27. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEŽANA
31. 5. 2018
SPREJETI SKLEPI IN DRUGI AKTI

1. Sklep o seznanitvi z Oceno o izvajanju Občinskega programa varnosti občine Sežana v
letu 2017
2. Sklep o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v
javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2018/2019
3. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom
in študentom v Občini Sežana
4. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud študentom Višje strokovne šole Šolskega
centra Srečka Kosovela Sežana
5. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Sežana za leto 2018
6. Odlok o dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih
služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Sežana
7. Odlok o turistični taksi v občini Sežana
8. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Sežana in volilnih
enot za volitve v svete krajevnih skupnosti
 Sklep, s katerim se krajevnim skupnostim naloži, da podajo pisno mnenje o morebitni
spremembi območja svoje krajevne skupnosti, na čigar osnovi se pripravijo
strokovne podlage za novo organiziranost krajevnih skupnosti, o kateri bo občinski
svet odločal v začetku naslednjega mandata
9. Sklep o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2018
10. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina
2429 – Pliskovica parcela 3005/28
11. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1941/508 k.o.
2459 – Lokev
12. Volitve in imenovanja:
 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana


Sklep o izdaji soglasja k imenovanju Danijele Kos za direktorico Območne razvojne
agencije Krasa in Brkinov za mandatno obdobje 2018 – 2023



Sklep o izdaji soglasja k imenovanju Ljubislave Škibin za direktorico javnega
zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Sežana za mandatno obdobje 2018 – 2022



Sklep o izdaji predhodnega mnenja k razrešitvi Herte Sorta z delovnega mesta
direktorice javnega zavoda Dom na Krasu Dutovlje

Gradivo k točkam dnevnega reda, ki jih je Občinski svet Občine Sežana obravnaval na 27.
seji, dne 31. 5. 2018, je dostopno na spletni strani www.sezana.si.

