Divača, 16.6.2006

V A B I L O
Na 32.redno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek , dne 22.6.2006 ob 17.00 uri ,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.
Pregled in potrditev Zapisnika 31.redne seje OS
Potrditev Dnevnega reda 32.redne seje OS
DNEVNI RED :
1. Poročilo župana
2. Varnostna ocena policije – Policijska postaja Sežana
3. Smernice za avtocesto Postojna/Divača – Jelšane
4. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. –
II.branje
5. Odlok o razglasitvi hiš Senožeče 33 in 34 za kulturni spomenik lokalnega
pomena
6. Odlok o razglasitvi hiše na domačiji Naklo 14 za kulturni spomenik lokalnega
pomena
7. Sprememba Statuta Občine Divača
8. Odlok o spremembah odloka o krajevnih skupnostih
9. Odlok o spremembah odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov
svetov krajevnih skupnosti v občini Divača
10. Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini
Divača
11. Sklep o zmanjšanju obveznosti VVZ Sežana za sredstva prejeta v upravljanje
12. Določitev števila oddelkov in sistemizacija delavcev za šolsko leto 2006/07 v
VVZ Sežana ter potrditev fleksibilnega normativa
13. Soglasje k zaposlitvi izvajalke programa »Pomoč osebam s težavami v
duševnem zdravju in njihovim svojcem« za nedoločen čas
14. Potrditev novelacije Investicijskega programa za investicijski projekt
Prenova Škrateljnove domačije v Muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači
15. Najemnina za uporabo mrliške vežice Barka
16. Izločitev iz javnega dobra
17. Sklepi za prodajo zemljišč po parcelacijah izvedenih v skladu s sklepi OS o
prodaji zemljišč po Odredbi o prodaji zemljišč , ki so potrebna za smotrno
izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča
18. Predlog za imenovanje članov okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev
v Državni zbor
19. Predlogi za podelitev priznanj Občine Divača
20. Poročilo odborov
21. Pobude in predlogi
ŽUPAN :
Rajko Vojtkovszky, dr.vet.med., l.r.
VABLJENI :
- člani Občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora
- direktorica Razvojnega centra Divača
- predsedniki Krajevnih skupnosti
- Občinska uprava
- predstavniki sredstev javnega obveščanaja
- g.Muhič – komandir Policijske postaje Sežana (vabljen k 2.točki dnevnega reda)

