30. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEŽANA
20. 7. 2010
SPREJETI SKLEPI IN DRUGI AKTI
1. Sklep o določitvi cene programov javnega zavoda Vrtec Sežana za šolsko leto 2010/11
2. Odlok o poimenovanju telovadnice Dutovlje »Telovadnica Danila Žerjala«
3. Sklep o seznanitvi z osnutkom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana –
strateški del
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje "C-20 in C-21 – ob
avtobusni postaji"
5. Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije za projekt »Oživljen Kras«
6. Sklep 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. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo
vzdrževalnih del na objektih v občini Sežana
9. Sklep o seznanitvi 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
10. Sklep o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2010
11. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sežana za leto 2010
12. Sklep o prodaji solastniškega dela skupnih prostorov v stanovanjskem objektu v
Dutovljah, Dutovlje 5
13. Sklep o nakupu zemljišča št. 3798 k.o. Lokev in sklep o prodaji zemljišč št. 226/4 in 226/3
obe k.o. Lokev
14. Sklep o izločitvi zemljišča št. 4526/18 k.o. Lokev iz javnega dobra in sklep o prodaji
zemljišča št. 4526/18 k.o. Lokev
15. Sklep o izločitvi zemljišča št. 2697/3 k.o. Križ iz javnega dobra in sklep o prodaji
zemljišča št. 2697/3 k.o. Križ
16. Sklep o nakupu zemljišča št. 1465/2 k.o. Križ
17. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana
18. Sklep, da občinski svet Občine Sežana pred izdajo soglasja k imenovanju Nadje MislejBožič za ravnateljico javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana od ravnateljice
zahteva poročilo o odpravljenih pomanjkljivostih, ki izhajajo iz Poročila Medobčinske
notranje revizijske službe o izvedenem nadzoru javnih financ v javnem zavodu

