25. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEŽANA
27. 3. 2018
SPREJETI SKLEPI IN DRUGI AKTI
1. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana v Visokošolsko
središče Sežana d.o.o. in Sklep o izdaji pooblastila županu
2. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov
na območju občine Sežana
3. Odlok o razglasitvi Vrta ob vili Mirasasso za kulturni spomenik lokalnega pomena
4. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra in Pavla v Tomaju za kulturni spomenik lokalnega
pomena
5. Odlok o vzdrževanju objekta na Partizanski cesti 20 v Sežani
6. Odlok o vzdrževanju objekta na Partizanski cesti 22 v Sežani
7. Odlok o vzdrževanju objekta na Vojkovi ulici 2 v Sežani
8. Sklep o sprejetju predloga Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z
območja občine Sežana v prvi obravnavi
9. Sklep o sprejetju predloga Odloka o koncesiji za urejanje in čiščenje javnih in zelenih
površin v občini Sežana v prvi obravnavi
10. Sklep o sprejetju predloga Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter o
pokopališkem redu v občini Sežana v prvi obravnavi
11. Sklep v zvezi s pobudama za ustanovitev novih samostojnih krajevnih skupnosti Križ in
Filipčje Brdo:
1. Občinski svet Občine Sežana se je seznanil z zapisnikom zbora občanov naselja Križ
z dne 5. 2. 2018 v zvezi z izločitvijo naselja Križ iz Krajevne skupnosti Tomaj in
ustanovitvijo nove Krajevne skupnosti Križ za to naselje.
2. Občinski svet Občine Sežana se je seznanil s pobudo 22 volivcev iz naselja – volilne
enote Filipčje Brdo s prvopodpisanim Janezom Čačem, z dne 26. 2. 2018, vložene
dne 27. 2. 2018, za izločitev naselja Filipčje Brdo iz Krajevne skupnosti Tomaj in
ustanovitev nove Krajevne skupnosti Filipčje Brdo, ki bi obsegala to naselje, s
sedežem na Filipčjem Brdu.
3. Glede na to, da so pobudo za ustanovitev novih samostojnih krajevnih skupnosti
podali volivci dveh naselij v Krajevni skupnosti Tomaj, Občinski svet Občine Sežana
nalaga županu, da pred sklicem zbora občanov za naselje Filipčje Brdo, na katerem
se ugotovi volja prebivalcev o imenu in območju skupnosti, ter odločitvijo občinskega
sveta glede ustanovitve Krajevne skupnosti Križ, pridobi mnenja vseh naselij v
krajevni skupnosti Tomaj glede:
- delovanja sedanje krajevne skupnosti kot celote z morebitno spremembo
obstoječih volilnih enot tako, da bi se povečalo število volilih enot in članov Sveta
KS Tomaj v naselju Križ,
- samostojne Krajevne skupnosti Križ,
- samostojne Krajevne skupnosti Filipčje Brdo,
- združitve naselij Križ in Filipčje Brdo v novo krajevno skupnost,
- združitve naselij Križ, Filipčje Brdo, Grahovo Brdo in Utovlje v novo krajevno
skupnost,

oblikovanja treh novih krajevnih skupnosti, in sicer: 1., ki obsega naselji Tomaj in
Šepulje; 2., ki obsega naselje Križ; 3., ki obsega naselja Filipčje Brdo, Grahovo
Brdo in Utovlje.
4. Na podlagi pridobljenih mnenj iz 3. točke tega sklepa bo občinski svet odločal na
naslednji seji.
-

12. Volitve in imenovanja:
̶
Sklep o imenovanju članov Komisije, ustanovljene na seji občinskega sveta dne 15.
2. 2018, za izvršitev 4. in 5. točke sklepa OS z dne 20. 4. 2017, v zvezi s ponovno
vzpostavitvijo dvosmernega prometa na vhodu in v zavarovanem območju Kobilarne
Lipica
̶
Sklep o podaji predloga za imenovanje Marijana Suše za člana Nadzornega sveta
družbe Holding Kobilarna Lipica d.o.o.

Gradivo k točkam dnevnega reda, ki jih je Občinski svet Občine Sežana obravnaval na 25.
seji, dne 27. 3. 2018, je dostopno na spletni strani www.sezana.si.

