OBČINSKI SVET
www.sezana.si obcina@sezana.si
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123

Številka: 032-5/2010Datum: 20. 7. 2010
ZAPISNIK
30. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEŽANA
v mandatnem obdobju 2006 – 2010, ki je bila
v torek, 20. julija 2010, ob 16.00
v mali sejni dvorani Občine Sežana
Prisotni: župan Davorin Terčon, 18 članov občinskega sveta, Adrijana Suša Bonifacio –
vodja Oddelka za splošne zadeve, Marko Kukanja – vodja Oddelka za okolje, prostor in
komunalno infrastrukturo, Tanja Ravbar – vodja Oddelka za gospodarske in družbene
dejavnosti, Alenka Rau – višja svetovalka II urbanistka, Milan Potparič – višji svetovalec II za
pravne zadeve, Andreja Škapin – svetovalka III za pravne zadeve, Mateja Grzetič Žerjal –
višja svetovalka III za turizem in promocijo ter delovanje krajevnih skupnosti, Dragica Kranjec
(Vrtec Sežana) – k 2. točki, Leon Kobetič in Manca Jug (Locus d.o.o.) – k 4. in 5. točki,
Silvana Zadel (Medobčinski inšpektorat in redarstvo) – k 8. točki; mediji: Tina Čič (Primorske
novice), Dušan Grča (Delo).
Odsotna: Srečko Prijatelj, Robert Rogič.
30. sejo Občinskega sveta Občine Sežana je sklical in vodil župan Davorin Terčon. Po
ugotovitvi sklepčnosti (18 prisotnih) je povedal, da so člani občinskega sveta na klop prejeli
dodatno gradivo k 8. točki dnevnega reda (odgovor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano) in mnenja delovnih teles k posameznim točkam dnevnega reda ter podal dnevni
red v razpravo.
Sergij Daolio je predlagal umik 4. točke predlaganega dnevnega reda – Osnutek Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana – strateški del – seznanitev. Kot je povedal,
ne vidi razlogov, da bi osnutek odloka obravnavali na predvidoma zadnji seji občinskega
sveta v tem mandatu, saj seznanitev s strateškim delom OPN ni pogoj za nadaljnje aktivnosti
v smeri pridobivanja državnih smernic.
Župan je predlagal, da se občinski svet kljub temu seznani s strateškim delom OPN pred
nadaljnjimi koraki za pridobivanje smernic. Nato je predlog Sergija Daolia za umik 4. točke
Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana – strateški del –
seznanitev podal na glasovanje, pri čemer sta ZA umik glasovala 2 člana občinskega sveta,
PROTI predlaganemu umiku pa je bilo 13 članov občinskega sveta (18 prisotnih).
Občinski svet je zatem potrdil predlagani DNEVNI RED v celoti, in sicer:
1. Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 29. seje občinskega sveta z dne 27.
5. 2010
2. Predlog sklepa o določitvi cene programov javnega zavoda Vrtec Sežana za šolsko
leto 2010/11
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3. Predlog Odloka o poimenovanju telovadnice Dutovlje »Telovadnica Danila Žerjala« –
hitri postopek
4. Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana – strateški del –
seznanitev
5. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje "C20 in C-21 – ob avtobusni postaji"
6. Predlog sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije za projekt »Oživljen Kras«
• Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta razvojnih programov za obdobje 2010 – 2013
7. Predlog Odloka o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za
izvedbo vzdrževalnih del na objektih v občini Sežana – prva obravnava
8. Obravnava problematike v zvezi z odlaganjem odpadkov na območju mesta Sežana
nad avtocestnim tunelom v skladu s sklepom občinskega sveta z dne 27. 5. 2010
9. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2010
10. Predlogi sklepov o prometu nepremičnin:
• Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2010
• Predlog sklepa o prodaji solastniškega dela skupnih prostorov v stanovanjskem
objektu v Dutovljah, Dutovlje 5
• Predlog sklepa o nakupu zemljišča št. 3798 k.o. Lokev in predlog sklepa o prodaji
zemljišč št. 226/4 in 226/3 obe k.o. Lokev
• Predlog sklepa o izločitvi zemljišča št. 4526/18 k.o. Lokev iz javnega dobra in predlog
sklepa o prodaji zemljišča št. 4526/18 k.o. Lokev
• Predlog sklepa o izločitvi zemljišča št. 2697/3 k.o. Križ iz javnega dobra in predlog
sklepa o prodaji zemljišča št. 2697/3 k.o. Križ
• Predlog sklepa o nakupu zemljišča št. 1465/2 k.o. Križ
11. Volitve in imenovanja:
• Predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana
• Predlog sklepa v zvezi z imenovanjem ravnateljice javnega zavoda Kosovelova
knjižnica Sežana
12. Vprašanja, pobude, odgovori
1. TOČKA
Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 29. seje občinskega sveta z dne 27.
5. 2010
Pripomb na zapisnik 29. seje občinskega sveta z dne 27. 5. 2010 ni bilo. Občinski svet je
soglasno (18 prisotnih) potrdil zapisnik 28. seje občinskega sveta z dne 8. 4. 2010.
2. TOČKA
Predlog sklepa o določitvi cene programov javnega zavoda Vrtec Sežana za šolsko
leto 2010/11
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Uvodno obrazložitev je podala Tanja Ravbar, vodja Oddelka za gospodarske in družbene
dejavnosti.
Odbor za kulturo, šolstvo in šport je k predlogu odloka podal pozitivno mnenje.
V razpravi je sodeloval Iztok Bandelj, ki ga je zanimalo, ali je predlog usklajen z ostalimi tremi
občinami soustanoviteljicami javnega zavoda. Po pritrdilnem odgovoru Tanje Ravbar je
občinski svet soglasno (18 prisotnih) sprejel SKLEP:
1. Potrdijo se ekonomske cene programov Vrtca Sežana tako da znaša mesečna cena na
otroka po posameznih programih od 01.09.2010 :
PRVO STAROSTNO OBDOBJE
EUR
Celodnevni program
Program
Živila
SKUPAJ

474,19
37,38
511,57

Poldnevni program (od 7. do 12. ure)
Program
Živila
Skupaj

322,49
10,50
332,99

Poldnevni program (od 7.-12.30 ure) s kosilom
Program
Živila
Skupaj

343,47
26,88
370,35

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
EUR
Celodnevni program
Program
Živila
SKUPAJ
Razvojni oddelek
Program
Živila
SKUPAJ

333,96
37,38
371,34
1.244,06
37,38
1.281,44
EUR

Poldnevni program (od 7. do 12. ure)
Program
Živila
SKUPAJ

224,74
10,50
235,24

Poldnevni program (od 7.-12.30 ure) s kosilom
Program
Živila
SKUPAJ

234,74
26,88
261,62

2. Cena oddelkov I. starostnega obdobja od katere se izračunava prispevek staršev za
otroke za katere je Občina Sežana po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programov

Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Telefon: 05 73 10 100, telefaks: 05 73 10 123, www.sezana.si, e-pošta: obcina@sezana.si
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 66378443, MŠ: 5884047, TRR: 01311-0100005909

3

vrtca , znaša od 01.09.2010 dalje za celodnevni program 420,83 €, za poldnevni program
(brez kosila) 320,68 € in za poldnevni program s kosilom 356,66 €. Razliko do ekonomske
cene krije Občina Sežana.
Zgoraj navedene subvencionirane cene ne veljajo v primeru, ko imajo starši v vrtec hkrati
vključenega več kot enega otroka in se v skladu z 29. členom Zakona o vrtcih zagotavljajo
sredstva za sofinanciranje plačil staršev za plačilo programa v katerega so vključeni mlajši
otroci, iz državnega proračuna.
3. Ta sklep velja takoj. Uporablja se od 01.09.2010 dalje.
3. TOČKA
Predlog Odloka o poimenovanju telovadnice Dutovlje »Telovadnica Danila Žerjala« –
hitri postopek
Uvodna obrazložitev: Adrijana Suša Bonifacio, vodja Oddelka za splošne zadeve.
Odbor za kulturo, šolstvo in šport je k predlogu odloka podal pozitivno mnenje, prav tako tudi
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Po razpravi, v kateri sta sodelovala Branko Može in župan Davorin Terčon, je občinski svet
soglasno (18 prisotnih) sprejel Odlok o poimenovanju telovadnice Dutovlje »Telovadnica
Danila Žerjala« v predlagani vsebini.
4. TOČKA
Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana – strateški del –
seznanitev
Uvodno obrazložitev k osnutku odloka je podal župan Davorin Terčon, njegovo podrobnejšo
vsebino pa je predstavil Leon Kobetič (Locus d.o.o.).
Odbor za infrastrukturo in urejanje prostora je k predlaganemu aktu podal pozitivno mnenje.
Branko Može je predstavil pobudo Krasopreme Dutovlje v zvezi s poselitvijo njene okolice ter
željo po vzpostavitvi skupnega sistema ogrevanja za potrebe Krasopreme, Socialno
varstvenega zavoda Dutovlje ter nove zdravstvene postaje.
Ivan Vodopivec je bil mnenja, da je treba mesto Sežana razvijati kot center, v ostalih naseljih
v občini pa ohranjati tipično kraško poselitev. Izrazil je pomisleke v zvezi z »otoki naselij« v
Križu, Dutovljah in Tomaju.
Alenka Orel je želela pojasnilo v zvezi z notranjim razvojem v krajevni skupnosti Avber,
medtem ko je Rudolf Pečar v razpravi izpostavil problem v OPN vrisane trase plinovoda
Ajdovščina – Lucija. Kot je pojasnil Leon Kobetič (Locus d.o.o.), je postopek sprejemanja
državnega prostorskega načrta že precej daleč, zato je trasa plinovoda že vrisana v
predlagani OPN. Ivana Vodopivca je zmotilo dejstvo, da državni prostorski načrt predvideva
traso plinovoda tudi preko območja občine Sežana, ki je bilo sicer opredeljeno kot območje,
ki izpolnjuje pogoje za posebna območja varstva. Enake pomisleke je imel tudi župan
Davorin Terčon.
V zvezi z obvoznico mimo naselij Tomaj in Dutovlje so razpravljali Ivan Atelšek, Leon Kobetič
in Manca Jug (oba Locus d.o.o.).
Po razpravi, v kateri je sodelovala tudi Majda Brdnik, se je občinski svet seznanil z
naslednjim SKLEPOM:
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Občinski svet Občine Sežana se je seznanil z osnutkom Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Sežana – strateški del.
5. TOČKA
Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje "C20 in C-21 – ob avtobusni postaji"
Uvodna obrazložitev: Alenka Rau – višja svetovalka II urbanistka, Leon Kobetič in Manca
Jug (Locus d.o.o.).
Odbor za infrastrukturo in urejanje okolja je k usklajenemu predlogu odloka podal pozitivno
mnenje.
Po razpravi Črtomirja Pečarja, v kateri je podprl sprejem predlaganega odloka, je občinski
svet prešel na glasovanje. Soglasno (18 prisotnih) je bil sprejet Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje "C-20 in C-21 – ob avtobusni postaji" v
predlagani vsebini.

•
•

6. TOČKA
Predlog sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije za projekt »Oživljen
Kras«
Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta razvojnih programov za obdobje 2010 – 2013

Uvodno obrazložitev je podala Mateja Grzetič Žerjal, višja svetovalka III za turizem in
promocijo ter delovanje krajevnih skupnosti.
Pozitivno mnenje Odbora za turizem je predstavila njegova predsednica Breda Durcik,
pozitivno mnenje Odbora za proračun in finance pa njegov predsednik mag. Božo Marinac.
Občinski svet je soglasno (18 prisotnih) sprejel naslednja SKLEPA:
1. Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije za projekt Oživljen Kras
1. Potrdi se Dokument identifikacije projekta (DIP) za projekt Oživljen Kras, ki ga je izdelala
Občinska uprava Občine Sežana.
2. Občinska uprava Občine Sežana je izdelala za projekt Oživljen Kras Dokument
identifikacije projekta (DIP) z vključeno strokovno oceno o upravičenosti investicije.
Vrednost projekta za Občino Sežana znaša 74.980,00 EUR (z vključenim davkom na dodano
vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 1.1.2011 do 31.3.2013.
Vire za financiranje zagotavljajo:
• Prispevek Skupnosti (Sredstva IPA) v znesku 63.733,00 EUR,
• Nacionalno javno sofinanciranje na državni ravni (Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko): 7.498,00 EUR,
• Občina Sežana v znesku 3.749,00 EUR.
3. Na podlagi tega sklepa se v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010-2013, ki je
sestavni del Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010, lahko uvrsti nov projekt –
projekt Oživljen Kras.
2. Sklep o dopolnitvi Načrta razvojnih programov za obdobje 2010-2013, ki je sestavni
del Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010
Načrt razvojnih programov za obdobje 2010-2013, ki je sestavni del Odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 2010, se dopolni pod področje proračunske porabe 14
GOSPODARSTVO, glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva,
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podprogram 14039001 Promocija občine s projektom OB111-10-0001 OŽIVLJEN KRAS kot
izhaja iz priloge tega sklepa.
7. TOČKA
Predlog Odloka o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za
izvedbo vzdrževalnih del na objektih v občini Sežana – prva obravnava
Uvodna obrazložitev: Andreja Škapin, svetovalka III za pravne zadeve.
Odbor za infrastrukturo in urejanje prostora je k predlogu odloka podal pozitivno mnenje.
Razpravljali so župan Davorin Terčon, Črtomir Pečar in Ivan Vodopivec.
Na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb. Ker bi bilo besedilo
predloga odloka v drugi obravnavi enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, je župan
Davorin Terčon predlagal, da se v skladu s petim odstavkom 81. člena Poslovnika
občinskega sveta (Uradni list RS, št. 117/2007) predlog odloka sprejme na isti seji, in sicer
tako, da se prva in druga obravnava predloga odloka združita.
Člani občinskega sveta so županov predlog za združitev prve in druge obravnave soglasno
(18 prisotnih) podprli. Zatem so soglasno sprejeli še Odlok o merilih in postopku za določitev
nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v občini Sežana v
predlagani vsebini.
8. TOČKA
Obravnava problematike v zvezi z odlaganjem odpadkov na območju mesta Sežana
nad avtocestnim tunelom v skladu s sklepom občinskega sveta z dne 27. 5. 2010
Uvodno obrazložitev je podala Silvana Zadel, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana.
S problematiko odlaganja odpadkov na območju mesta Sežana se je seznanil tudi Odbor za
infrastrukturo in urejanje prostora.
Na temo odlaganja odpadkov na območju mesta Sežana so razpravljali Iztok Bandelj, Alenka
Orel, Črtomir Pečar, Breda Durcik, Rudolf Pečar, Stojan Gorup, župan Davorin Terčon in
Silvana Zadel.
Občinski svet (18 prisotnih) se je po razpravi seznanil s SKLEPOM:
Občinski svet Občine Sežana se je seznanil s problematiko v zvezi z odlaganjem odpadkov
na območju mesta Sežana nad avtocestnim tunelom v skladu s sklepom občinskega sveta z
dne 27. 5. 2010.

9. TOČKA
Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2010
Uvodna obrazložitev: Iztok Bandelj, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
V razpravi so sodelovali Ivan Vodopivec, Iztok Bandelj in mag. Silvana Šonc.
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18 prisotnih članov občinskega sveta je nato soglasno sprejelo naslednji SKLEP:
1. Priznanja Občine Sežana za leto 2010 prejmejo:
PREJEMNIK
KRAJEVNA SKUPNOST
AVBER
KLUB ŠTUDENTOV SEŽANA
DRUŠTVO ZA DUŠEVNO
ZDRAVJE IN KREATIVNO
PREŽIVLJANJE PROSTEGA
ČASA "VEZI"
DRAGICA SOSIČ

NAZIV PRIZNANJA
NAGRADA OBČINE
SEŽANA
PRIZNANJE OBČINE
SEŽANA
PRIZNANJE OBČINE
SEŽANA

NAMEN
za vsestranski razvoj krajevne
skupnosti
ob 45. obletnici uspešnega
delovanja
za opravljanje dragocene
človekoljubne dejavnosti v
lokalni skupnosti

PLAKETA SREČKA
KOSOVELA

za dolgoletno požrtvovalno
skrb za Kosovelovo domačijo v
Tomaju

Priznanja se podelijo na slavnostni seji občinskega sveta ob 28. avgustu – prazniku Občine
Sežana.
2. V občinskem proračunu za leto 2010 je določena denarna nagrada, ki jo prejme dobitnik
najvišjega občinskega priznanja, t.j. nagrada Občine Sežana v višini 1.000,00 €.

•
•
•
•
•
•

10. TOČKA
Predlogi sklepov o prometu nepremičnin:
Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2010
Predlog sklepa o prodaji solastniškega dela skupnih prostorov v
stanovanjskem objektu v Dutovljah, Dutovlje 5
Predlog sklepa o nakupu zemljišča št. 3798 k.o. Lokev in predlog sklepa o
prodaji zemljišč št. 226/4 in 226/3 obe k.o. Lokev
Predlog sklepa o izločitvi zemljišča št. 4526/18 k.o. Lokev iz javnega dobra in
predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 4526/18 k.o. Lokev
Predlog sklepa o izločitvi zemljišča št. 2697/3 k.o. Križ iz javnega dobra in
predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 2697/3 k.o. Križ
Predlog sklepa o nakupu zemljišča št. 1465/2 k.o. Križ

Uvodne obrazložitve k vsem predlogom sklepov v zvezi s prometom nepremičnin je podal
Marko Kukanja, vodja Oddelka za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo.
Odbor za gospodarske dejavnosti in premoženjske zadeve je k vsem predlogom sklepov
podal pozitivno mnenje.
Razpravi mag. Boža Marinca in Marka Kukanje je sledilo glasovanje. Občinski svet je
soglasno sprejel naslednje SKLEPE:
1.
1. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sežana za leto 2010, ki je
priloga sklepa št. 032-8/2009-12 z dne 17.12.2009 se dopolni v Prilogi 1- tabela I. Zemljišča
in sicer s parc.št. 3798 k.o. Lokev.
2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za leto 2010, ki je
priloga sklepa št. 032-8/2009-12 z dne 17.12.2009, se dopolni v Prilogi 2 - tabela I. Zemljišča
in sicer s parc.št. 2697/3 in parc.št. 1465/2 obe k.o. Križ; parc.št. 4526/18, parc.št. 226/4
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in parc.št. 226/3 vse k.o. Lokev ter dopolni se Priloga 2- tabela II. Stanovanja in sicer skupni
prostori z oznako št. 7.E, stoječi na zemljišču št. 2328/5, vpisano v vl.št. 1133/8 k.o. Dutovlje.
2.
1. Občina Sežana proda Zelko Rudolfu in Zelko Nadji, Dutovlje 5, 6221 Dutovlje, skupni
prostor št. 7.E, vpisan v zemljiškoknjižnem vložku št: 1133/8 k.o. Dutovlje, v izmeri 38,3 m2,
ki se nahaja v tretji etaži stanovanjske ID stavbe: 18 na naslovu Dutovlje 5, 6221 Dutovlje.
Stanovanje se proda v skladu s cenitvijo, ki jo je izdelal cenilec in izvedenec gradbene stroke
Bogdan Colja, Sveto 81, 6223 Komen, ki znaša na dan 10.05.2010 4.100,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin se zaveže plačati kupec.
2. Nepremičnina se proda na podlagi prve alinee 22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. list RS štev. 14/2007).
3.
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, odkupi od Miroslava Stoparja, Vrhovlje 14 in
Ivane Sila, Lokev 22, zemljišče s parc.št. 3798 njiva v izmeri 216 m2 in travnik v izmeri 678
m2 k.o. Lokev.
Zemljišče se odkupi v skladu s cenitvijo sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke
Draga Dujmoviča, Krvavi Potok 36, Kozina, ki znaša v maju 2010 47.383,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin se zaveže plačati kupec.
4.
Zemljišči s parc.št. 226/4 in 226/3 obe k.o. Lokev, se prodata Miroslavu Stoparju, Vrhovlje
14 do deleža 10/16-tin in Ivani Sila, Lokev 22, do deleža 6/16-tin.
Zemljišče s parc.št. 226/4 se proda v skladu s cenitvijo sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke Draga Dujmoviča, Krvavi Potok 36, Kozina, ki znaša v maju 2010 18.900,00
EUR. Zemljišče s par.št. 226/3 se proda v skladu s cenitvijo sodnega cenilca in izvedenca
kmetijske stroke Vojka Vidriha, Štorje 92, Sežana, ki znaša v maju 2010 2.570,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost se zavežeta plačati
kupca.
Zemljišči se prodata v skladu s peto alineo 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/2007).
5.
1. Ugotovi se, da zemljišče parc.št. 4526/18 k.o. Lokev, vpisano kot javno dobro, ne služi
več kot zemljišče v splošni rabi.
2. Zemljišče se odpiše iz seznama javnega dobra in pripiše k vložni številki iste k.o., kjer je
vknjižena lastninska pravica Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
6.
Zemljišče parc.št. 4526/18 k.o. Lokev se proda Miroslavu Slugi, Lokev 101, 6219 Lokev.
Zemljišče se proda v skladu s cenitvijo sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke Draga
Dujmoviča, Krvavi Potok 36, Kozina, ki v juliju 2010 znaša 1.925,00 EUR. Vrednost ne
vključuje davka na promet nepremičnin, ki se ga zaveže plačati kupec.
Zemljišče se proda v skladu s peto alineo 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/2007).
7.
1. Ugotovi se, da zemljišče parc.št. 2697/3 k.o. Križ, vpisano kot javno dobro, ne služi več
kot zemljišče v splošni rabi.
2. Zemljišče se odpiše iz seznama javnega dobra in pripiše k vložni številki iste k.o., kjer je
vknjižena lastninska pravica Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
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8.
Zemljišče s parc.št. 2697/3 k.o. Križ se proda podjetju Kras d.d., Sežana, Šepulje 31, 6210
Sežana.
Zemljišče se proda v skladu s cenitvijo sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke Draga
Dujmoviča, Krvavi Potok 36, Kozina, ki znaša na dan julij 2010 4.263,00 EUR. Vrednost ne
vključuje davka na promet nepremičnin oziroma davka na dodano vrednost, ki se ga zaveže
plačati kupec.
Zemljišče se proda v skladu s peto alineo 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/2007).
9.
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, odkupi od Borisa Kocjana, Šmarje pri
Sežani 14b, 6210 Sežana, zemljišče s parc.št. 1465/2 k.o. Križ.
Zemljišče se odkupi v skladu s cenitvijo sodnega cenilca in izvedenca kmetijske stroke Vojka
Vidriha, Štorje 92, ki znaša v maju 2010 165,00 EUR. Davek na promet nepremičnin, se
zaveže plačati kupec.

11. TOČKA
Volitve in imenovanja:
• Predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana
• Predlog sklepa v zvezi z imenovanjem ravnateljice javnega zavoda Kosovelova
knjižnica Sežana
Uvodno obrazložitev je podal Iztok Bandelj, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Občinski svet je brez razprave, obakrat soglasno (18 prisotnih), sprejel naslednja SKLEPA:
1.
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana
1. V Občinsko volilno komisijo Sežana se imenujejo:
za predsednico:
Vesna ZOBEC,
za namestnico predsednice: Ksenija GREGORČIČ
MOZETIČ,
za člana:
Mirko MACAROL,
za namestnika:
Božidar DRAGAN,
za člana:
Miha POGAČAR,
za namestnika:
Marko KOSMAČ,
za člana:
Sebastjan FUNA,
za namestnico:
Viktorija BERNETIČ,

Rožna pot 6,
Šmarje 147,

Sežana
Sežana

Šepulje 2,
Partizanska cesta 44,
Dane pri Sežani 79
Žirje 3,
Štjak 4,
Sejmiška pot 8a,

Sežana
Sežana
Sežana
Sežana
Štanjel
Sežana

2. Sedež občinske volilne komisije je v Sežani, Partizanska cesta 4.
3. Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
2.
Pred izdajo soglasja k imenovanju Nadje Mislej-Božič za ravnateljico javnega zavoda
Kosovelova knjižnica Sežana občinski svet Občine Sežana od ravnateljice zahteva poročilo o
odpravljenih pomanjkljivostih, ki izhajajo iz Poročila Medobčinske notranje revizijske službe o
izvedenem nadzoru javnih financ v javnem zavodu Kosovelova knjižnica Sežana za leto
2009 št. 060-8/2010-4 z dne 28. 4. 2010.
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12. TOČKA
Vprašanja, pobude, odgovori
•

Vprašanje Rudolfa Pečarja se je nanašalo na povišanje cen komunalnih storitev.
Občinski svet je na eni od prejšnjih sej sprejel akte, s katerimi so se cene komunalnih
storitev povišale za nekaj odstotkov, medtem ko so se po njegovih besedah stroški
komunalnih storitev, obračunanih na zadnjih položnicah, praktično podvojili. Zanimalo ga
je, od kod tolikšno povišanje cen.
Župan je povedal, da bodo zadevo preverile strokovne službe.

Seja je bila zaključena ob 18.00.

Zapisala:
Ana Može
svetovalka III

Davorin Terčon
župan
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