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SPREJETI SKLEPI, ŠTEVILKA SKLEPA IN IZVRŠITEV ODLOČITVE

• Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom koncesionarja Komunalno stanovanjsko podjetje d.d., Partizanska cesta 2, 
6210 Sežana, o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe »Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v 
Občini Komen za leto 2019

Sklep št. 032-10/2020-1, posredovan KSP d.d. Sežana

• Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom koncesionarja Komunalno stanovanjsko podjetje d.d., Partizanska cesta 2, 
6210 Sežana, o izvajanju gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje pokopališč« v Občini Komen za leto 
2019

Sklep št. 032-10/2020-2, posredovan KSP d.d. Sežana

• Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v skladu s programskimi izhodišči in smernicami
Sklep št. 032-10/2020-3, posredovan MIR Sežana in PP Sežana

• Sklep o soglasju k predlaganemu številu in vrsti oddelkov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana 
(v nadaljevanju: Vrtec Sežana) z enotama na območju občine Komen v šolskem letu 2020/2021 ter k sistemizaciji 
delovnih mest

Sklep št. 032-10/2020-4, posredovan Vrtec Sežana, ustanoviteljicam Vrtca Sežana

• Sklep o spremembah Sklepa o uveljavljanju rezervacije v poletnih mesecih in plačilu programov vrtca v primeru 
odsotnosti otrok zaradi bolezni in v primeru začasnega izpisa in ponovnega vpisa otroka v vrtec

Sklep št. 032-10/2020-5, posredovan Vrtec Sežana, ustanoviteljicam Vrtca Sežana, objavljen v Uradnem listu RS 91/2020

• Sklep o zagotovitvi sofinanciranja ločenega izvajanja pouka posameznih predmetov v kombiniranem oddelku 4. in 
6. razreda v Podružnični šoli Štanjel v šolskem letu 2020/2021 v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, 
zagotovljenimi v proračunih za leti 2020 in 2021 na proračunski postavki 190313 'Sofinanciranje ločenega izvajanja 
pouka v POŠ Štanjel’

Sklep št. 032-10/2020-6, posredovan OŠ Komen



Sklep o soglasju k sofinanciranju delovnega mesta računalničar-organizator informacijske dejavnosti v Osnovni 
šoli Antona Šibelja-Sjtenka Komen v obsegu 20 % za šolsko leto 2020/2021

št. 032-10/2020-7, posredovan OŠ Komen

Sklep o sprejemu Odloka o preoblikovanju zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov v družbo z 
omejeno odgovornostjo in o sprejetju družbene pogodbe družbe Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov 
d.o.o.

št. 032-10/2020-8, za objavo odloka po sprejemu na občinskih svetih vseh štirih občin poskrbi Občina Sežana

Sklep o pozivu županu, da na naslednji koordinaciji kraško - brkinskih županov predlaga, da se prične s postopkom 
spremembe družbene pogodbe ORA Krasa in Brkinov v tej smeri, da se vanjo vključi določbe o nadzornem svetu.

št. 032-10/2020-9

Sklep o združitvi obravnav pri sprejemanju Odloka o prometni ureditvi v starem vaškem jedru Štanjel
št. 032-10/2020-10

Sklep o sprejemu Odloka o prometni ureditvi v starem vaškem jedru Štanjel
št. 032-10/2020-11, Odlok objavljen v Uradnem listu RS št. 91/2020

Sklep o sprejemu Odloka o razveljavitvi Odloka o pogojih, postopkih in merilih za dajanje koncesij na področju 
opravljanja gospodarske javne službe »dimnikarstvo«

št. 032-10/2020-12, Odlok objavljen v Uradnem listu RS št. 91/2020

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s pare. št. 920/1 in 920/2 obe k. o. 2716 
Štanjel, in nepremičnini s pare. št. 1122/7 k.o. 2412 Komen

št. 032-10/2020-13, Sklep objavljen v Uradnem listu RS št. 91/202

Sklep o sprejemu Sprememb kadrovskega načrta OU Občine Komen za leti 2020 in 2021
št. 032-10/2020-14

Sklep o sprejemu Zaključnega računa proračuna Občine Komen za leto 2019
št. 032-10/2020-15, ZR objavljen v Uradnem listu RS št. 91/202



• Sklep o podelitvi Priznanja Občine Komen za leto 2020 Društvu za razvoj kmetijstva in turizma Planta
Sklep št. 032-10/2020-17, posredovan prejemniku

• Sklep o podelitvi Priznanja Občine Komen za leto 2020 Sabini Godnič
Sklep št. 032-10/2020-18, posredovan prejemniku

• Sklep o imenovanju predstavnika Občine Komen v svet javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Sklep št. 032-10/2020-16, posredovan JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica, imenovanemu

• Sklep o podpori celoviti rešitvi za stabilno samooskrbo celotnega območja Krasa, Brkinov, Ilirske Bistrice in Istre, 
povezavi kraškega, rižanskega in ilirskobistriškega vodovoda in obnovi že obstoječe infrastrukture ter čimprejšnji 
izgradnji četrte vrtine v Klaričih

Sklep št. 032-10/2020-19
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