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

Številka: 032-4/2014-19
Datum: 12. 6. 2014
ZAPISNIK
25. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEŽANA
v mandatnem obdobju 2010 – 2014, ki je bila
v četrtek, 12. junija 2014, ob 16.00
v mali sejni dvorani Občine Sežana

Prisotni: župan Davorin Terčon, 18 članov občinskega sveta, Milan Potparič – direktor
občinske uprave, Adrijana Suša Bonifacio – vodja Oddelka za splošne zadeve, Tanja Ravbar
– vodja Oddelka za gospodarske in družbene dejavnosti, Andreja Škapin – višja svetovalka
za pravne zadeve, Barbara Peroci – višja svetovalka za stanovanjske zadeve in javna
naročila, Radica Slavkovič, Vrtec Sežana – k 2. točki.
Odsotna: Olga Orel (opr.) in Robert Rogič.
Redno sejo občinskega sveta je sklical in vodil župan Davorin Terčon. Člani občinskega
sveta so na klop prejeli mnenja delovnih teles k posameznim točkam dnevnega reda in
odgovore na svetniška vprašanja in pobude, podane na prejšnji seji. Poleg tega so na klop
prejeli tudi gradivo k točkam, ki jih je župan v nadaljevanju predlagal za razširitev dnevnega
reda.
Po ugotovitvi sklepčnosti (17 prisotnih) je župan podal v razpravo predlagani dnevni red. K
razpravi ni bilo prijavljenih, je pa zatem župan Davorin Terčon podal naslednje predloge za
razširitev dnevnega reda:
− z drugo alineo 6. točke: »Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sežana za leto 2014«;
− s četrto, peto in šesto alineo 7. točke dnevnega reda seje: »Predlog sklepa o imenovanju
skupnega predstavnika občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana v Svet javnega
socialno varstvenega zavoda Center za socialno delo Sežana«, »Predlog sklepa o podaji
predloga za imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v Svet Javnega zavoda
Kobilarna Lipica« ter »Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana v Občinski volilni
komisiji Sežana«
Sledilo je glasovanje o predlaganih razširitvah dnevnega reda, in sicer je občinski svet s 14
glasovi ZA (17 prisotnih) potrdil predlog razširitve dnevnega reda z drugo alineo 6. točke, s
16 glasovi ZA (17 prisotnih) predlog razširitve dnevnega reda v 7. točki ter nato s 15 glasovi
ZA (17 prisotnih) potrdil še DNEVNI RED v celoti, in sicer:
1. Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 24. seje občinskega sveta z dne 24. 4.
2014
2. Predlog sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v
javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2014/2015
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3. Predlog Odloka o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti –
skrajšani postopek
4. Predlog Odloka o vzdrževanju objekta na Prečni ulici 2 v Sežani – prva obravnava
5. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2014
6. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana
za leto 2014 in zamenjavi poslovnih prostorov
− Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sežana za leto 2014
7. Volitve in imenovanja
− Predlog sklepa o podaji predhodnega mnenja z obrazložitvijo kandidatki za direktorico
javnega zavoda Ljudska univerza Sežana
− Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorice zavoda Območna razvojna
agencija »ORA Krasa in Brkinov«
− Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorice javnega zdravstvenega
zavoda Zdravstveni dom Sežana
− Predlog sklepa o imenovanju skupnega predstavnika občin Divača, Hrpelje – Kozina,
Komen in Sežana v Svet javnega socialno varstvenega zavoda Center za socialno
delo Sežana
− Predlog sklepa o podaji predloga za imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti
v Svet Javnega zavoda Kobilarna Lipica
− Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana v Občinski volilni komisiji Sežana«
8. Vprašanja, pobude in odgovori
1. TOČKA
Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 24. seje občinskega sveta z dne
24. 4. 2014
Pripomb na zapisnik ni bilo. Člani občinskega sveta so s 15 glasovi ZA (17 prisotnih) potrdili
zapisnik 24. seje občinskega sveta z dne 24. 4. 2014 v predlagani vsebini.
2. TOČKA
Predlog sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji
delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem
letu 2014/2015
Uvodno obrazložitev je podala Tanja Ravbar, vodja Oddelka za gospodarske in družbene
dejavnosti.
Ivica Podgoršek je predstavila pozitivno mnenje, ki ga je k predlaganemu sklepu podal Odbor
za kulturo, šolstvo in šport.
V razpravi sta sodelovala Črtomir Pečar in Radica Slavković, ravnateljica Vrtca Sežana.
Občinski svet je s 15 glasovi ZA (18 prisotnih) sprejel naslednji SKLEP:
1. Sprejme se pregled števila vpisanih otrok in izda se soglasje k predlaganemu številu in
vrsti oddelkov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana (v nadaljevanju:
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Vrtec Sežana) z enotami na območju občine Sežana v šolskem letu 2014/2015 kot izhaja
iz predloga Vrtca Sežana št. 297/31-2014 z dne 9.5.2014.
V primeru, da se med letom pojavi potreba po spremembi vrste oddelka zaradi starostne
strukture vpisanih otrok in da ta sprememba ne vpliva na število zaposlenih, se na
podlagi obrazloženega predloga Vrtca Sežana pooblašča župana za izdajo soglasja za
spremembo vrste oddelka.
Daje se soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Sežana v šolskem letu 2014/2015
kot izhaja iz predloga Vrtca Sežana št. 297/31-2014 z dne 9.5.2014 in v skladu s
predpisi, ki urejajo zaposlovanje v vrtcih.
V primeru, da število vpisanih otrok v posameznem oddelku Vrtca Sežana na območju
občine Sežana presega z zakonom določen normativ, Občinski svet Občine Sežana
soglaša, da lahko Vrtec Sežana uporabi fleksibilni normativ, ki dovoljuje v vsakem
oddelku še enega ali dva otroka več, kot je najvišje dovoljeno število, vendar le v
primerih, ko je to nujno potrebno.
Župana se pooblašča, da v primeru možnosti znižanja cene posamezne vrste programa
oziroma programov vrtca (kot posledica spremembe vrste oddelkov, večjega števila
vključenih otrok, spremembe zakonodaje…) s sklepom odloči o znižanju cene
posameznega programa oziroma programov.
Župana se pooblašča, da s sklepom odloči o zvišanju cene posamezne vrste programa
oziroma programov vrtca, če je predlog za zvišanje cene utemeljen (kot posledica
spremembe vrste oddelkov, manjšega števila vključenih otrok, spremembe
zakonodaje…) in znaša do 3%.
Župana se pooblašča, da lahko v skladu s potrebami in ob izpolnitvi minimalnih
normativov za odprtje posamezne vrste oddelka, izda soglasje k odprtju dodatnega
oddelka in k dodatnim zaposlitvam.
Enooddelčni vrtci se v času šolskih počitnic začasno zaprejo. V tem času se otroci iz
Enote Tomaj vključijo v Enoto Dutovlje, otroci iz Povirja pa v Enoto Sežana.
Pooblastilo iz 5. in 6. točke tega sklepa ni vezano zgolj na šolsko leto 2014/2015.
3. TOČKA
Predlog Odloka o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti –
skrajšani postopek

PRVA OBRAVNAVA
Uvodna obrazložitev: Adrijana Suša Bonifacio, vodja Oddelka za splošne zadeve.
Predlog odloka je predhodno obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja in podala pozitivno mnenje, ki ga je predstavil njen predsednik Sergij Daolio.
Brez razprave je občinski svet s 16 glasovi ZA (18 prisotnih) sprejel SKLEP:
Sprejme se predlog Odloka o spremembah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti v občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v prvi
obravnavi v predlagani vsebini.
DRUGA OBRAVNAVA
Razprave ni bilo. S 16 glasovi ZA (18 prisotnih) je občinski svet sprejel Odlok o spremembah
odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot
za volitve v svete krajevnih skupnosti v predlagani vsebini.
4. TOČKA
Predlog Odloka o vzdrževanju objekta na Prečni ulici 2 v Sežani – prva obravnava
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Uvodni obrazložitvi Andreje Škapin, višje svetovalke za pravne zadeve, je sledila
predstavitev mnenja Odbora za infrastrukturo in urejanje prostora. Predsednik Črtomir Pečar
je povedal, da na podlagi opravljenega glasovanja (2 ZA, 2 PROTI), odbor ni oblikoval
mnenja k predlogu Odloka o vzdrževanju objekta na Prečni ulici 2 v Sežani.
Razpravljali so Edi Fabjan, Črtomir Pečar, Špela Rožman in župan Davorin Terčon.
S 13 glasovi ZA in 2 PROTI (18 prisotnih) je občinski svet sprejel naslednji SKLEP:
Sprejme se predlog Odloka o vzdrževanju objekta na Prečni ulici 2 v Sežani v prvi obravnavi
v predlagani vsebini.

Župan Davorin Terčon je menil, da v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bi
besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi
obravnavi, zato je predlagal, da se v skladu s petim odstavkom 81. člena Poslovnika
občinskega sveta, na tej seji opravi še druga obravnava.
S predlogom župana se ni strinjal Edi Fabjan, ki je menil, da je bila njegova pripomba v
razpravi vsebinska (izrazil je namreč mnenje, da Občina s predlaganimi ukrepi preveč
posega v zasebno lastnino ter da s sprejemom odloka ne gre hiteti).
Župan je nato odredil desetminutni odmor za pripravo obrazložitve, da gre za bistveno
pripombo na vsebino predlaganega odloka, zaradi česar je Edi Fabjan nasprotoval temu, da
bi se na tej seji opravila tudi druga obravnava predlaganega odloka.
Seja se je nadaljevala ob 16.40, ko je Edi Fabjan predsedujočemu seji predložil obrazložitev
pripombe, ki jo je podal v razpravi.
Občinski svet je nato z 8 glasovi ZA (18 prisotnih) izglasoval, da se opravi druga obravnava
predloga Odloka o vzdrževanju objekta na Prečni ulici 2 v Sežani.
Župan Davorin Terčon je Edija Fabjana pozval, da poda predlog sprememb predlaganega
odloka v pisni obliki, zato je ponovno odredil odmor.
Seja se je nadaljevala ob 17.00, ko je Edi Fabjan predstavil amandma k predlogu Odloka o
vzdrževanju objekta na Prečni ulici 2 v Sežani.
V razpravi je Črtomir Pečar povedal, da bo glasoval proti predlaganemu amandmaju. Bil je
namreč mnenja, da občinski svet nima pristojnosti spreminjati elaborata za določitev
nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del, saj je bil pripravljen na osnovi projektnih
pogojev, ki jih je podal Zavod za varstvo kulturne dediščine. Razpravljal je tudi župan
Davorin Terčon.
Amandma Edija Fabjana z dvema glasovoma ZA in 13 PROTI (18 prisotnih) ni bil sprejet.
Občinski svet je nato z 12 glasovi ZA in 3 PROTI (18 prisotnih) sprejel Odlok o vzdrževanju
objekta na Prečni ulici 2 v Sežani v predlagani vsebini.
5. TOČKA
Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2014
Uvodna obrazložitev: Sergij Daolio, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
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Brez razprave je občinski svet s 15 glasovi ZA (18 prisotnih) sprejel naslednji SKLEP:
1. Priznanja Občine Sežana za leto 2014 prejmejo:
PREJEMNIK
MEDŽUPNIJSKA
KARITAS SEŽANA,
MEDŽUPNIJSKA
KARITAS DUTOVLJE IN
MEDŽUPNIJSKA
KARITAS LOKEV
TURISTIČNO
DRUŠTVO »KRAS«
DUTOVLJE
STANISLAVA KNEZ
MILOJKOVIĆ

NAZIV PRIZNANJA
NAGRADA OBČINE
SEŽANA

PRIZNANJE OBČINE
SEŽANA
PLAKETA SREČKA
KOSOVELA

NAMEN
Za plemenito in nesebično pomoč
ljudem v stiski

Za večletno aktivno delovanje in
vpetost v lokalno okolje
Za vrhunske dosežke na področju
likovne umetnosti

Priznanja se podelijo na slavnostni seji občinskega sveta ob 28. avgustu – prazniku Občine
Sežana.
2. V občinskem proračunu za leto 2014 je določena denarna nagrada, ki jo prejme dobitnik
najvišjega občinskega priznanja, t.j. nagrada Občine Sežana, v višini 1.000,00 €.
•
•

6. TOČKA
Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sežana za leto 2014 in zamenjavi poslovnih prostorov
Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sežana za leto 2014

Uvodna obrazložitev: Barbara Peroci, višja svetovalka za stanovanjske zadeve in javna
naročila.
Pozitivno mnenje Odbora za infrastrukturo in urejanje prostora k obema predlaganima
sklepoma je predstavil njegov predsednik Črtomir Pečar.
Pozitivno mnenje k predlaganima sklepoma je podal tudi Odbor za gospodarske dejavnosti in
premoženjske zadeve. Predstavil ga je predsednik odbora Milan Škapin.
Po razpravi Edija Fabjana je občinski svet prešel na odločanje. Ker nihče od prisotnih ni
nasprotoval županovemu predlogu, da se glasuje o obeh predlogih istočasno, je občinski
svet soglasno (18 prisotnih) sprejel Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sežana za leto 2014 in zamenjavi poslovnih prostorov ter Sklep o
dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2014, oba v
predlagani vsebini.

•

7. TOČKA
Volitve in imenovanja
Predlog sklepa o podaji predhodnega mnenja z obrazložitvijo kandidatki za
direktorico javnega zavoda Ljudska univerza Sežana

Uvodna obrazložitev: Sergij Daolio, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Razprave ni bilo. Občinski svet je s 17 glasovi ZA (18 prisotnih) sprejel SKLEP:
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Daje se pozitivno mnenje kandidatki Aljani Resinovič, roj. 24. 12. 1967, iz Rodika št. 72,
6240 Kozina, za direktorico javnega zavoda Ljudska univerza Sežana.
Obrazložitev: kandidatka že tri mandate uspešno vodi javni zavod.
•

Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorice zavoda Območna
razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov«

Uvodna obrazložitev: Sergij Daolio, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Brez razprave je občinski svet s 16 glasovi ZA (18 pristonih) sprejel naslednji SKLEP:
Daje se soglasje k imenovanju Vlaste Sluban, roj. 20. 11. 1956, iz Sežane, Ulica I. tankovske
brigade 4, za direktorico zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov«.
•

Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorice javnega zdravstvenega
zavoda Zdravstveni dom Sežana

Uvodna obrazložitev: Sergij Daolio, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Po razpravi Edija Fabjana, Milana Škapina, Črtomirja Pečarja, Sergija Daolia in Nadje
Počkar je občinski svet s 13 glasovi ZA (18 prisotnih) sprejel SKLEP:
Daje se soglasje k imenovanju Tadeje Pogačnik Godnič, dr. med., spec. druž. med., roj. 25.
12. 1970, iz Komna 137, 6223 Komen, za direktorico javnega zdravstvenega zavoda
Zdravstveni dom Sežana, in sicer za mandatno obdobje štirih let, od 15. 7. 2014 do 14. 7.
2018.
•

Predlog sklepa o imenovanju skupnega predstavnika občin Divača, Hrpelje –
Kozina, Komen in Sežana v Svet javnega socialno varstvenega zavoda Center za
socialno delo Sežana

Uvodna obrazložitev: Sergij Daolio, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Občinski svet je brez razprave prešel na odločanje o predlaganem sklepu in ga s 15 glasovi
ZA (18 prisotnih) sprejel v naslednji vsebini:
V Svet javnega socialno varstvenega zavoda Center za socialno delo Sežana se kot skupni
predstavnik Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana imenuje Saša Likavec
Svetelšek, roj. 9. 3. 1965, Vodovodna ulica 13, 6240 Kozina.
•

Predlog sklepa o podaji predloga za imenovanje predstavnika zainteresirane
javnosti v Svet javnega zavoda Kobilarna Lipica

Uvodna obrazložitev: Sergij Daolio, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
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Po razpravi Edija Fabjana je občinski svet z 11 glasovi ZA in 2 PROTI (18 prisotnih) sprejeli
naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Sežana predlaga Vladi Republike Slovenije, da v Svet javnega zavoda
Kobilarna Lipica kot predstavnika zainteresirane javnosti imenuje Rudolfa Pečarja, Lokavska
cesta 25, 6210 Sežana.
•

Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije Sežana

Uvodna obrazložitev: Sergij Daolio, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Že med uvodno obrazložitvijo Sergija Daolia je imel Edi Fabjan pripombo v zvezi s
postopkovno kršitvijo pri glasovanju o predlogu za imenovanje predstavnika zainteresirane
javnosti v Svet javnega zavoda Kobilarna Lipica. Potem, ko mu je predsedujoči seji
občinskega sveta dal besedo, je Edi Fabjan povedal, da kandidat ne more glasovati o
samemu sebi, da pa slednje ne vpliva na rezultat glasovanja, zato je pripomba
brezpredmetna.
Župan je sejo nadaljeval z glasovanjem o predlogu sklepa o razrešitvi in imenovanju člana
Občinske volilne komisije. Slednji je bil sprejet s 16 glasovi ZA (18 prisotnih), in sicer v
naslednji vsebini:
1. V Občinski volilni komisiji Sežana se:
− razreši dolžnosti člana: Miha Pogačar, Dane pri Sežani 79, 6210 Sežana in
− imenuje za člana: Petra Felicjan, Povir 20b, 6210 Sežana.
2. Ta sklep začne veljati z dnem 12. 6. 2014 in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Ker je Edi Fabjan kot podlago za svojo pripombo navajal mnenje Komisije za preprečevanje
korupcije, je župan Davorin Terčon odredil odmor za pridobitev navedenega mnenja.
Seja se je nadaljevala ob 17.45, ko je župan predstavil mnenje Komisije za preprečevanje
oz. odgovor št. 0626-1/2013-190, z dne 27. 9. 2013). To sicer navaja, da so v primeru, ko
član občinskega sveta, ki kandidira za članstvo v svetu javnega zavoda, na seji občinskega
sveta glasuje o svoji kandidaturi, podane okoliščine, v katerih njegov zasebni interes vpliva
na objektivno in nepristransko opravljanje njegovih javnih nalog v svojstvu člana občinskega
sveta. V takem primeru bi moral biti po mnenju komisije občinski svetnik, ki sam kandidira na
določeno funkcijo, na seji občinskega sveta dosledno izločen iz vseh faz obravnave/razprave
o njegovi kandidaturi, vključno s fazo glasovanja oz. imenovanja. Župan je poudaril, da gre
zgolj za mnenje komisije in da je Občina zavezana določbam Zakona o lokalni samoupravi,
skladno z določili katerega je bilo opravljeno glasovanje. V zvezi z izpostavljeno problematiko
si bo občinska uprava pridobila mnenje pristojne službe.
8. TOČKA
Vprašanja, pobude in odgovori
Člani občinskega sveta so na klop prejeli odgovore na naslednja vprašanja oz. pobude, ki so
jih podali na 24. seji, dne 24. 4. 2014:
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odgovor na vprašanje Rudolfa Pečarja, ki se je nanašalo na ureditev fasadne obloge na
objektih ob Kosovelovem domu v Sežani;
odgovor na vprašanje Edija Fabjana v zvezi s telefonsko anketo o zadovoljstvu občanov
občine Sežana z delom občinske uprave, župana in občinskega sveta;
odgovor na vprašanje, ki ga je glede proračunskih sredstev na postavki »Sredstva
župana za enkratne finančne pomoči« postavil Edi Fabjan;
odgovor na pobudo Viljema Frančeškina za spremembo statuta in poslovnika občinskega
sveta;
odgovor na vprašanje v zvezi s čiščenjem cest in javnih površin, ki ga je postavila Breda
Durcik;
odgovor na vprašanje Brede Durcik glede zaračunavanja omrežnine za uporabo
kmetijskih vodovodnih priključkov;
odgovor na vprašanje, ki ga je Špela Gec Rožman postavila v zvezi s sanacijo cest po
izvedbi odprtega širokopasovnega omrežja;
odgovor na predlog Nadje Počkar za dopolnitev odloka o Občinskem prostorskem načrtu;
odgovor na pobudo v zvezi s postavitvijo objekta, v katerega bi občani prinašali
odrabljeno pohištvo, gospodinjske in druge pripomočke, ki jo je podala Nadja Počkar;
Odgovor na vprašanje Davida Škabarja glede odstranitve zapuščenih avtomobilov z
zasebnih zemljišč;
odgovor na vprašanje Roberta Rogiča glede sodelovanja Komunalno stanovanjskega
podjetja Sežana pri odpravi posledic žledne ujme;
odgovor na vprašanje Roberta Rogiča v zvezi z izvedbo pomladanskih čistilnih akcij v
občini.



Pobuda Ivice Podgoršek se je nanašala na prodajo na tržnici v Sežani, in sicer so jo
tamkajšnji prodajalci opozorili, da imajo drugje lokalni ponudniki ugodnejšo ceno najema
tržnega prostora v primerjavi s tistimi, ki prihajajo iz drugih lokalnih skupnosti. Poleg tega
naj bi bila cena najema prodajnega mesta v Sežani enkrat dražja kot denimo v Ljubljani
ali na Vrhniki. Izpostavila je še, da bi bilo treba prodajalcem na tržnici omogočiti priklop
na električno omrežje, sicer v poletnih mesecih ne morejo prodajati pokvarljivega blaga
kot so npr. mlečni izdelki.



Špela Gec Rožman je želela izvedeti, kaj se dogaja s pobudo v zvezi z razmejitvijo
ekološkega otoka in otroškega igrišča na Ulici I. tankovske brigade v Sežani, ki jo je
podala na prejšnji seji, saj odgovora nanjo ni zasledila.
Njena tokratna pobuda se je nanašala na uporabo površin v primeru dveh gostinskih
lokalov, in sicer jo je zanimalo, kdo je lastnik poti oz. površine ob vstopu v park v Sežani,
kjer so nameščene mize tamkajšnjega lokala. V kolikor je navedena površina v lasti
Občine Sežana, jo je zanimalo, ali ima uporabnik sklenjeno najemno pogodbo. Drugi
primer, ki ga je izpostavila, je gostinski lokal, ki obratuje v prostorih nekdanje Iskre. Po
njenem mnenju so namreč mize postavljene na dovozni poti, zato jo je tudi v tem primeru
zanimalo lastništvo zemljišča in morebitni obstoj najemnega razmerja, v kolikor je
zemljišče občinsko.



Direktor občinske uprave Milan Potparič je v zvezi s pobudo s prejšnje seje povedal, da
občinska uprava ni podala odgovora, saj je pristopila k reševanju problematike in bo v
najkrajšem možnem času poskrbela za razmejitev površine ekološkega otoka od otroškega
igrišča.


Tudi Črtomirja Pečarja je zanimalo, zakaj ni odgovora na njegovo pobudo za ureditev
parkirnih prostorov na območju med Vodovodno ulico in Skalno potjo v Sežani, ki je bila
prav tako podana na prejšnji seji.
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Milan Potparič, direktor občinske uprave, je povedal, da občinska uprava pobudo proučuje,
saj gre za večjo investicijo, za katero bo potrebno pripraviti projekt.


Drugo vprašane Črtomirja Pečarja je zadevalo problematiko odkupa sena v Kobilarni
Lipica. V medijih je namreč prebral, da naj bi v prihodnje seno za potrebe kobilarne
kupovali v Ukrajini, saj naj bi šlo pri odkupu sena od kraških kmetov za drobljenje javnih
naročil. Prav danes naj bi bil v Lipici posvet glede dotične problematike, na katerem naj bi
bili prisotni tudi župani, zato je želel od župana izvedeti, kakšen je bil povzetek posveta.

Župan Davorin Terčon je nekoliko komentiral zadevo, sklenil pa z izjavo, da bo Občina
Sežana podprla vsakršno rešitev, ki bo omogočila nadaljnji odkup sena za Kobilarno Lipica
od kraških kmetov.


Glede na dejstvo, da je marmor ena od značilnosti Krasa in njegova komparativna
prednost, je Ivan Vodopivec podal pobudo, da bi Občina Sežana pred začetkom novega
šolskega leta razpisala eno do dve štipendiji na področju obdelave kamna, in sicer za
izobraževanje na umetniški akademiji v Benetkah (Accademia di Belle Arti di Venezia). S
tem bi po mnenju člana občinskega sveta naredili korak naprej pri promociji tega poklica
ter izkoriščanju te vrste kamna na našem območju.



Viljem Frančeškin je povedal, da ga je občanka opozorila na zemljevid mesta Sežana
na nekdanjem objektu Preskrbe na Partizanski cesti, ki je popisan z nacističnimi simboli.



Edi Fabjan je izrazil mnenje, da je v mestu Sežana premalo parkirišč za motorna kolesa,
pa tudi navadna kolesa. Podal je pobudo, da se prouči možnost vzpostavitve dodatnih
parkirnih površin za te namene.
Izrazil je tudi mnenje, da so bile v zadnjih desetih letih z vidika vlaganj iz občinskega
proračuna precej zapostavljene Vrhe, in sicer ne v delu do Vrabč, temveč njihov osrednji
del, kjer razen širokopasovnega omrežja naj ne bi bilo drugih večjih vlaganj.
Zadnja pobuda Edija Fabjana je bila vezana na problematiko brezposelnih v občini. Še
posebej po stečaju gradbenega podjetja Kraški zidar d.d. se je njihovo število precej
povečalo, zato je predlagal, da bi Občina približno polovico sredstev iz prihranka,
doseženega na podlagi uspešnih pogajanj o stavbni pravici za objekt vrtca v Sežani,
namenila pomoči brezposelnim občanom. V zvezi s tem naj bi občinska uprava pripravila
predlog oz. merila za dodelitev pomoči brezposelnim, ki so brez dohodkov.




Župan je ovrgel trditev, da naj bi bile Vrhe v zadnjih dveh mandatih zapostavljene na
področju investicijskega vlaganja Občine Sežana in izpostavil kar nekaj pridobitev oz.
projektov, ki so bili izvedeni v zadnjih letih na tem območju.





Rudolf Pečar je v zvezi s pobudo za ureditev fasadnih oblog na objektu ob Kosovelovem
domu v Sežani, ki jo je podal na zadnji seji, občinsko upravo pozval, da se izgled objekta
uredi do občinskega praznika, ko bodo v tem kompleksu najbrž potekale razne prireditve.
Navezal se je tudi na izpostavljeno problematiko odkupa sena v Kobilarni Lipica in
opozoril na travnike v območju kobilarne, ki so polni zeli in rastlinja, ki ga konji ne jedo,
kar po njegovem mnenju kaže na slabo gospodarjenje s travniškimi površinami.
Marjan Sardoč je svojo pobudo navezal na primer oteženega gašenja stavbnega požara
v Kopru, kjer so bile dovozne poti zaparkirane z avtomobili. Ob tem se mu je pojavilo
vprašanje, kaj bi se zgodilo v Stari vasi v Sežani, pri čemer je izpostavil ulico Pod
Planino, kjer novi naseljenci parkirajo na obeh straneh cestišča. Slednje zelo otežuje
dostop z avtomobilom, kaj šele dostop reševalnim ali gasilskim vozilom. V zvezi s tem je
predlagal, da se z odlokom uredi parkiranje tudi v tem delu Sežane.
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Seja je bila zaključena ob 18.15.

Zapisala:
Ana Pirc
višja svetovalka III

Davorin Terčon
župan
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