenja oz. izvajati
dejavnosti, ker jim občina ne more zagotoviti dovolj parkirnih mest,
kako zadeve trenutno funkcionirajo v Štanjelu in kako se bodo urejale v bodoče,
- ali se kaj dela na projektu Mali trg, dvorana in TUŠ Komen,
ali se kaj razmišlja o ustanovitvi služb skupne občinske uprave (lahko bi združili
službe skupne CZ).
V nadaljevanju je župan odgovarjal na vprašanja.
Urban Grmek Masič:
poda pobudo za postavitev obvestilnih tabel oz plakatnih mest na območju gornje
Branice,
predlaga pospešitev postopkov urejanja zadev z Agrarnimi skupnostmi naše občine,
Župan odgovori še na vprašanje Urbana G. Masiča glede izvajanja analize (Vrtec).
Seja se je zaključila ob 21.30 uri

