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

Številka: 032-4/2014-3
Datum: 12. 6. 2014
Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVIUPB5, Uradni list RS, št. 16/2007-prečiščeno besedilo, 36/2008, 58/2009, 64/2009-popravek,
65/2009-popravek in 20/2011), 24. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/2014), 17. in 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2,
Uradni list RS, št. 100/2005-prečiščeno besedilo, 25/2008 in 36/2010) in 16. člena Statuta
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007 ) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji
dne 12. 6. 2014 sprejel
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: 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.
2.
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.
3.
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.
4.
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.
5.
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.
6.
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%.

7.
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.
8.
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.
9.
Pooblastilo iz 5. in 6. točke tega sklepa ni vezano zgolj na šolsko leto 2014/2015.
10.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Priloga:
− predlog Vrtca Sežana za sistemizacijo delavcev in določitev števila oddelkov za šolsko
leto 2014/2015, št. 297/31-2014 z dne 9.5.2014
Poslano:
− Vrtec Sežana, Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana,
− Občina Hrpelje – Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina,
− Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača,
− Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
Vložiti:
− v zadevo,
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

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

Številka: 032-4/2014-4
Datum: 12. 6. 2014

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet
Občine Sežana na svoji seji dne 12. 6. 2014 sprejel

SKLEP

1.
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.
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Vložiti:
− v zadevo,
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

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

Številka: 032-4/2014-5
Datum: 12. 6. 2014
Na podlagi 19. a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007
– prečiščeno besedilo, 27/2008 Odl. US, 76/2008, 100/2008 Odl. US, 79/2009 in 14/2010Odl. US) ter tretjega odstavka 69. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007)
je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 12. 6. 2014 sprejel
ODLOK
o spremembah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini
Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti

1. člen
V Odloku o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih
enot za volitve v svete krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 61/1998, 30/2002, 67/2006 in
45/2010) se v 2. členu besedilo spremeni pri Krajevni skupnosti Sežana in Krajevni skupnosti
Štorje tako, da se glasi:
− KRAJEVNA SKUPNOST SEŽANA
Svet KS ima 12 članov. V krajevni skupnosti se določi 12 volilnih enot.
1. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oz. njihovih delov:
1. Gradišče
2. Levstikova
3. Partizanska cesta (parne h. št.od 2 do vklj. 46)
4. Pod borovci
5. Pod Taborom
6. Prečna
7. Sejmiška pot
8. Stranska pot
9. Ulica Mare Husove
10. Cankarjeva (h.št. 2 in 4)
11. Repentaborska cesta
12. Trg osvoboditve
V 1. volilni enoti se voli 1 član.
2. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oz. njihovih delov:
1. Cankarjeva (h.št. 1, 3, 6, 8, 10)
2. Partizanska cesta (parne h.št. od 48 do vklj. 68a)
3. Ulica Ivana Rozmana
4. Ulica Jožeta Pahorja (h.št. 1, 2 in 4)
5. Ulica Nika Šturma
6. Ulica Ivana Turšiča (h.št. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 in 24)
V 2. volilni enoti se voli 1 član.
3. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oz. njihovih delov:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Partizanska cesta (h.št. od 70 do vklj.155)
Ulica Ivana Turšiča (h.št. 1, 3, 5, 7, 9)
Ulica I. Tankovske brigade
Cesta na Lenivec
Kraška
Ulica Jožeta Pahorja (h.št. 3)
Cesta na Polane

V 3. volilni enoti se voli 1 član.
4. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oz. njihovih delov:
1. Bazoviška cesta (h.št. 2 in 4)
2. Kosovelova
3. Partizanska cesta (neparne h.št. od 15 do vklj.71a)
4. Ulica 1. maja
5. Srebrničeva
6. Kidričeva
7. Kolodvorska
8. Skladiščna
9. Stjenkova
10. Ulica Pinka Tomažiča
11. Vojkova
12. Orleška cesta (h.št. 40)
V 4. volilni enoti se voli 1 član.
5. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oz. njihovih delov:
1. Bazoviška cesta (h.št. 1, 3, 5, 7, 7a, 9 in 11)
2. Partizanska cesta (neparne h.št. od 1 do vklj.13)
3. Trg 28. avgusta
4. Ulica Mirka Pirca
5. Benčičeva
6. Brkinčeva
7. Cesta na Bršljanovec
8. Cesta v Ograde
9. Igriška
10. Mirna pot
11. Pod Planino
12. Pod Sablanico
13. Pod Sedovnikom
14. Rožna pot
15. Sežanska
16. Skalna pot
17. Sončna pot
18. Starovaška pot
19. Ulica Antona Bonete
20. Lipiška cesta (h.št. 15 in 25)
21. Kratka pot
22. Ulica Eme Starc
23. Ulica Ruže Petelinove
24. Ulica talcev
25. Vodovodna
26. Devinska
27. Krpanova pot
28. Na bregu
29. Osojna pot
30. Pod gozdom

31. Pregljeva
32. Regentova
33. Stara pot
34. Strma pot
35. Ulica Iga Grudna
36. Vidmašče
37. Vileniška
38. Jamarska
39. Kamnarska
40. Ulica Petra Kozlerja
41. Ulica Avgusta Černigoja
V 5. volilni enoti se voli 1 član.
6. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oz. njihovih delov ter naselje:
1. Bazoviška cesta (h.št. 6, 13, 13a,13b,16 in 18)
2. Gradnikova
3. Gregorčičeva
4. Kajuhova
5. Kettejeva
6. Lipiška cesta (od h.št.2 do vklj. 48, razen h.št. 15 in 25)
7. Lokavska cesta
8. Orleška cesta (h.št. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 in 16)
9. Tomšičeva
10. Ulica Darka Marušiča
11. Ulica Franca Segulina
12. Ulica Mihaele Škapinove
13. Volaričeva
14. Lipica
V 6. volilni enoti se voli 1 član.
7. volilna enota obsega območje naslednjega naselja:
Orlek
V 7. volilni enoti se voli 1 član.
8. volilna enota obsega območje naslednjega naselja:
Voglje
V 8. volilni enoti se voli 1 član.
9. volilna enota obsega območje naslednjega naselja:
Dol pri Vogljah
V 9. volilni enoti se voli 1 član.
10. volilna enota obsega območje naslednjega naselja:
Vrhovlje
V 10. volilni enoti se voli 1 član.
11. volilna enota obsega območje naslednjega naselja:
Šmarje pri Sežani
V 11. volilni enoti se voli 1 član.
12. volilna enota obsega območje naslednjega naselja:
Merče
V 12. volilni enoti se voli 1 član.

− KRAJEVNA SKUPNOST Š T O R J E
Svet KS ima 5 članov. V krajevni skupnosti se določijo 3 volilne enote.
1. volilna enota zajema naselji ŠTORJE in SENADOLICE
V 1. volilni enoti se voli 3 člane.
2. volilna enota zajema naselje MAJCNI
V 2. volilni enoti se voli 1 član.
3. volilna enota zajema naselje PODBREŽE.
V 3. volilni enoti se voli 1 član.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se prvič
uporablja za izvedbo rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v letu 2014.

Davorin Terčon
župan Občine Sežana

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

Številka: 032-4/2014-6
Datum: 12. 6. 2014

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet
Občine Sežana na svoji seji dne 12. 6. 2014 sprejel

SKLEP

1.
Sprejme se predlog Odloka o vzdrževanju objekta na Prečni ulici 2 v Sežani v prvi obravnavi
v predlagani vsebini.
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Vložiti:
− v zadevo,
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

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

Številka: 032-4/2014-7
Datum: 12. 6. 2014
Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 – UPB1,
14/2005 – popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 Odl. US, 120/2006 Odl. US,
126/2007, 57/2009 Skl. US, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl. US,
57/2012, 101/2013 – ZdavNepr, 110/2013), 6. člena Odloka o merilih in postopku za
določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Sežana
(Uradni list RS, št. 62/2010) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07)
je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 12. 6. 2014 sprejel
ODLOK
o vzdrževanju objekta na Prečni ulici 2 v Sežani

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet odloka)
(1) Ta odlok določa objekt oziroma območje, na katerem stoji nevzdrževan objekt, z
navedbo parcelne številke oziroma parcelnih številk in katastrske občine, na kateri stoji
objekt, nabor oziroma vrsto vzdrževalnih del, s katerimi naj se odpravi pomanjkljivosti
nevzdrževanega objekta, določitev predvidenih stroškov vzdrževalnih del, postopke izdaje
odločbe in postopek izvedbe vzdrževalnih del.
(2) Sestavni del tega odloka je Elaborat za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih
del, št. Načrta E 107/201, Sežana, junij 2014, ki ga je izdelal Atelje Kontura d.o.o.,
projektiranje in inženiring, Kosovelova 4b, 6210 Sežana.
2. člen
(uporaba določb drugih predpisov)
Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo Odlok o merilih in postopku za
določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Sežana
(Uradni list RS, št. 62/2010), predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov ter
drugi predpisi.
II. DOLOČITEV NEVZDRŽEVANEGA OBJEKTA IN VZDRŽEVALNIH DEL
3. člen
(objekt oziroma območje na katerem stoji nevzdrževani objekt)
(1)Obstoječi enonadstropni nepodkleteni objekt se nahaja ob zvoniku cerkve Sv. Martina v
Sežani. Zgrajen je na parceli št. 6185/0 k.o. 2455-Sežana. Hiša je del krajšega niza objektov
ob Prečni ulici. Z jugovzhodno fasado je objekt obrnjen proti Trgu osvoboditve in državni
cesti Trst-Ljubljana. Skoraj tik ob severovzhodni fasadi je bil zgrajen cerkveni zvonik, zato je
dostop do objekta s te strani onemogočen. Na severozahodni strani je na objekt prislonjena
sosednja stanovanjska hiša.

Lokacija objekta se nahaja znotraj območja naselbinske dediščine (evidenčna številka enote
15112 – Sežana – jedro naselja).
V območju, na katerem stoji nevzdrževani objekt so upravni, poslovni, storitveni in sakralni
objekti. V neposredni bližini obravnavanega objekta se nahajajo cerkev Sv. Martina,
Mahorčičeva domačija, Fontalon, Vila Mirasasso (Scaramanga) in Polajev stolp. Trg pred
objektom je asfaltiran in namenjen parkiranju osebnih vozil. Preko parkirišča je možen
dostop do Prečne ulica, po kateri pa je dovoljen promet le za vozila stanovalcev. Trg leži tik
ob glavni in najbolj prometni cesti skozi Sežano, tako da je tudi objekt na vidno izpostavljeni
lokaciji. Problematični sta predvsem jugovzhodna in jugozahodna fasada.
(2) V objektu je bil prvotno občinski urad, kasneje pa je bila v njem tudi pošta. Leta 1826 je
bila v objektu urejena prva učilnica v Sežani. Doslej je objekt služil za poslovne namene in
tudi kot stanovanje. Objekt ima zaradi ločenih vhodov dve hišni številki (Prečna ulica št.2 in
Trg osvoboditve št.1). Maksimalne tlorisne dimenzije objekta so 6,13m x 7,70m (brez
balkona). Dimenzije balkona so 1,04m x 4,23 m. vertikalni gabarit objekta je P+1. Temelji
objekta so kamniti. Obodne stene so bile grajene iz kamna. Notranje pregradne stene so
bile zidane iz opeke. Stropni konstrukciji nad pritličjem in nadstropjem sta leseni. Strešne
lege in špirovci so leseni. Trikapna streha je pokrita s korci na opečnih planetah. Objekt ima
priključke na elektro omrežje, javno kanalizacijo in vodovod. Narejen je tudi priključek na
telekomunikacijsko omrežje. Priključki se nahajajo pretežno na jugozahodni strani objekta.
Ob Prečni ulici je narejen pločnik v nivoju cestišča. Deloma je tlakovan s kamnitimi ploščami,
v podaljšku pa je tudi betoniran. Jugovzhodna fasada ima kamniti cokel višine 64-70 cm.
Vertikalna vogala fasade proti trgu sta okrašena s šivanima robovoma. Jugovzhodna fasada
ima v pritličju horizontalne fuge. Vhodna vrata so narejena iz aluminijskih profilov. Preostala
okna in vrata so lesena. Okno stranišča je opremljeno z zunanjo železno rešetko. Vrata iz
Prečne ulice so lesena in imajo vstavljena polnila. Nad pritličjem je na jugovzhodni fasadi
narejen vmesni profilirani venec, ki je pokrit s pločevinasto obrobo. Okni v nadstropju imata
kamnite jerte. Opremljeni sta z lesenimi polkni. Objekt ima profiliran strešni venec s frizom.
Jugozahodna fasada je brez okrasja. Ometana je od pločnika do strehe. V nadstropju je
narejen armiranobetonski balkon na treh konzolah. Balkon ima betonsko ograjo s
perforiranimi železnimi vertikalnimi profili, na katere so pritrjene polikarbonatne plošče. Nad
balkonom je narejen podaljšek napušča iz lesenih špirovcev in opaža. Strešne odtočne cevi
imajo proste iztoke na asfaltirane površine.
4. člen
(nabor vzdrževalnih del)
Na objektu iz prejšnjega člena se opravi naslednja vzdrževalna dela:
a) streha:
- lokalna zamenjava poškodovanih korcev,
- zamenjava žlebov, odtočnih cevi in obrob vencev v sivi barvi oz. skladno z navodili ZVKD,
- izdelava ometov na dimniku (do strešice),
- brušenje, luženje in lakiranje lesene strehe nad balkonom.
b) fasade:
- odstranitev odvečne navlake z balkona,
- odstranitev tende nad vhodnimi vrati,
- odstranitev nepotrebnih instalacij s fasad,
- odstranitev poškodovanih ali odstopajočih fasadnih ometov,
- pranje fasad z vodnim curkom in izdelava novih ometov,
- obnova fasadnih dekoracij (šivanega roba, vmesnega venca in strešnega venca ter fug v
pritličju),
- čiščenje kamnitih okenskih okvirjev in kamnitega cokla z neagresivnimi in ne-abrazivnimi
sredstvi oz. metodami – peskanje ni dovoljeno,
- izdelava novih fasadnih ometov in zaključenih premazov skladno z barvno študijo ZVKD,
- obnova betonske plošče in stebrov balkona,
- odstranitev polikarbonatnih plošč z balkonske ograje in obnova železne ograje na balkonu
(brušenje, miniziranje in pleskanje),

- sanacija zamakanja na zidu med obravnavanim objektom in zvonikom.
c) stavbno pohištvo:
- zamenjava oken v pritličju ob Prečni ulici in proti Trgu osvoboditve (z novima lesenima),
- obnova zunanjih lesenih vrat (brušenje, kitanje, luženje, lakiranje in popravilo okovja),
- obnova polken v nadstropju (brušenje, luženje, lakiranje in popravilo okovja).
(2) Poleg vzdrževalnih del iz prejšnjega odstavka se opravi tudi naslednja pripravljalna dela:
- priprava gradbišča,
- zaščita tlakovanih površin pred postavitvijo fasadnega odra,
- postavitev fasadnega odra in zaščitnih ponjav,
- odstranitev gradbišča,
- čiščenje in pranje tlakovanih površin po zaključku del.
5. člen
(predvideni stroški vzdrževalnih del)
Skupna predvidena vrednost pripravljalnih del in vzdrževalnih del iz 4. člena odloka z
davkom na dodano vrednost znaša 17.812,00 EUR.
III. IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL
6. člen
(izdaja odločbe)
(1) Na podlagi določb tega odloka in v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku
pristojni občinski organ po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero lastnika objekta zaveže,
da v določenem roku izvede vzdrževalna dela opredeljena v tem odloku oziroma v
elaboratu.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prejšnjega odstavka je 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
7. člen
(prisilna izvedba vzdrževalnih del)
(1) Če lastnik nevzdrževanega objekta v roku, določenem z odločbo iz prejšnjega člena, ne
izvede predpisanih vzdrževalnih del, se opravi izvršba za nedenarno obveznost po drugih
osebah v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku.
(2) Če občina za izvršbo iz prejšnjega odstavka tega člena sama založi sredstva za izvedbo
vzdrževalnih del, pridobi na objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, zakonito
hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Na podlagi izdane odločbe lahko občina
zahteva vpis zaznambe vrstnega reda za vpis zakonite hipoteke v zemljiško knjigo.
(3) V kolikor občina v skladu s prejšnjim odstavkom založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih
del, lastniku najprej izstavi račun v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Izstavljeni račun
občine je izvršilni naslov.
(4) Če se pri izvedbi del, odrejenih z odločbo občine na podlagi neodvisnih strokovnih ocen
ugotovi, da ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu ni možno odpraviti samo z vzdrževalnimi
deli, lahko občina izda novo odločbo, v kateri odredi rekonstrukcijo objekta, če pa se
ugotovi, da je objekt v takšnem stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti niti z
rekonstrukcijo, lahko občina odredi odstranitev objekta.
(5) Občina lahko lastniku izda odločbo na podlagi neodvisne strokovne ocene, s katero
odredi rekonstrukcijo ali odstranitev objekta, tudi, ne da bi predhodno izdala odločbo za
izvedbo vzdrževalnih del, v primeru:
če glede na stanje objekta obstaja utemeljen dvom, da vzdrževalna dela ne bodo
zadostovala za odpravo pomanjkljivosti,

-

če je rekonstrukcija ali rušitev pogoj za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del na objektu
ali delu objekta.

(6) Če lastnik objekta, ki ga je treba rekonstruirati ali odstraniti, v roku, določenem v odločbi,
ne zaprosi za izdajo gradbenega dovoljenja in objekta ne rekonstruira oziroma odstrani, se
opravi izvršba za nedenarno obveznost s prisilitvijo.
IV. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Davorin Terčon
župan Občine Sežana

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

Številka: 032-4/2014-8
Datum: 12. 6. 2014

Na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Občine Sežana (Uradni list RS, št. 43/97, 18/99,
36/2000, 23/2004 in 58/2006) ter tretjega odstavka 6. in 16. člena Statuta Občine Sežana
(Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 12. 6. 2014
sprejel
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 €.
3.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan
Poslano:
− prejemnikom priznanj iz 1. točke,
− Občinska uprava – Oddelek za finance.
Vložiti:
− v zadevo,
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

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

Številka: 032-4/2014-9
Datum: 12. 6. 2014
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet
Občine Sežana na svoji seji dne 12. 6. 2014 sprejel
SKLEP
O DOPOLNITVI LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE SEŽANA ZA LETO 2014 IN ZAMENJAVI POSLOVNIH PROSTOROV

1.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2014, ki je priloga
sklepa Občinskega sveta št. 032-7/2013-10 z dne 26. 9. 2013 (v nadaljevanju: načrt ravnanja
z nepremičnim premoženjem), se dopolni:
•

V tabeli A: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto
2014:
o V točki »III. POSLOVNI PROSTORI«, in sicer s poslovnim prostorom z ID znakom
2455-682-10 k.o. Sežana v izmeri 121,00 m2 na naslovu Ulica Mirka Pirca 4,
Sežana z ocenjeno vrednostjo 74.750,00 EUR.

•

V tabeli B: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sežana za leto
2014:
o V točki »III. POSLOVNI PROSTORI«, in sicer s poslovnim prostorom z ID znakom
2455-401-6 k.o. Sežana v izmeri 111,10 m2 na naslovu Ulica 1. Maja 1, Sežana z
ocenjeno vrednostjo 73.282,00 EUR.

2.
Občinski svet Občine Sežana pooblašča župana Občine Sežana, da sklene menjalno
oziroma drugo ustrezno pogodbo za zamenjavo poslovnih prostorov iz prejšnje točke.
3.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se po pridobitvi poslovnega prostora na naslovu
Ulica 1. maja 1, Sežana, z ID znakom 2455-401-6 v last Občine Sežana, spremeni oziroma
dopolni tako, da se navedeni poslovni prostor z ID znakom 2455-401-6 k.o. Sežana v izmeri
111,10 m2 na naslovu Ulica 1. Maja 1, Sežana, z ocenjeno vrednostjo 73.282,00 EUR
prenese iz tabele B: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sežana za leto
2014, točka »III. POSLOVNI PROSTORI«, v tabelo A: Načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sežana za leto 2014, točka »III: POSLOVNI PROSTORI«.
4.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Občinska uprava – Oddelek za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo,
− Občinska uprava – Oddelek za finance.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

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

Številka: 032-4/2014-10
Datum: 12. 6. 2014

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet
Občine Sežana na svoji seji dne 12. 6. 2014 sprejel

SKLEP
O DOPOLNITVI LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE SEŽANA ZA LETO 2014

1.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2014, ki je priloga
sklepa Občinskega sveta št. 032-7/2013-10 z dne 26. 9. 2013 (v nadaljevanju: načrt ravnanja
z nepremičnim premoženjem), se dopolni:
•

V tabeli A: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto
2014:
o V točki »III. POSLOVNI PROSTORI«, in sicer s poslovnim prostorom z ID znakom
2455-2521-119 k.o. Sežana v izmeri 8,9 m2 na naslovu Ulica Mirka Pirca 4,
Sežana z ocenjeno vrednostjo 15.121,00 EUR.
2.

Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Občinska uprava – Oddelek za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo,
− Občinska uprava – Oddelek za finance.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

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

Številka: 032-4/2014-11
Datum: 12. 6. 2014

Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVIUPB5, Uradni list RS, št. 16/2007 – prečiščeno besedilo, 36/2008, 58/2009, 20/2011,
40/2012 in 57/2012) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je
Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 12. 6. 2014 sprejel

SKLEP

1.
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.

2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Aljana Resinovič, Rodik 72, 6240 Kozina,
− Ljudska univerza Sežana, Svet JZ, Bazoviška, 6210 Sežana.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva,
− v zadevo.

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

Številka: 032-4/2014-12
Datum: 12. 6. 2014

Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa
in Brkinov« (Uradni list RS, št. 124 /2004) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 117/2007) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 12. 6. 2014 sprejel
SKLEP

1.
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«.
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Vlasta Sluban, Ulica I. tankovske brigade 4, 6210 Sežana,
− Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Svet zavoda, Partizanska cesta 82,
6210 Sežana,
− Občini Divača in Hrpelje – Kozina.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

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

Številka: 032-4/2014-13
Datum: 12. 6. 2014

Na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana (Uradni
list RS, št. 10/1997) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je
Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 12. 6. 2014 sprejel
SKLEP

1.
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.
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Tadeja Pogačnik Godnič, Komen 137, 6223 Komen,
− Zdravstveni dom Sežana, Svet javnega zavoda, Partizanska cesta 24, 6210 Sežana,
− Občine Divača, Hrpelje – Kozina in Komen.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva,
− v zadevo.

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

Številka: 032-4/2014-14
Datum: 12. 6. 2014

Na podlagi Odloka o dopolnitvah odloka o preoblikovanju Centra za socialno delo Sežana v
javni socialno varstveni zavod (št. 01403-172/2006/4 z dne 7. 11. 2006) in 16. člena Statuta
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji
dne 12. 6. 2014 sprejel

SKLEP

1.
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.
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Saša Likavec Svetelšek, Vodovodna ulica 13, 6240 Kozina,
− Center za socialno delo – direktorica, Kosovelova ulica 4b, 6210 Sežana,
− Občine Divača, Hrpelje – Kozina in Komen.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva,
− v zadevo.

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

Številka: 032-4/2014-15
Datum: 12. 6. 2014

Na podlagi 11.d člena Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-B, Uradni list RS, št. 107/2006 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/2007 – Odločba US in 19/2014) in 16. člena Statuta Občine
Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 12. 6.
2014 sprejel

SKLEP

1.
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.
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Priloga:
− CV kandidata v Europass obliki.
Poslano:
− Rudolf Pečar, Lokavska cesta 25, 6210 Sežana,
− Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Kabinet ministra, Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana,
− Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva,
− v zadevo.

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

Številka: 032-4/2014-16
Datum: 12. 6. 2014

Na podlagi prvega odstavka 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB1,Uradni list RS,
št. 94/2007- prečiščeno besedilo in 45/2008) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 117/2007) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 12. 6. 2014 sprejel
SKLEP
O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE SEŽANA

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.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− razrešenemu in imenovani iz 1. točke sklepa,
− Vesna Zobec, predsednica Občinske volilne komisije Sežana,
− Občinska uprava – Oddelek za finance.
Vložiti:
− v zadevo,
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

