ZAVRNJENI PREDLOGI, KI NE IZPOLNJUJEJO MERIL ZA UVRSTITEV NA GLASOVALNO LISTO – razvrščeni po vaških skupnostih:
VS BRESTOVICA PRI KOMNU
Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Varna pot v in iz šole

2

Igrala za otroke

Predlog je postavitev tabel, ogledal in
označenega prehoda čez cesto v spodnji
Brestovici.
Predlog je postavitev igral za otroke na
stari bencinski črpalki.

3

Razširitev ceste Brestovica - Sela
na Krasu
Ureditev nogometnega igrišča v
Brestovici

4

OPOMBE ČLANOV KOMISIJE
RAZLOG ZAVRNITVE
Ni možno zagotoviti v okviru občinskih pristojnosti, saj je to v pristojnosti
Direkcije za ceste RS.
Ni pločnikov na obeh straneh ceste in ni mogoče zarisati prehoda za pešce.
Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov za uvrstitev na glasovalno listo.
Gre za novo nastalo otroško igrišče, in ne za posodobitev obstoječega
igrišča.
Preobširna investicija in presega vrednost 6.000 EUR

Predlog je širitev in obnova ceste
Brestovica - Sela na Krasu.
Predlog je ureditev travnatega igrišča Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov za uvrstitev na glasovalno listo
nasproti stare vaške šole v Brestovic Presega vrednost 6.000 EUR
(izravnava igrišča in zasaditev trave), Parcela ni v lasti Občine Komen.
zagraditev igrišča z ograjo, postavitev
večje mreže na mesto za goli, ureditev
razsvetljave in vodne pipe na igrišču.

VS BRJE PRI KOMNU
Št.

NAZIV PROJEKTA

1

Obnovitev in ureditev kala

OPIS oz. VSEBINA

OPOMBE ČLANOV KOMISIJE
RAZLOG ZAVRNITVE

Predlog je obnova vaškega kala v vasi Parcela nima urejenega lastništva in lokacija kala je izven naseljenega
Brje na parcelni številki 460/4. Vaščani območja ter precej oddaljena iz vasi.
bi želeli ponovno oživeti kal in urediti
okolico.

2

Ureditev vaškega doma

Predlog je ureditev vaškega doma na Presega vrednost 6.000 EUR.
Brjah
(pridobitev
gradbenega Ureditev vaškega doma je v občinskem planu.
dovoljenja in pridobitev soglasja za
priključitev
električne
napeljave,
ureditev zunanje okolice in ureditev
fasade na objektu)

VS GORJANSKO
Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

OPOMBE ČLANOV KOMISIJE RAZLOG ZAVRNITVE

1

Asfaltiranje vaških poti v
Gorjanskem

Preobširna investicija, ki presega vrednost 6.000 EUR . Asfaltiranje vaških cest
je predvideno v občinskem planu.

2

Ureditev električne napeljave v
športnem parku Gorjansko

Predlog je asfaltiranje vaških poti,
ki še niso asfaltirane oz. so v zelo
slabem stanju:
- Od ceste proti Komnu mimo
servisa Zega do hišne št. 10,
- Od hišne št. 85 do hišne št. 93,
- Od hišne št. 100 do hišne št. 101,
- Od hišne št. 18 do križišča s cesto
proti Brestovici,
- Od hišne št. 18a do hišne št. 21
Predlog je zamenjava varovalk na
3x50 v športnem parku Gorjansko,
ker ob vsaki prireditvi ostanemo
brez
električnega
toka
in
uporabljamo agregate.

Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.
Gre za trajen mesečni strošek občine, potrebno bi bilo tudi pridobiti dodatna
soglasja.

VS GORNJA BRANICA
Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

OPOMBE ČLANOV KOMISIJE RAZLOG ZAVRNITVE

1

Postavitev igral za otroke

2

Kolesarske in pešpoti v Občini
Komen

Predlog je postavitev igral na dvorišču
Vaškega doma v Kodretih.
Predlog je izdelava prospekta in spletne
predstavitve krožne kolesarske in peš
poti v Občini Komen s prikazom
navezave na poti v ostale občine in
zamejstvo.

Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.
Preobsežen projekt, gre za kompleksno reševanje s sosednjimi občinami,
poti verjetno potekajo tudi po privatnih zemljiščih. Stroški vzpostavitve
portala ter visoki stroški vzdrževanja poti.

VS HRUŠEVICA
Št.

NAZIV PROJEKTA

1

Nakup igral

2

Ureditev pokopališča in okolice

OPIS oz. VSEBINA

Predlog je nakup igral.
Predlog je ureditev objekta
pokopališču, poti in okolice

OPOMBE ČLANOV KOMISIJE RAZLOG ZAVRNITVE

Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.
na Predlagatelj je bil pozvan za dopolnitev predloga s točnimi podatki in
dodatno obrazložitvijo.
Dopolnitev ni bila predložena, zato podrobna nadaljnja obravnava projekta
za uvrstitev na glasovanje ni možna.

VS IVANJI GRAD - ZAGRAJEC
Št.

NAZIV PROJEKTA

1

Ureditev komunske štirne v
Zagrajcu

OPIS oz. VSEBINA

OPOMBE ČLANOV KOMISIJE RAZLOG ZAVRNITVE

Predlog je ureditev komunske štirne Preobsežna investicija. Po pregledu in popisu del so člani komisije ocenili, da
(obnova notranjosti štirne, obnova štirne ni funkcionalno obnavljati.
vodne povezave med štirnom in
koritom na vaškem placu, ureditev
prostora nad štirno – tlakovanje in
ureditev čistilnikov za vodo).

VS KOBDILJ
Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Mini glamping do 40 oseb

2

Umiritev prometa, brez težkih
tovornjakov

3

Ureditev odvodnjavanja
meteornih vod in umiritev
prometa

Predlog je izgradnja mini glampinga
(Eko glamurozno kampiranje
+
kamping)za do 40 oseb (6 hišic +
šotori).
Predlog je postavitev hitrostnih ovir iz
strani Zgornjega Kobdilja od št. 46 do
47 ter št. 22 proti spodnjemu delu.
Predlagam ogled kraja in izvedbo cone
30km/h
Predlog
je
ureditev
meteorne
kanalizacije, kar bi zajemalo položitev
cevi in postavitev jaška za zajem vode.
Istočasno naj se umiri hitrost na
navedenem cestišču, poskusno vsaj z
uvedbo cone 30km/h.

OPOMBE ČLANOV KOMISIJE RAZLOG ZAVRNITVE

Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov za uvrstitev na glasovalno listo.
Presega vrednost 6.000 EUR

Ureditev umiritve prometa ni v pristojnosti Komisije za participatorni
proračun.
Predlog bo posredovan Svetu za preventivo in varnost v cestnem prometu.

Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov za uvrstitev na glasovalno listo.
Preobsežna investicija, ki presega 6.000 EUR.

4
5

Odstranitev optične centrale
(pred) ob hiši Kobdilj 8b
Sanacija meteornih vod

6

Pločnik

Predlog je odstranitev optične centrale Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov za uvrstitev na glasovalno listo.
(pred) ob hiši Kobdilj 8b
Predlog je ureditev kanalov meteornih Presega vrednost 6.000 EUR.
vod
in
sanacijo
obstoječih,
nefunkcionalnih ponikovalnic na in ob
cesti Zg. Kobdilj in Sp. Kobdilj in na
makadamski cesti Štanjel - Kobdilj.
Predlog je izgradnja pločnika od križišča Gre za državno cesto.
pred železniško postajo do novega Vrednost presega 6.000 EUR.
naselja v Kobdilju

VS KOBJEGLABA - TUPELČE
Št.

NAZIV PROJEKTA

1

Varna pot v šolo

2

Komunske štirne!

3

Ureditev vaške poti

4

Prehod za pešce v Kobjeglavi pri
avtobusni čakalnici

5

Nakup čistilnega stroja za
čiščenje dvorane v Kobjeglavi

OPIS oz. VSEBINA

OPOMBE ČLANOV KOMISIJE RAZLOG ZAVRNITVE

Predlog je ureditev avtobusnega Predlagatelj je bil pozvan k dopolnitvi predloga, vendar dopolnitve ni
postajališča na relaciji Komen-Štanjel. predložil,
Na parceli 1579/4 ko Kobjeglava.
zato podrobna nadaljnja obravnava projekta za uvrstitev na glasovanje ni
bila možna.
Predlog je ureditev komunskih štirn Preobsežen predlog, presega vrednost 6.000 EUR
dveh v Kobjeglavi in eno v Tupelčah.
Predlog je celostna ureditev poti in Prevelika investicija, presega 6.000 EUR.
razbremenitev ostalih vaških poti. Gre
za asfaltiranje na parc. št. 2717/3 k.o.
Kobjeglava (od h. št. k27 do vaške lokve)
Predlog je označitev prehoda ceste iz Ureditev je v pristojnosti DRSC, ker gre za državno cesto, ni pločnikov na
enega dela vasi v drugega ter ustrezna obeh straneh ceste.
označitev avtobusne čakalnice.
Predlog je nabava kombiniranega Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.
čistilnega stroja.

VS KOMEN
Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Postavitev točke za kolesarje

2

Enotna označitev gostinske
ponudbe ob lokalih in reg. cestah

3

Skupni predstavitveni katalog za
turizem celotnega Krasa
Umirjanje ter urejanje prometa
skozi središče vasi

Predlog je postavitev pipe za kolesarje
in točke za popravilo koles v sklopu
ureditve središča v Komnu.
Predlog je izdelava projekta in
postavitev enotnih tabel na občinski
ravni.
Predlog je izdelavo in izdajo turističnega
kataloga na nivoju vseh vaških TIC-ev.
Predlog je umiritev in urejanje prometa
skozi središče Komna.

4

5

Otroško igrišče ob kalu Luže

6

Urejanje signalizacije za kolesarje

OPOMBE ČLANOV KOMISIJE RAZLOG ZAVRNITVE

Je v izvedbi, izvedeno bo v sklopu ureditve malega trga v Komnu

Preobsežen projekt, presega 6.0000 EUR. Enotna označitev je že v planu
Občine Komen.

Ne ustreza merilom za uvrstitev predlogov na glasovalno listo.Gre za projekt,
ki presega meje občine Komen.
Ne ustreza merilom za uvrstitev predlogov na glasovalno listo. Ureditev je v
pristojnosti DRSC.
Predlog bo posredovan Svetu za preventivo, vzgojo in varnost v cestnem
prometu.
Predlog je ureditev prostora za malo Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.
otroško igrišče ob kalu Luže, na parceli Problem lastništva parcele.
št. 1931/8 k.o. Komen v lasti Vinakras
z.o.o. Sežana.
Predlog je ureditev signalnih ter Preobsežen projekt, presega vrednost 6.000 EUR.
navigacijskih tabel po gozdnih poteh,
požarnih presekah na območju občine Predlagamo ureditev v okviru možnosti za prijavo na razpis za nepovratna
Komen. V Komnu bi lahko bila štartna in evropska sredstva.
končna točka oz. večja tabla z vsemi
podatki, ki jih turist potrebuje. Na
spletni strani www.visitkras.info bi
lahko bile proge lepo označene ter
slikovno bolj bogate. Vsaka trasa bi
lahko
imela
fotogalerijo.
Napis
www.visitkras.info bi se moral pojavljat

7

Dolgoročno razmišljati o izgradnji
nove mrliške vežice

8

Ureditev placa na Brdu

9
10

11

12

13

pogosteje, da bi turist vedel, kje lahko
poišče vse informacije.
Predlog je dolgoročno razmišljanje o Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo. Preobsežna
izgradnji nove mrliške vežice pri cerkvi
investicija, presega vrednost 6.000 EUR.
Predlog je ureditev placa na Brdu

Preobsežna investicija, presega vrednost 6.000 EUR.
Premalo podatkov za nadaljnjo obravnavo.
Ureditev pila ob hiši Komen št. 1b Predlog je ureditev pila ob hiši Komen Nahaja se na privatnem zemljišču.
št. 1b
Dopolnitev javne razsvetljave v
Predlog je dopolnitev javne razsvetljave Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo. Ni v sklopu
naselju Komen na stranskih
v naselju Komen na stranskih cestah.
projekta participatronega proračuna.
cestah
Občina Komen ima sklenjeno koncesijsko pogodbo za javno razsvetljavo.
Prostor za alternativno kulturo in Predlog je ureditev prostora za Preobsežna investicija za participatorni proračun, presega 6.000 EUR.
mlade
alternativno kulturo in mlade pod Trenutno tudi statično vprašljivo.
odrom oz. dvorano Kulturnega doma Izvedljivo v okviru celotne prenove zadružnega doma v Komnu, ki je v
Komen,ki bi bil idealen za izpeljavo občinskem planu.
manjših
alternativnih
glasbenih
koncertov, razstav sodobne umetnosti,
predavanj in za druženje mladine.
Komen takega prostora nima od zaprtja
Stare šule. MD ŠUZ, ki je pred 20 leti
postavilo temelje razvoju alternativne
kulture v občini Komen je brez
prostorov, prav tako prostora za
ustvarjalno druženje pogrešajo mladi
sovaščani. Z ureditvijo tega prostora in
izgradnjo novega stropa rešimo statični
problem dvorane.
Ureditev parka in postavitev
Predlog je postavitev otroških igral na Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.
otroških igral
parc. št. 169/2 k.o. Komen (travnik na
glavni cesti).
Odprti večnamenski javni prostor Predlog
je
ureditev
odprtega Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.
(mali trg)
večnamenskega
javnega
prostora Preobsežen projekt, presega 6.000 EUR.

14

Ureditev družabnega prostora in
eko otoka v Divčih

15

Ureditev mej in prostora za
druženje

16

Otroška igrala

17

Postavitev radarskih merilnikov
hitrosti ob vpadnicah v vas

18

Ureditev objekta stare šole in
okolice

19

Ureditev enosmernega prometa
pri cerkvi sv. Jurija

namenjenega prireditvam in drugim
dejavnostim (malega trga) na občinskih
zemljiščih parc. št. 1871/1 in 1877/2 k.o.
Komen (za vaškim domom) ali na parc.
št. 1866/4 k.o. Komen (parkirišče za Tuš
marketom) ali parc. št. 118 in 117 k.o.
Komen (parceli ob stari šoli). Zgradile bi
se tribune ter tlakovana ali utrjena
površina za prireditve.
Predlog je ureditev družabnega
prostora v Divčih. Otroško igrišče,
ekološki otok, parkirišče. Odkup
lastniške parcele 304/1 - 304/7 in
postopna ureditev, vsako leto en del.
Predlog je ureditev mej in prostora za
druženje na parceli št. 3529 KO Komen.
Gre za ureditev mej, postavitev
robnikov in asfaltiranje.
Predlog je postavitev otroških igral in
ureditev parka na občinskem travniku
št. 169/2 k.o. Komen (ob glavni cesti) ob
Banki Koper. Trenutno v vasi ni nobene
primerne lokacije, kjer bi se majhni
otroci lahko igrali.
Predlog je postavitev opozorilnih
radarskih merilnikov hitrosti, kot je tisti
pri OŠ Komen, na v vseh vpadnicah v
Komen
Predlog je ureditev objekta stare šole in
okolice, ker je objekt v slabem stanju in
zanemarjen.
Predlog je ureditev enosmernega
prometa in/ali postavitev ležečih

Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.
Preobsežen projekt, presega 6.000 EUR.

Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.
Preobsežen projekt, presega 6.000 EUR.

Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.

Ne ustreza merilom za uvrstitev predlogov na glasovalno listo. Ureditev je v
pristojnosti DRSC.
Predlog bo posredovan Svetu za preventivo, vzgojo in varnost v cestnem
prometu.
Preobsežna investicija, presega 6.000 EUR.
Bo urejeno v sklopu ureditve glavnega trga v Komnu, ki je v občinskem
planu.
Ne ustreza merilom za uvrstitev predlogov na glasovalno listo. Ureditev je v
pristojnosti DRSC.

20

Postavitev ležečih policajev v
»dolnjem« Komnu

21

Nabava montažne dvižne odrske
strehe za občinski oder

22

Osvetlitev poti na pokopališče v
Komnu

23

Sklad za nakup glasbil za člane
pihalnega orkestra Komen

policajev od glavne ceste v Komnu na
stransko cesto, ki pelje do cerkve Sv.
Jurija mimo gasilskega doma (lokalna
cesta z oznako LC št. 676201).
Predlog je postavitev ležečih policajev
na cesti Sežana – Krajna vas – Komen in
postavitev ogledal, kjer cesta ni
pregledna.
Predlog je nabava montažne dvižne
odrske strehe oz. konstrukcije za odrsko
razsvetljavo, primerno za oder v lasti
Občine Komen. S tem bi smotrno
zmanjšali stroške najema take strehe od
zasebnih ponudnikov, saj tak strošek
močno posega v proračun vsakega
organizatorja.
Predlog je ponovna vzpostavitev javne
razsvetljave na cesti med gasilskim
domom in komenskim pokopališčem.
Predlagamo
ekološko,
energetsko
varčno osvetlitev s solarnimi svetilkami
15W za namestitev na obstoječe
kandelabre, vsaka svetilka bi bila
opremljena z monokristalno sončno
celico in senzorjem gibanja v radiusu 6-8
m. Tako bi zagotovili vaščanom
prijetnejšo in varnejšo priljubljeno
sprehajalno pot, osvetlitev pa ne bi
povzročala nepotrebnega svetlobnega
onesnaževanja in porabe el. energije.
Predlog je uvedba sklada za nakup
glasbil za člane pihalnega orkestra
Komen, kot pomoč pri nakupu novih in

Predlog bo posredovan Svetu za preventivo, vzgojo in varnost v cestnem
prometu.

Ne ustreza merilom za uvrstitev predlogov na glasovalno listo. Ureditev je v
pristojnosti DRSC.
Predlog bo posredovan Svetu za preventivo, vzgojo in varnost v cestnem
prometu.
Presega 6.000 EUR in ne ustreza merilom za uvrstitev projektnih predlogov
na glasovalno listo.

Ni v sklopu projekta participatronega proračuna.
Občina Komen ima sklenjeno koncesijsko pogodbo za javno razsvetljavo.
Preobsežna investicija, presega 6.000 EUR.

Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo

24

Obnova in preureditev prostorov
pihalnega orkestra Komen

25

Maketa Komna iz časa pred
požigom

26

Hitrostne ovire na cesti Sveto –
Komen - vstop v Komen

27

Ureditev ceste k stanovanjskima
hišama št. 134/f in 134/e

vzdrževanju dotrajanih glasbil, saj se
lahko stroški gibljejo tudi okoli več tisoč
evrov, v današnjih časih pa marsikdo
verjetno ne niti prične z izobraževanjem
v glasbeni šoli prav zaradi povečanih
stroškov za nakup glasbil.
Predlog je obnova in preureditev
prostorov za vaje pihalnega orkestra
Komen ter prostorov za shranjevanje
glasbil in notnega gradiva.
Predlog je postavitev makete Komna,
kakršen je bil pred požigom leta 1944.
Maketa bi lahko nastala v izvedbi
arhitektov oz. kiparjev, prijavljenih in
izbranih na javnem razpisu. Za izdelavo
makete bi uporabili dostopne arhivske
vire (tlorise, fotografije) iz obdobja pred
2. svet. vojno. Postavljena bi bila na eni
izmed reprezentativnih lokacij v
središču vasi.
Predlog je postavitev »ležečih policajev«
na cesto, ki pelje v Sveto, ker številna
vozila, zlasti osebna, prehitro vozijo in
ogrožajo stanovalce iz hiš kot so 134/d,
134/c, 134/f 134/e, 120/a pri izpeljavi
na cesto Sveto – Komen. Da bi preprečili
prometne nesreče, smo sami postavili
na cesto ogledalo zaradi boljše
vidljivosti pri hiši 134/d.
Predlog
je
ureditev
ceste
k
stanovanjskima hišama št. 134/f in
134/e. Hiši sta bili sezidani z vsemi
gradbenimi dovoljenju pred 35 leti. Pred

Preobsežna investicija za participatorni proračun, presega 6.000 EUR.
Trenutno tudi statično vprašljivo.
Izvedljivo v okviru celotne prenove zadružnega doma v Komnu, ki je v
občinskem planu.
Zanimiva ideja. Trenutno se ne ve, kje bi bila ta maketa postavljena.
Smiselno bi jo bilo uvrstiti nekje na glavni trg v Komnu, ko bo v celoti urejen.

Ne ustreza merilom za uvrstitev predlogov na glasovalno listo. Ureditev je v
pristojnosti DRSC.
Predlog bo posredovan Svetu za preventivo, vzgojo in varnost v cestnem
prometu.

Problem lastništva, pot poteka po privatnem zemljišču.

28

Ureditev vojaškega pokopališča iz
1. svetovne vojne v Komnu

29

Ureditev Cirja, okolice, balinišča
in stare menze

30

Ureditev prehoda za pešce »na
Placu« v Komnu

31

Ureditev vaškega športnega in
otroškega igrišča

petimi leti je občina uredila kanalizacijo
do naših hiš, cesto do hiše pa kljub
dogovoru in dovoljenjem Zadruge ni
uredila.
Predlog
je
ureditev
vojaškega
pokopališča iz 1. svetovne vojne v
Komnu
Predlog je ureditev Cirja in okolice.Na
sam prostor ob balinišču bi lahko za
stalno postavili nekaj igral za otroke,
balinišče uredili, da bi bilo za stalno
uporabo. Na žalost je tudi koliba razbita,
kjer so pokali »shranjeni« in tako so na
dosegu vsakemu. Zelo žalostno… Vse je
v zelo slabem stanju. Z ureditvijo
prostora bi torej zagotovili, da bi bil
prostor za vsakdanjo uporabo : za
otroke, za vse ljubitelje balinanja,
druženja, kolesarjem za počitek, ipd. S
tem bi lahko zopet obudili tekmovanje v
balinanju za 1. maj.
Predlog je ureditev prehoda za pešce v
centru Komna, za varno prečkanje
državne ceste Komen-Gorjansko.
Predlog je izgradnja in ureditev
športnega in otroškega igrišča v Komnu.
Predlagam
postopno
izgradnjo
večnamenskega VAŠKEGA športnega in
otroškega igrišča na parceli 1871/2.
Parcela se mi zdi primerna, ker se
nahaja v centru vasi, ki naj bi bil tudi
center vaškega življenja in druženja.

Ni v pristojnosti lokalne skupnosti. Pokopališče ureja ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.
Preobsežna investicija, ki presega 6.000 EUR.
Občina ima v svoji strategiji plan za odkup stare menze in ureditev celotnega
kompleksa, ki naj bi bil namenjen mladinskim dejavnostim in druženju
vaščanom.

Je v pristojnosti DRSC in tudi v planu ureditve vaškega jedra v Komnu

Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.

32

Otroška igrala

33

Podaljšek pločnika ob servisnem
objektu NK Komen

34

Pridobitev dokumentacije
dodatno vadbeno površino

35

Funkcionalna prenova odra –
Kulturni dom Komen

36

Sanacija vaških kalov v Komnu

37

Večnamenski družabni prostor in
igrišče v centru Komna

za

Predlog je postavitev otroških igral
kjerkoli v središču Komna
Predlog je izgradnja pločnika ob cesti
Komen - Branik na lokaciji od krožnega
križišča do parkirišča ob servisnem
objektu NK Komen
Predlog je začetek postopka za
pridobitev projektne dokumentacije za
ureditev vadbene površine cca. 45m x
90m za potrebe mladinske nogometne
šole Komen, ob nogometnem igrišču NK
Komen. Pridobiti je potrebno ustrezno
projektno dokumentacijo, kot osnovo za
začetek ureditve dodatne vadbene
površine.
Predlog je prenova odra Kulturnega
doma Komen v smeri statike, izboljšanja
akustike in ga opremiti s konstrukcijo za
namestitev odrskih luči, da se mu
poveča uporabnost. Odrske luči je že
nabavila VS Komen.
Predlog je sanacija in ureditev vaških
kalov v Komnu. Kal Luže na parc. št.
1930 k.o. Komen - čiščenje, zamenjava
dotrajane folije, obnova nepropustne
plasti. Divški kal na parc. št. 257- 258
k.o. Komen - čiščenje, namestitev
nepropustne folije, ureditev bregov.
Komenski kal na parc. št. 410 - 414/19
k.o. Komen - čiščenje, namestitev
nepropustne folije, ureditev bregov.
Predlog je
postopna izgradnja
manjšega, večnamenskega družabnega

Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo
Preobsežna investicija,
Problem državne ceste, ki je v pristojnosti DRSC.

Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.
Predlog namerava občina realizirati ob ureditvi športnega centra.

Preobsežen projekt.
Izvedljivo v okviru celotne prenove zadružnega doma v Komnu, ki je v
občinskem planu.

Prevelika investicija, obnova vseh treh kalov presega 6.000 EUR.
Obnova dveh kalov (Divči in Luže) sta bila že bila podana in obravnavana kot
posamezna predloga ter sta uvrščena na listo za glasovanje.

Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.
Preobsežen projekt.

38

Ureditev družabnega prostora in
eko otoka v Divčih

39

Prostor za vaje (bend, glasbena
zasedba)

40

Obeležitev
70-obletnice
britansko-ameriške
povojne
pomoči

prostora za Kulturnim domom Komen,
parc. št. 1871/2 k.o. Komen. V centru
vasi potrebujemo in pogrešamo prostor
za otroška igrala, manjše asfaltirano
igrišče s koši za košarko, kotiček z
zasajenimi drevesi in parkovnimi klopmi
za druženje vaščanov.
Predlog je
ureditev oz. ograditev
ekološkega otoka v središču zaselka
Divči. Ob tem bi bilo zaželeno, da se na
istih parcelah uredi prostor za druženje
vaščanov, zasadi nekaj dreves in postavi
mizo in klopi. Gre za lastniške parcele št.
304/1 in 304/7, ki bi jih bilo potrebno
odkupiti ali vzeti v dolgoročni najem za
dobrobit vaščanov.
Predlog je dodelitev prostora, kjer bi
občani lahko ustvarjali glasbo. Prostor,
kjer bi se člani bendov in ostalih
glasbenih zasedb lahko srečevali in
vadili.
Predlog je obeležitev 70-obetnice
britansko-ameriške povojne pomoči s
kulturno in žalno slovesnostjo in
obeležitev
kraja
stroglavljenja
ameriškega bombnika. Projekt se
nanaša na vasi Komen,Brestovica,
Kobidlj, Lisjaki, Lukovec, Mali dol,
Štanjel in Tomačevica

Preobsežna investicija, presega 6.000 EUR.
Parcela ni v lasti občine.

Ni predloga za lokacijo.
Občina ima v svoji strategiji plan za odkup stare menze in ureditev celotnega
kompleksa, ki naj bi bil namenjen mladinskim dejavnostim in druženju
vaščanom.
Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.

VS LUKOVEC
Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Dokončanje javne razsvetljave na
Lukovcu

Predlog je dokončanje izgradnje javne
razsvetljave,saj so bile ob izgradnji
vodovoda postavljene cevi in temelji za
luči. Potrebno bi bilo še postaviti luči in
kabelsko omrežje.

OPOMBE ČLANOV KOMISIJE RAZLOG ZAVRNITVE

Ni v sklopu projekta participatronega proračuna.
Občina Komen ima sklenjeno koncesijsko pogodbo za javno razsvetljavo.

VS MALI DOL
Št.

NAZIV PROJEKTA

1

Občinske poti v k.o. Kobjeglava,
Tomačevica in Mali Dol

OPIS oz. VSEBINA

OPOMBE ČLANOV KOMISIJE RAZLOG ZAVRNITVE

Predlog je struženje občinskih poti na Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.
trasi: p. št. 2743 na 2745/1 v KO
Kobjeglava, dalje 1381/1 - Tomačevica
in 497/37- Mali dol. Tu naj se deli :
navzdol po solidni vojaški poti na p. št.
pot 3504/17 in desno do spomenika v
Dovcah ter tudi levo ca 300m. Zgornji
krak gre po ne vrisani, vendar obstoječi
poti med gozdovi last Občine oz . AS
Tomačevice do meje z MONG - do
vlake, ki se tam pojavi. Strojno bi
odstranili kamne, ki štrlijo iz vozišča, da
bi bila postala prevozna z avtom.

VS PRESERJE PRI KOMNU
Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Vaški dom in izgradnja otroškega
igrišča

2

Izdelava projekta za izgradnjo
vaškega doma Preserje pri Komnu

Predlog je izgradnja vaškega doma in
postavitev otroške ga igrišča za vaškim
domom.
Predlog je izdelava projekta za
izgradnjo vaškega doma Preserje pri
Komnu

OPOMBE ČLANOV KOMISIJE RAZLOG ZAVRNITVE

Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.
Preobsežna investicija.
Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.
Preobsežna investicija.

VS ŠTANJEL
Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

2

Izvedba odvoda zraka iz čistilne
naprave

3

Ureditev ekološkega otoka

4

Forma viva –Pilbachov vrt

Predlog je vgradnja prisilne ventilacije
čistilne naprave z vgradnjo kemičnega
filtra ali filtra z aktivnim ogljem.
Predlog podajam, ker je ob čistilni
napravi izredno slab zrak (smrad), ki je
toliko bolj moteč, ker je čistilna
naprava vgrajena neposredno ob šoli in
vrtcu ter po novem še ob igrišču.
Predlog je ureditev ekološkega otoka,
postavitev ograje, večjih smetnjakov,
kot so na drugih lokacijah v Štanjelu
Predlog je postavitev forma vive v
Pilbachovem vrtu. Predlagam, da se
škarpe v tem vrtu sanira, odstrani nizko

OPOMBE ČLANOV KOMISIJE RAZLOG ZAVRNITVE

To bo izvedeno pri rekonstrukciji čistilne naprave.

Nahaja se na privatnem zemljišču.

Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.
Preobsežna investicija.

5

Predlog za zaščito turna
(stolpastega gradu) Ledenica

6

Ureditev pločnika od zadružnega
doma do placa v Štanjelu

grmičevje (pusti se le tri himalajske
cedre, ki krasijo ta predel) in se navozi
na terase kamnite bloke ter zasadi
oljčna drevesa. V nadaljevanju bi
povabil
študente
kiparstva
k
ustvarjanju Forme vive. Sočasno bi
usposobil sprehajalno pot, ki te iz
spodnjega Štanjela pripelje v Ferarijev
vrt.
Predlog je odstranitev vegetacije Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.
znotraj in okoli turna ter z gramozom Preobsežna investicija.
sanirati notranjost stolpa. Z nizko
panelno ograjo preprečiti dostop do
ostankov turna Ledenica in tako
preprečiti njegovo bodoče uničevanje.
Postaviti pano z zgodbo o stolpu.
Dokončno zaščititi ostanke gradu z
dozidavo zidu. S stopnicami in ograjo
spremeniti sanirane ostanke stolpa v
razgledni stolp.
Predlog je ureditev pločnika ob glavni Že poteka urejanje dokumentacije, ki je v občinskem planu.
prometni cesti Sežana - Nova Gorica za
varen dostop od Placa do dvorane in
otroškega igrišča (Štanjel 59A)

VS TOMAČEVICA
Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Ureditev odvodnjavanja v
spodnjem koncu

2

Ureditev odvodnjavanja pri
mizarstvu Ban.

3

Skupaj z občino Komen in DRSC
je potrebno urediti problem
meteornih voda v ožini proti
Komnu.
Ureditev cestišča in
odvodnjavanja proti cerkvi
Device Marije
Dokončna ureditev mrliške
vežice.
Ureditev travnatega
nogometnega igrišča za vasjo

Predlog je ureditev odvodnjavanja v
spodnjem koncu. Na koncu asfaltne
poti
je
potrebno
narediti
odvodnjavanje. Predlagam postavitev
odbojne ograje v beton.
Predlog je ureditev odvodnjavanja pri
mizarstvu Ban. Potrebno je urediti
muldo, s katero bi speljali vodo naprej
in bi s tem utrdili rob asfalta.
Predlog je ureditev meteornih voda v
ožini proti Komnu. Ob desnem robu je
potrebno urediti muldo in vodo speljati
v kanal za meteorne vode
Predlog je ureditev cestišča in
odvodnjavanja proti cerkvi Device
Marije.
Predlog je nabava žaluzij za mrliško
vežico pri cerkvi Device Marije.
Predlog je ureditev travnatega igrišča
za vasjo. Potreben je odvoz odpadnega
materiala iz občinske parcele.

4

5
6

OPOMBE ČLANOV KOMISIJE RAZLOG ZAVRNITVE

Predlog ni dovolj definiran in ni ocenjene vrednosti.

Ni ocenjene vrednosti, po mnenju komisije nižja od 2.000 EUR.

Ne ustreza merilom za uvrstitev predlogov na glasovalno listo. Ureditev je v
pristojnosti DRSC.

Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.
Preobsežna investicija, presega 6.000 EUR.
Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.
Investicija vredna manj kot 2.000 EUR.
Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.
Investicija vredna manj kot 2.000 EUR.

VS VOLČJI GRAD
Št.

NAZIV PROJEKTA

1

Obnova kamnitega zidu

OPIS oz. VSEBINA

OPOMBE ČLANOV KOMISIJE RAZLOG ZAVRNITVE

Predlog je popravilo podpornega zidu Ne ustreza merilom za uvrstitev projektov na glasovalno listo.
ob cesti iz Britha proti pokopališču v Preobsežna investicija.
dolžini cca 70m.

