4. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEŽANA
17. 3. 2011
SPREJETI SKLEPI IN DRUGI AKTI

1. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2011
2. Predlog kadrovskega načrta v občinski upravi Občine Sežana za leto 2011 in 2012
3. Predlog kadrovskega načrta v organih Skupne občinske uprave Občin Divača, Hrpelje –
Kozina, Komen in Sežana za leto 2011 in 2012
4. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2011
5. Ugotovitveni sklep o delovanju svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta
Občine Sežana v mandatnem obdobju 2010 – 2014
6. Sklep o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev
proračuna Občine Sežana
7. Sklep o višini sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za leto 2011 za
financiranje političnih strank in za delovanje svetniških skupin oz. samostojnih članov
občinskega sveta
8. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2012
9. Predlog kadrovskega načrta v občinski upravi Občine Sežana za leto 2012 in 2013
10. Predlog kadrovskega načrta v organih Skupne občinske uprave Občin Divača, Hrpelje –
Kozina, Komen in Sežana za leto 2012 in 2013
11. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2012
12. Seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2011 ter
predlog, da Nadzorni odbor v svoj program dela za leto 2011 vključi tudi nadzor nad
poslovanjem in porabo sredstev v letu 2010 v društvih, ki delujejo v javnem interesu in
celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in
Sežana, in sicer: Območno združenje Rdečega križa Sežana, Društvo za pomoč
zasvojenim in njihovim bližnjim »PO MOČ« Sežana, Društvo za duševno zdravje in
kreativno preživljanje prostega časa »VEZI« ter Medobčinsko društvo prijateljev mladine
Sežana
13. Sklep o uskladitvi cene programov javnega zavoda Vrtec Sežana za šolsko leto
2010/2011 od 1. 4. 2011
14. Strategija financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo
programe na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana v obdobju od
leta 2011do 2014; sklep, da se županu in občinski upravi Občine Sežana naloži, da se v
roku 60 dni skupaj z Medobčinskim društvom prijateljev mladine Sežana poišče rešitev, ki
bi zagotovila financiranje polne zaposlitve obstoječih dveh zaposlenih v Medobčinskem
društvu prijateljev mladine v okviru programov na področju družbenih dejavnosti, ki so
financirani s strani Občine

15. Sklep o seznanitvi s Poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in urejanja javnih poti, površin za pešce in
zelenih površin v občini Sežana v letu 2010 ter sprejetju Letnega programa za
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in urejanja javnih
poti, površin za pešce in zelenih površin v občini Sežana za leto 2011
16. Sklep o sprejetju Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo v prvi obravnavi
17. Sklep o pristopu k pobratenju z občino Montbrison (Francija)
18. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v občini Sežana
19. Letni program športa v Občini Sežana za leto 2011
20. Letni program kulture v Občini Sežana za leto 2011
21. Sklep o oprostitvi plačila najemnine za poslovne prostore Medobčinskega društva
prijateljev mladine
22. Sklep o spremembi neprofitnega stanovanja v službeno
23. Sklep o določitvi števila občinskih priznanj, ki se razpišejo za leto 2011
24. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010
25. Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa člana Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu in Sklep o spremembi Sklepa o spremembi sklepa o
ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, določitvi nalog ter sestavi in
imenovanju članov

