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ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE
SEŽANA ZA LETO 2008 – hitri postopek
Skladno z 98. členom Zakona o javnih financah je župan dolžan do 31. marca tekočega leta
pripraviti predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predložiti
ministrstvu za finance in občinskemu svetu v sprejem.
Občinski svet Občine Sežana je na svoji seji dne 20.12.2007 sprejel Odlok o proračunu
Občine Sežana za leto 2008. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 125/2007.
19.6.2008 je občinski svet sprejel rebalans – 1, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 65/2008,
18.12.2008 sprejel še Odlok o rebalansu – 2, s katerim se ni spreminjala višina in struktura
proračuna, ampak se je le spremenila institucionalna klasifikacija medobčinskih služb. V
sprejetem proračunu in rebalansu – 1 so bile na novoustanovljene medobčinske službe
opredeljene kot en proračunski uporabnik, z rebalansom – 2 pa so se sredstva razdelila na
Medobčinski inšpektorat in redarstvo in posebej na Medobčinsko notranjo revizijsko službo.
Odlok o rebalansu – 2 je bil objavljen v Uradnem listu št.121/2008.
Skladno z 11. členom Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2008 je župan
prerazporejal sredstva, kolikor se je v teku izvajanja proračuna pojavila potreba po dodatnih
sredstvih, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so bila nujna za
izvrševanje predpisov ali storitev, ki so se poravnala v breme drugih postavk. Tako
pooblastilo so imeli tudi predsedniki krajevnih skupnosti v 11. členu odloka in so
prerazporejali sredstva v okviru sprejetega finančnega načrta. Na podlagi 14. člena odloka
so bila v proračun vključena tudi namenska sredstva, ki ob sprejetju poračuna niso bila
planirana. Vključena so bila tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani. V gradivu je
prikazan sprejeti plan in veljavni plan, ki vključuje prerazporeditve in namenska sredstva.
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz izhodišč, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za
finance v mesecu juliju 2007 – globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije - podatkov
Urada za makroekonomske analize in razvoj in sicer:
BRUTO DOMAČI PROIZVOD:
108,0
Letna nominalna rast BDP
Realna rast BDP v %
Letni deflator BDP

4,4
103,5

PLAČE
Povprečna bruto plača v Sloveniji :
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Tekoče cene v eur
letna nominalna rast povprečne plače
realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
Rast prispevne osnove (mase plač):
Nominalna rast prispevne osnove (v %)
Realna rast prispevne osnove (v%)

1.358,0
106,1
3,3
106,9
4,1

CENE
letna stopnja inflacije (dec/dec )
povprečna letna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta)

102,6
102,7

Pri planiranju sredstev za plače je bila upoštevana izhodiščna plača od 1.1.2008 – 30.6.2008
235,82 eur od 1.7. dalje povečana za 1,3%. Prispevne stopnje smo upoštevali obstoječe,
upoštevano je bilo znižanje davka na izplačane plače. V mesecu oktobru 2007 nam je
Ministrstvo za finance posredovalo nova izhodišča, ki med drugim predvideva tudi višje rasti
cen v letu 2008. Povprečna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta) je bila popravljena iz 102,7
na 103,5. Pri pripravi proračuna smo upoštevali prejšnjo oceno.

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
v eur
konto
1
7
70
71
72
73
74
4
40
41
42
43

Sprejeti
plan
2
SKUPAJ PRIHODKI
70+71+72+73+74
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi
Proračunski primanjkljaj

Veljavni
plan

realizacija

Indeks
5/3

Indeks
5/4

3
24.152.077

4
24.160.530

5
13.079.969

6
54,2

7
54,1

7.628.460
3.629.684
10.772.372
2.600
2.118.961
26.999.442

7.628.460
3.635.587
10.772.372
5.150
2.118.961
27.007.895

7.620.153
3.507.017
682.317
5.384
1.265.098
15.817.391

99,9
96,6
6,3
207,1
59,7
58,6

99,9
96,5
6,3
104,5
59,7
58,6

4.278.829
4.957.607
15.561.490
2.201.516
-2.847.365

4.687.381
4.856.005
15.344.094
2.120.415
-2.847.365

3.779.841
4.681.962
5.681.703
1.673.885
-2.737.422

88,3
94,4
36,5
76,0
96,1

80,6
96,4
37,0
78,9
96,1
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I. PRIHODKI PRORAČUNA
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STRUKTURA REALIZIRANIH PRIHODKOV PRORAČUNA BILANCE PRIHODKOV ZA
LETO 2008
Prejete donacije
0%
Kapitalski prihodki
5%

Transferni prihodki
10%

Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Nedavčni prihodki
27%

Transferni prihodki
Davčni prihodki
58%

Podatki o realizaciji proračunskih prihodkov leta 2008 izkazujejo 54,1% realizacijo glede na
veljavni plan proračuna. Po načelu denarnega toka je bilo realiziranih 13.079.969 €
prihodkov. Razlog za nizko realizacijo je predvsem v nizki realizaciji kapitalskih prihodkov in
transfernih prihodkov. V primerjavi z letom 2007 so se prihodki povečali za 4,42%.
70 - Davčni prihodki so bili realizirani v okvirih načrtovanih prihodkov. Med posameznimi viri
te skupine so nekatera odstopanja glede na plan, v skupnem znesku pa so realizirani 99,9%
in sicer v višini 7.620.153 €.
700 – Davki na dohodek in dobiček zajemajo le prihodke od dohodnine, ki je bila nakazana v
celoti in sicer v znesku 5.741.466 €.
703 – Davki na premoženje so bili realizirani 96,5%. Davki na nepremičnine so bili realizirani
za 2% več kot smo načrtovali, najpomembnejši vir teh prihodkov je nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča. Davki na premičnine predstavljajo obdavčitev plovnih objektov, znesek
ni pomemben vir proračuna, realizacija je znašala 105%. Nižje kot smo načrtovali je znašala
realizacija davka na dediščine in darila – za skoraj 20%. Naslednji pomemben vir davčnih
prihodkov so davki na promet nepremičnin in finančno premoženje. Realizacija znaša
92,2%. Nižje kot smo planirali je bil priliv davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb, višji
pa od pravnih oseb in od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v
Republiki Sloveniji.
704 – Domači davki na blago in storitve so za 11,4% več realizirani kot smo načrtovali. Večji
je bil priliv Davkov na dobitke od iger na srečo od načrtovanih 4000 € smo prejeli 42.633.
Tudi prilivi iz drugih davkov na uporabo blaga in storitev so bili skupaj za 1,4% večji kot smo
planirali.
71 – Nedavčni prihodki
Nedavčni prihodki izkazujejo 96,5% realizacijo glede na plan.
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so bili rahlo prekoračeni, realizacija
znaša 100,9%. Nekoliko večjo realizacijo smo zabeležili pri prihodkih od udeležbe na dobičku
in dividend nefinančnih družb, kjer imamo evidentirane dividende od delnic KSP, d.d.
Sežana. Prejeli smo za 10,3% več kot smo planirali. Večjo realizacijo kot smo načrtovali
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izkazujejo prihodki od obresti. V prvem polletju smo razpolagali s precejšnjimi likvidnostnimi
viški, ker se vse investicije še niso pričele, v drugem polletju pa smo začeli prejemati
sredstva od vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, ki še niso bila v celoti nakazana
upravičencem. Prihodki od obresti so bili realizirani za 35,8% več kot smo načrtovali. V
skupini nedavčnih prihodkov je tudi za proračun pomemben vir prihodkov iz naslova
koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Izpad tega vira prihodkov znaša 4,8%.
Skupni priliv je znašal 1655.810 €. Znano je, da se obseg obiska v igralnicah znižuje kar se
odraža tudi v prilivih tega prihodka.
711 Takse in pristojbine zajemajo upravne takse, ki sicer niso zelo pomemben vir prihodka
proračuna. Od načrtovanih 4.800 € smo prejeli le 2.886 €.
712 Globe in druge denarne kazni prav tako ne predstavljajo pomemben proračunski vir. Od
planiranih 2.000 € smo prejeli le 1.044 €. V letu 2008 so bile ustanovljene medobčinske
službe v okviru katerih deluje tudi Medobčinska inšpekcijska in redarska služba. Z
delovanjem je pričela konec lanskega leta. Ocenjujemo, da bodo z letošnjim letom ti prihodki
nekoliko večji kot lani.
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani za 112,8% več kot smo načrtovali
oziroma v znesku 9.577 €.. Pri občinski upravi so to predvsem prihodki od oglasov v
občinskem glasilu, zajemajo pa tudi prihodke posameznih krajevnih skupnosti.
714 Drugi nedavčni prihodki so bili nekoliko nižje realizirani kot smo načrtovali. V okviru teh
prihodkov smo načrtovali priliv iz naslova parkirnine Kobilarne Lipica, kjer še vedno ni
zaključen sodni postopek. Pomemben vir te skupine prihodkov je komunalni prispevek.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč s komunalno opremo.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na
novo priključuje na objekte in omrežja lokalne komunalne infrastrukture, ali ki povečuje
priključno moč obstoječih priključkov. Komunalni prispevek se odmeri na podlagi Odloka o
plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 25/97, 38/98, 67/2007, 73/2007-popr. in 121/2008).
Prihodki zbrani iz naslova komunalnega prispevka so v veliki korelaciji z intenzivnostjo
investicij v prostoru. Pri planiranju prihodkov v letu 2008 je bil upoštevan prihajajoči
investicijski ciklus povezan s sprejetimi občinskimi prostorskimi akti. Realizacija
komunalnega prispevka je zelo blizu načrtovanemu, to je v višini 96,7%. Prihodki iz naslova
komunalnega prispevka v letu 2008 so bili načrtovani v višini 720.000 €. Realizacija
prihodkov iz naslova komunalnega prispevka v letu 2008 pa je bila 696.013 €.
72 Kapitalski prihodki
Kot smo že uvodoma pojasnili je bil eden od glavnih razlogov nizke realizacije prihodkov v
letu 2008 izpad kapitalskih prihodkov.
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani 49,8 %. Realizirana je bila
načrtovana prodaja poslovnega prostora – objekta Luna. V celoti je ostala nerealizirana
predvidena prodaja petih stanovanj, kljub zanimanju kupcev do sklenitve pogodb ni prišlo.
722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev znašajo le
3,8 % od planiranih sredstev. Nerealizirana je bila prodaja oziroma zamenjava zemljišč v
primeru zamenjava stavbnih zemljišč z družbo Climasol, ki je predstavljala največji znesek v
Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za
leto 2008. Postopek prodaje zemljišča za izgradnjo varovanih stanovanj, ki je bil začet v letu
2008 se je zaključil s sklenitvijo pogodbe v letu 2009. Izpad prihodkov od prodaje stavbnih
zemljišč je nastal tudi ob sklenitvi pogodbe o ureditvi medsebojnih obveznosti med Občino
Sežana in Kraškim zidarjem saj se je zaključek gradnje bloka socialnih stanovanj in
pridobitev uporabnega dovoljenja zamaknil v letošnje leto.
73 Prejete donacije predstavljajo zelo nizek vir financiranja, donacije predvsem realizirajo
krajevne skupnosti in smo jih naknadno vključili v proračun kot namenski prihodek.
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74 Transferni prihodki
Poleg izpada kapitalskih prihodkov izkazujejo nizko realizacijo tudi transferni prihodki. Od
načrtovanih prihodkov nismo še v celoti prejeli sredstev EU za kanalizacijo Ograde, cesto
Majcni Sela in za kanalizacijo Lehte. Nenačrtovano smo prejeli sredstva za nabavo
gasilskega vozila za potrebe gasilskih društev v višini 40.800 €. Skupni znesek prejetih
transfernih prihodkov znaša 1.265.098 € oziroma 59,7% od načrtovanih.
Od transfernih prihodkov smo prejeli naslednja sredstva:
eur
Ministrstvo za šolstvo in šport – za podružnično šolo in vrtca Tomaj

54.765,00

Ministrstvo za obrambo za sofinanc. Nakupa gasilskega vozila
Ministrstvo za obrambo – požarna taksa – za investicije na področju
požarnega varstva
Ministrstvo za kulturo – za investicije Kosovelov dom
Služba vlade RS za lokalno samoupr.in reg.politiko-za cesto
Sežana - Voglje
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve – za družinske
pomočnike
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo – za gozdne ceste
Občine za sofinanciranje medobčinskih služb
Sredstva EU za kanalizacijo Ograde
skupaj

40.800,00
29.407,00
10.442,00
265.439,37
2.794,18
5.705,76
18.342,35
837,401,97
1.265.097,63
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II. ODHODKI

Odhodki proračuna občine glede na sprejeti in veljavni plan po
vrstah odhodkov v letu 2008
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
Sprejeti plan

8.000.000

Veljavni plan
6.000.000

Realizacija

4.000.000
2.000.000
0
Tekoči
odhodki

Tekoči
transferi

Investicijski
odhodki

Investicijski
transferi

Odhodki proračuna po sprejetem in veljavnem planu ter realizacija v
letu 2008
30.000.000

26.999.442

27.007.895

25.000.000
20.000.000

15.817.391

15.000.000

SKUPAJ ODHODKI

10.000.000
5.000.000
0
Sprejeti plan

Veljavni plan

Realizacija
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STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV PRORAČUNA ZA LETO
2008

Investicijski
transferi
8%

Tekoči odhodki
16%

Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi

Investicijski odhodki
58%

Tekoči transferi
18%

Skupaj so bili odhodki proračuna realizirani 58,6% oziroma v znesku 15.817.391 €. V
primerjavi z realizacijo odhodkov proračuna leta 2007 se je proračunska poraba povečala za
32,5%. Razlog za nizko realizacijo odhodkov leta 2008 glede na veljavni plan je, tako kot so
bili na prihodkovni strani predvideni prihodki od zamenjave stavbnih zemljišč, tako so bili tudi
na odhodkovni strani planirani odhodki za zamenjavo stavbnih zemljišč s firmo Climasol
d.o.o., nerealizirana je bila tudi zamenjava zemljišč za nakup bloka socialnih stanovanj in
zemljišč za varovana stanovanja, kar je vplivalo na nizko realizacijo investicijskih odhodkov.
Tekoči odhodki so bili realizirani 80,6% od tega plače 93,2%, prispevki delodajalcev za
socialno varnost 91,7%, izdatki za blago in storitev 79,9%, plačila domačih obresti 88,9%, in
rezerve 4%. V rezervni sklad je bilo odvedenih 4.173 €, tako kot je bilo načrtovano.
Splošna proračunska rezerva se je po rebalansu oblikovala v višini 150.000 €. Koristila se je
na podlagi 17. člena Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2008 na osnovi sklepov
župana višini 50.000 €, sredstva so se razporedila na ustrezne proračunske postavke.
Tekoči transferi izkazujejo 96,4% realizacijo. V tej skupini so evidentirane subvencije,
transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
in drugi tekoči domači transferi.
Tekoči transferi so bili realizirani 96,4%, od tega subvencije 85,9%, transferi posameznikom
in gospodinjstvom 97,8% , transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 92% in drugi
tekoči domači transferi 96,4%.
Investicijski odhodki izkazujejo le 37,0% realizacijo. Nizka realizacija je pri nakupu zgradb in
prostorov predvsem zaradi zamika izgradnje bloka socialnih stanovanj, ki je bil dokončan v
letošnjem letu, realizacija je le 25,1% in zaradi nakupa zemljišč, ki so vezana na zamenjavo
zemljišč s Climasolom d,o.o. Tudi pri nekaterih drugih skupinah je nižja realizacija kot smo
načrtovali. Eden od razlogov je seveda sistem prikaz proračuna po sistemu denarnih tokov
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oziroma plačane realizacije. Iz obrazložitve posebnega dela je razvidno katere naloge so bile
opravljene ne samo po zneskih, ampak tudi opis opravljenih del.
Investicijski transferi so odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov
sredstev, to je za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje,
obnove in drugo. Realizirani so bili v višini 78,9% glede na veljavni plan. Podrobna realizacija
je zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna.
V sprejetem oziroma veljavnem proračunu je bil načrtovan primanjkljaj v bilanci prihodkov in
odhodkov v višini 2.847.365 €. Po zaključnem računu za leto 2008 je realiziran primanjkljaj
nekoliko nižji kot smo načrtovali in sicer 2.737.422 € oziroma 96,1% od načrtovanega

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V eur
Sprejeti
plan

konto

Veljavni
plan

realizacija Indeks
5/3

Indeks
5/4

1
75

2
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (75)

3
13.932

4
13.932

5
16.737

6
120,1

7
120,1

750

Prejeta vračila danih posojil

13.932

13.932

16.737

120,1

120,1

44

DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (441)

11.000

11.000

0

0

0

441

Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

11.000

11.000

0

0

0

2.932

2.932

16.737

570,9

570,9

PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBA
KAPITALSKIH DELEŽEV (75)

Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje vračilo posojil posameznikov, ki obročno
odplačujejo stanovanja kupljena po stanovanjskem zakonu. Vračila posojil so bila zaradi
nenačrtovanih enkratnih odplačil realizirana v višjem znesku kot smo načrtovali in sicer za
20,1%. Med izdatki je bil načrtovan nakup deleža v Inkubatorju. Sredstva so bila rezervirana
za odkup deležev ostalih treh občin soustanoviteljic družbe Inkubator d.o.o.. Glede na
dogovorjeni ključ delitve po delitveni bilanci, upoštevajoč število prebivalcev, znaša delež
Občine Sežana 50,78 %, Občine Hrpelje Kozina 17,55%, Občine Divača 16,35% in Občine
Komen 15,32%.
Postavka ni bila realizirana, ker je realizacija le te pogojena z odločitvami ostalih treh občin
soustanoviteljic družbe Inkubator d.o.o. o prodaji svojih deležev v družbi.
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C. RAČUN FINANCIRANJA
V eur
Sprejeti
plan

konto
1
55
550

2
ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILO
DOMAČEGA
DOLGA
5501 Odplačila
kreditov
poslovnim
bankam
5503 Odplačila
kreditov
drugim
domačim kreditodajalcem
POVEČANJE
(ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH

Veljavni
plan

realizacija

Indeks
5/3

Indeks
5/4

3
108.147
108.147

4
108.147
108.147

5
108.223
108.223

6
100,1
100,1

7
100,1
100,1

42.174

42.174

41.708

99,00

99,0

66.000

66.000

66.515

100,8

100,8

-2.952.580

-2.952.580

-2.828.908

95,8

95,8

V sprejetem proračunu so bila planirana sredstva za vračilo najetih posojil, ki jih je najela
Občina Sežana v preteklih letih in sicer za potrebe vodooskrbe in za izgradnje prizidka k
osnovni šoli v Sežani. Vračila posojila za osnovno šolo je bilo realizirano v planiranih okvirih.
Za 0,8,1% so bile večje anuitete za vračilo kredita za vodooskrbo, ki je bil najet pri EKO
skladu in sicer je bila revalorizacija glavnice nekoliko večja večje kot smo načrtovali. Občina
Sežana se v letu 2008 ni zadolževala saj to ni bilo predvideno s sprejetim proračunom in tudi
ni dajala soglasij in garancij za zadolževanje. Prilivi prihodkov so konstantno zadoščali za
pravočasno poravnavanje zapadlih obveznosti, tako, da tudi nismo najemali likvidnostnih
posojil.
Podatki o stanju zadolženosti Občine Sežana na dan 31.12.2008 so naslednji:
Vrsta zadolžitve
Leasingi:
za socialna stanovanja
za veliki oder-kulturni dom
za zdravstveni dom
skupaj leasingi
Krediti:
Za vodooskrbo
OŠ Sežana
skupaj krediti
soglasja in dane garancije
Kraškemu vodovodu
Sežana
skupaj

Višina zadolžitve
eur
464.951
239.349
1.641.362
2.345.662
34.800
125.124
159.924
207.787

2.713.373

Sprememba stanja sredstev na računih izkazuje zmanjšanje stanja denarnih sredstev na
računih za 2.828.908 €, načrtovano je bilo v višini 2.952.580 €.
Posebni del proračuna je pripravljen v skladu s predpisano programsko klasifikacijo in
zajema finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov: občinske uprave,
Medobčinskega inšpektorat in redarstva in posebej na Medobčinsko notranjo revizijsko
službo, krajevnih skupnosti in posebej za občinske organe: občinski svet, nadzorni odbor in
župana. Kako so se izvršile načrtovane naloge je navedeno v nadaljevanju obrazložitve.
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0101

Občinski svet
01
POLITIČNI SISTEM
0101
Politični sistem
01019001
Dejavnost občinskega sveta
100501 Politične stranke

Proračunska postavka je bila realizirana v celoti. Sredstva so se političnim strankam
nakazovala v skladu s sklepom občinskega sveta o višini sredstev, ki se zagotovijo v
občinskem proračunu za leto 2008 za financiranje političnih strank in za delovanje svetniških
skupin oz. samostojnih članov občinskega sveta št. 032-11/2007-8 z dne 20. 12. 2007.
100502 Svetniški klubi
S postavke, ki je realizirana v višini 91,9%, so se v skladu s sklepom občinskega sveta št.
032-11/2007-8 z dne 20. 12. 2007 financirale svetniške skupine LDS, ZELENI Slovenije,
Lista Miroslava Kluna in samostojni svetnik Branko Može.
110001 Dejavnost občinskega sveta
Sredstva na postavki, ki so namenjena sejninam članov občinskega sveta ter komisij in
odborov, so bila realizirana v višini 84%.
01019003

Dejavnost župana in podžupanov

102501 Medijska promocija obč. sveta in drugih obč.organov
Na to proračunsko postavko se vežejo pogodbe o medsebojnem sodelovanju, ki so bile za
dobo enega leta, sklenjene s petimi medijskimi organizacijami. Vrednost pogodb je v letu
2008 znašala 19.206,00€.
0201
02
0203
02039001

Nadzorni odbor
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Fiskalni nadzor
Dejavnost nadzornega odbora

110201 Dejavnost nadzornega odbora
Za delovanje nadzornega odbora je bilo porabljenih 78,3% predvidenih sredstev. Le-ta so
bila porabljena za sejnine in opravljene nadzore ter izobraževanje članov nadzornega
odbora.
0301

Župan
POLITIČNI SISTEM
0101
Politični sistem
01019003
Dejavnost župana in podžupanov
110101 Plače župana in podžupanov
01

Sredstva na postavki so bila namenjena izplačilom plačil za nepoklicno opravljanje funkcije
župana ter obeh podžupanov in so bila realizirana v višini 95,6%.
110102 Materialni stroški župana in podžupanov
Na tej proračunski postavki, ki je realizirana v celoti so se sredstva porabila za materialne
stroške županovega in podžupanovih del, predvsem za reprezentanco ter operativni najem
službenega vozila. Zaradi povečanega obsega dela (večje število protokolarnih sprejemov in
dogodkov ter poslovnih srečanj ipd) in povišanja cen storitvam in izdelkom, katerih poraba se
tako posredno kot neposredno navezuje na to postavko, so sredstva porabljena 100%.
03

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302
Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002
Mednarodno sodelovanje občin
102601 Čezmejno in regionalno sodelovanje
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Čezmejno in regionalno sodelovanje občine je tudi v letu 2008 potekalo pod koordinacijo
aktivnosti s strani Odbora za čezmejno in regionalno sodelovanje. Sredstva so bila
namenjena za službena potovanja ter s tem povezana promocijska in protokola darila,
gostitve in sprejeme tujih delegacij v naši občini ter povezovanja in pobratenja občin.
Postavka je bila realizirana v višini 7.878 EUR.

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403
Druge skupne administrativne službe
04039002
Izvedba protokolarnih dogodkov
102201 Sredstva župana za enkratne finančne pomoči

Na tej proračunski postavki, ki je realizirana v celoti so se sredstva porabila za materialne
stroške županovega in podžupanovih del, predvsem za reprezentanco ter operativni najem
službenega vozila. Zaradi povečanega obsega dela (večje število protokolarnih sprejemov in
dogodkov ter poslovnih srečanj ipd) in povišanja cen storitvam in izdelkom, katerih poraba se
tako posredno kot neposredno navezuje na to postavko, so sredstva porabljena 100%.
0400
04
0401
04019001
100601

Občinska uprava
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Kadrovska uprava
Vodenje kadrovskih zadev

Občinske nagrade

V letu 2008 sta bili podeljeni dve najvišji občinski priznanji in postavka realizirana 100%.
0403
Druge skupne administrativne službe
04039003
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
100301 Renta Aino Kosovel

Aino Kosovel, nečakinja Srečka Kosovela je z notarskim zapisom, kot dedinja Kosovelove
domačije v Tomaju zapustila svoje nepremično premoženje na Krasu po svoji smrti Občini
Sežana v zameno za mesečno rento, ki je znašala po takratni vrednosti 360 DEM, v današnji
vrednosti pa 184,07 EUR. Realizacija postavke je bila 87,80%.
311002

Zavarovanje poslovnih prostorov

Sredstva namenjena za stroške obveznega zavarovanja so bila realizirana v višini 85,49 %
medtem ko se sredstva namenjena za cenitev poslovnih prostorov niso koristila.
311102

Cenitve poslovnih prostorov

Sredstva namenjena za cenitev poslovnih prostorov niso koristila.
311202

Vknjižba etažne lastnine poslovnih prostorov

Sredstva namenjena za vknjižbo etažne lastnine poslovnih prostorov se niso koristila.
311501

Poslovni prostor v Dutovljah

Gospodarsko poslopje - Bunčetove domačije ob vaškem trgu v Dutovljah se je letu 2008
izvajala obnova fasade iz ulične strani v obsegu obnove ometa, slikanjem, dobavo in
montažo stavbnega pohištva ter dobavo in polaganjem kamnitega podstavka. Skupna
vrednost opravljenih del znaša 77.532, EUR-a
312301

Vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva pod to postavko, so bila porabljena v višini 29,69 %. Porabljena so bila za izdelavo
in montažo nadstreška pred objektov VDC Sežana, obnovile so se stopnice(izdelali so se
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protizdrsni pasovi) v stavbi sodišča, izdelal se je požarni elaborat za objekt v Lokvi
opravljena so bila manjša tekoča vzdrževalna dela.
312501

Upravljanje poslovnih prostorov

Sredstva so bila porabljena v skladu s Pogodbo o izvajanju storitev upravljanja profitnih in
neprofitnih stanovanj, stanovanjskih hiš ter poslovnih prostorov, ki jo ima občina sklenjeno s
Komunalno stanovanjskim podjetjem d.d. Sežana. Sredstva so bila porabljena v višini
91,58%.
312601

Rezervni sklad poslovnih prostorov

Sredstva so bila porabljena v višini 95,05 %. Sredstva v rezervni sklad so se odvajala v
skladu z zakonodajo in pogodbo z upraviteljem poslovnih prostorov.

06
LOKALNA SAMOUPRAVA
0603
Dejavnost občinske uprave
06039001
Administracija občinske uprave
100101 Plače uprava

Sredstva namenjena za plače občinske uprave so bila realizirana v višini 97,1 % glede na
sprejeti proračun.
100102

Materialni stroški uprava

Na tej postavki so zagotovljena sredstva ki so prvenstveno namenjena pokritju stroškov za
pisarniški material, čistilni material in storitve, električno energijo, ogrevanje, telefon, poštne
storitve, izobraževanje zaposlenih, oglaševanje (objave v Uradnem listu) in izvajanje storitev
zunanjih izvajalcev. Materialni stroški so se porabili v skladu s planom, torej v celoti.
102401

Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah uprave

Z uveljavitev novega plačnega sistema v javnem sektorju so se od leta 2004 skladno z
zakonom o sistemu plač v javnem sektorju zbirala namenska sredstva za odpravljanje
plačnih nesorazmerij, neporabljene pravice porabe pa prenašale v naslednje leto. Z julijem
leta 2008 so se začela postopoma odpravljat plačna nesorazmerja. Sredstva ki so bila
zbrana za odpravo plačnih nesorazmerij za občinsko upravo so bila delno prerazporejena – v
znesku 19.283 € na Zavod za gasilno in reševalno službo, kjer sredstva rezervirana za ta
namen niso zadoščala za pokritje odprave plačnih nesorazmerij za ta zavod, medtem, ko je
občinska uprava zaradi boleznin in zamika načrtovanih zaposlitev imela dovolj sredstev za
pokritje odprave plačnih nesorazmerij.
360501

Odkup in opremljanje stavbnih zemljišč,mat.stroški

V letu 2008 ni bilo porabe na tej proračunski postavki.
06039002
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obč.uprave
100103 Nakup opreme uprava

V letu 2008 je bilo za nakup opreme porabljenih 32.458,65 eur.
Sredstva za opremo v letu 2008 smo namenili nabavi nove računalniške strojne in
programske opreme zaradi zamenjave dotrajane oziroma zastarele opreme. Poleg tega smo
za potrebe občinskega sveta v veliki sejni dvorani nabavili in instalirali konferenčni sistem z
video projektorjem.
Pri nabavi pisarniške opreme smo v minulem letu 2008 namenili sredstva za nakup
protipožarne omare za arhiviranje dokumentacije ter nakup stolov.
Manjši del sredstev smo namenili nakupu mobitelov zaradi zamenjave dotrajane opreme z
novo delujočo.
312401

Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe
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Vila Scaramanga, v kateri je sedež Občine Sežana, je bila delno obnovljena pred dobrimi 25
leti ob izgradnji nove stavbe občine, v kateri je sedaj Upravna enota Sežana in del občinskih
strokovnih služb. Prenova podstrešne- mansardne etaže je bila izvedena v letu 2003, v letu
2006 in 2007 je bila izvedena prenova strehe, fasade in zunanjega stavbnega pohištva.
V letu 2008 je bila poleg manjših vzdrževalni del na inštalacijah izdelana projektna
dokumentacija (projekt za izvedbo) za investicijsko vzdrževanje notranjosti objekta za
celovito gradbeno, instalacijsko in funkcionalno obnovo, vključno z urejanjem dostopnosti
funkcionalno oviranim osebam, za kar je bilo realiziranih sredstev v višini 42.654 EUR.
07
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
100401 Nakup opreme civilna zaščita

Postavka je bila realizirana v višini 81,5%, sredstva pa porabljena za nakup 30 izpihovalnikov
za potrebe poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot v občini, defibrilatorja za potrebe gasilske
enote ZGRS ter prenosnega računalnika in projektorja za potrebe štaba Civilne zaščite.
100402

Materialni stroški civilna zaščita

Realizacija sredstev na postavki znaša 92,4%. S postavke so bile nabavljene uniforme za
člane štaba Civilne zaščite ter kriti stroški zavarovanja pripadnikov CZ, nadomestil za
usposabljanje, stroški tekočega vzdrževanja sistema javnega alarmiranja, pregledov
hidrantov, stroški vaje zaščite in reševanja v mesecu oktobru ter stroški nabave gradbene
folije in drugega potrebnega materiala, ki ga imamo na zalogi za primer poškodb objektov
zaradi toče.
07039002
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
102414 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah ZGRS

Z uveljavitev novega plačnega sistema v javnem sektorju so se od leta 2004 skladno z
zakonom o sistemu plač v javnem sektorju zbirala namenska sredstva za odpravljanje
plačnih nesorazmerij, neporabljene pravice porabe pa prenašale v naslednje leto. Z julijem
leta 2008 so se začela postopoma odpravljat plačna nesorazmerja. Sredstva ki so bila
zbrana za odpravo plačnih nesorazmerij na postavko Zavoda za gasilno in reševalno službo
namensko za odpravo plačnih nesorazmerij in ker še ta niso zadostovala so bila
prerazporejena tudi sredstva iz postavke Namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v
plačah uprave v znesku 19.283 €.
390201

ZGRS, tekoči transferi

Sredstva, namenjena financiranju rednega delovanja prostovoljnih gasilskih društev v višini
52.023,00 €, so bila v celoti realizirana.
390102

Prostovoljna gasilska društva, investicijski transferi

V letu 2008 smo iz državnega proračuna prejeli 29.408,00 € sredstev iz požarnega sklada,
od tega smo v skladu s sklepom Odbora za varstvo pred požari in za razdelitev sredstev
požarne takse št. 011-1/2007-6 z dne 30. 1. 2008 polovico namenili Zavodu za gasilno in
reševalno službo Sežana, polovico pa dvema gasilskima društvoma. V skladu z navedenim
sklepom, sta po 25% zbranih sredstev požarne takse v letu 2008 dobili PGD Povir in PGD
Štjak. Sredstva požarne takse so strogo namenska sredstva, kar pomeni, da jih lahko
prejemniki porabijo izključno za nakup gasilske reševalne in zaščitne opreme ali gasilskih
vozil.
390201

ZGRS, tekoči transferi

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Občina Sežana zagotavlja sredstva za
financiranje dejavnosti ZGRS v višini 55,65%. Sredstva za sofinanciranje dejavnosti ZGRS
so v letu 2008 znašala 332.919,00 € in so bila v celoti realizirana.
390202

ZGRS, investicijski transferi
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Nizka realizacija na postavki 390202 (14,1%) je posledica kasnejše dobave težjega
gasilskega vozila za potrebe ZGRS, kot smo sprva načrtovali. Vozilo je bilo dobavljeno v
sredini meseca decembra, sredstva za nabavo vozila pa nakazana ZGRS-ju v zakonskem
30-dnevnem roku, torej januarja 2009. V letu 2008 porabljena sredstva v višini 24.103,00 €
predstavljajo dodeljeno požarno takso ter sredstva za nabavo osebne opreme za gasilsko
enoto.
390401

Projekti za gasilski dom

V letu 2008 je bilo predvideno 25.000,00 EUR za izvedbo študije o izvedljivosti projektov,
projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring za izgradnjo novega gasilskega
doma v Sežani. Do porabe sredstev ni prišlo, ker v času do konca leta nismo uspeli pridobiti
zemljišč za gradnjo, le ta so v lasti Ministrstva za obrambo.
08
0802
08029001

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Policijska in kriminalistična dejavnost
Prometna varnost

8000001 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu – materialni stroški

S postavke so bili pokriti stroški izvedbe predavanj o prometni varnosti v višini 500,00 €.
Predavanja so potekala po krajevnih skupnostih v občini pod okriljem Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu ter Društva upokojencev Sežana.
8000002 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu – nabava vozila

Na postavki so bila predvidena sredstva za nakup osebnega vozila za potrebe Policijske
uprave Koper, za katerega so sredstva poleg Občine Sežana zagotovili še Mestna občina
Koper, občine Izola, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača in Komen ter Zavarovalnica Triglav d.d. in
Zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.. Občina Sežana je v ta namen donirala sredstva v
višini 4.000,00 €.
10
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003
Aktivna politika zaposlovanja
10039001
Povečanje zaposljivosti
231801 Sofinanciranje pripravništva

Občinska uprava je skupaj s pristojno komisijo, ki jo je imenoval župan, objavila javni razpis
za sofinanciranje programov spodbujanja pripravništva v občini Sežana za leto 2008,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 38/2008. Na javni razpis so oddali prijavo štirje vlagatelji.
Po strokovnem pregledu vlog so bila sredstva dodeljena samo enemu upravičencu v višini
4.000 EUR. Ostalih 4.000 EUR ni bilo dodeljenih, saj en upravičenec ni izpolnjeval pogojev,
dva pa kljub pozivu nista dopolnila vloge. Postavka je bila zato realizirana 50%.
270001

Javna dela

V letu 2008 so se izvajali naslednji programi javnih del za katere je Občina Sežana izplačala
39.533 EUR:
A. PROGRAMI S PODROČJA ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA
A.1. DRUŠTVO za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa VEZI "Sodelavec pri izvajanju socialno - varstvenega programa v društvu Vezi"
A.2. VARSTVENO DELOVNI CENTER KOPER -"Pomoč invalidnim osebam v Varstveno
delovnem centru Koper-enota Sežana"
A.3. BOLNIŠNICA SEŽANA - "Pomoč delno pokretnim in nepokretnim bolnikom pri
izboljšanju kvalitetnega življenja v času hospitalizacije
B. PROGRAMI S PODROČJA ŠOLSTVA, ŠPORTA IN KULTURE
B.1. KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA – »S posebnimi vsebinami pridobivamo nove
člane« in »Kosovelova knjižnica povezuje različne kulture«
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B.2. ZAVOD ZA ŠPORT - program: »Pomoč pri pripravi in izvajanju dejavnosti programov za
otroke in mladino v MC Podlaga«
11
1102

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Program reforme kmetijstva in živilstva

Sredstva (državne pomoči) za načrtovane ukrepe - skupinske izjeme in ukrepe »de minimis«
se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sežana v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju
državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sežana v obdobju
2007-2013 (Ur. list RS, št. 92/2007).
11029001
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
430901 Investicije v rastlinsko pridelavo (trajni nasadi), kmet.mehanizacija in oprema

Sredstva – državne pomoči so bila izplačana upravičencem za sofinanciranje naložb v
kmetijska gospodarstva - sofinanciranje nakupa kmetijske mehanizacije, opreme. Postavka
ni bila v celoti realizirana, zaradi nekaterih odstopov od podpisa pogodb in zaradi nižjih
zneskov na računih v primerjavi s predračuni, ki so bili dani ob prijavi na javni razpis.
431001

Investic. v živinorejsko proizvodnjo, čebelarstvo (pašniki, objekti, oprema)

Sredstva - državne pomoči so bila izplačana za sofinanciranje naložb v kmetijska
gospodarstva - ureditev pašnikov in nakup zemljišč. Postavka je bila realizirana 100%.
431601

Sofinanc. plačila zavarovalnih premij (elementarne nesreče)

Sredstva - državne pomoči so bila izplačana upravičencem za sofinanciranje plačila
zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in plodov ter živali. Postavka je bila realizirana
100%.
432201

Stroški transporta iz odročnih krajev

Postavka je bila v celoti realizirana. Sofinancirano je bilo plačilo stroškov transporta za
prevoz blaga iz odročnih krajev občine.
11029002
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
431101 Investicije v dopol.dejavnosti - predelava, turizem, prodaja izdelkov

Sredstva so bila izplačana za sofinanciranje uvedbe nove tehnologije v vinarstvu – nabava
kletarske opreme, za sofinanciranje investicij za predelavo primarnih proizvodov, in sicer za
nabavo opreme za dopolnilno dejavnost na kmetiji - pridelava suhomesnih proizvodov. V
okviru te postavke so bila izplačana tudi sredstva za sofinanciranje gradnje ali nabave
opreme na turističnih kmetijah z nastanitvijo. Postavka ni bila v celoti realizirana, zaradi
nekaterih odstopov od podpisa pogodb in zaradi nižjih zneskov na računih v primerjavi s
predračuni, ki so bili dani ob prijavi na javni razpis.
431701

Tehnična podpora v kmetijstvu-organizacijam, društvom, zvezam

V okviru te postavke so bila izplačana sredstva – državne pomoči društvom in združenjem
za sofinanciranje tehnične podpore – izobraževanja in usposabljanja kmetovalcev. Sredstva
so namenjena še za kritje stroškov svetovalnih storitev, stroškov v zvezi z udeležbo na
razstavah, tekmovanjih, sejmih. Postavka je bila realizirana 100%.
431801

Spodbujanje proizvod.kakovostnih kmet. proizvodov – geografske označbe

Razpis za dodelitev sredstev je bil objavljen, vendar se nanj ni nihče prijavil, zato smo
predvidena sredstva prerazporedili na druge postavke.
432001

Projekti s področja kmetijstva
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Sredstva s te postavke so bila prerazporejena na postavko 410201 - Sofinanciranje
programa pospeševalnega centra občin zaradi aktivnosti Območne razvojne agencije na
področju priprave Razvojnega programa podeželja Krasa in Brkinov ter aktivnosti potrebne
za ustanovitev Lokalne akcijske skupine Krasa in Brkinov.
432301

Invest. v trženje proizvodov in storitev (invest., izobraž., promocije)

V okviru te postavke so bila izplačana sredstva za naložbe za trženje kmetijskih proizvodov,
za izobraževanje in promocijo povezano s kmetijsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
11029004
Ukrepi za stabilizacijo trga
430701 Intervencije v kmetijstvu

Pri tej postavki so bila rezervirana sredstva za kritje nepredvidenih odhodkov za izvedbo
določenih nalog v kmetijstvu. Postavka ni bila realizirana.
432101

Drugi ukrepi-prestrukturiranje vinogradov

V tem okviru so bila izplačana sredstva za sofinanciranje naložb v prestrukturiranje
vinogradov. Sredstva so bila izplačana v skladu z razpisom in določili Uredbe o uravnavanju
vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 23/07).
1103
Splošne storitve v kmetijstvu
11039002
Zdravstveno varstvo rastlin in živali
321101 Oskrba brezdomskih živali

Občina je po Zakonu o zaščiti živali dolžna zagotavljati oskrbo zapuščenih živali, zato je v ta
namen sklenjena pogodba z Oskar Vitovlje – Zavod za oskrbo, nego in vzgojo hišnih in
izgubljenih živali. Planirana poraba v višini 8000 EUR je bila presežena, saj je težko
natančno predvideti število potepuških-zapuščenih živali. Z rebalansom proračuna 2008 so
bila prerazporejena sredstva v višini 2500 EUR. Za te namene je bilo porabljenih 10.228,00
EUR oz. 97,4% predvidenih sredstev.
1104
Gozdarstvo
11049001
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
330101 Redno vzdrževanje cest, gozdne ceste

Redno vzdrževanje gozdnih cest je bilo opravljeno po programu v vrednosti 13.641, EUR-a.
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PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029001
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
320201 Zimska služba

Zimska služba – obsega pripravnost in opravljena dela na območju mesta Sežane ter za
potrebe v vseh krajevnih skupnosti v Občini Sežana v času zimskih razmer v letu 2008.
Opravila so se vsa nujna in potrebna dela v skupni vrednosti 9.712, EUR-a .
330102

Redno vzdrževanje cest, občinske ceste

Redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti zajema s programom in s sklenjeno
koncesijsko pogodbo sledeča dela; čiščenje jarkov, bankin, preglednih berm in vozišča,
košnja trave, popravilo in utrjevanje tamponskih bankin, podiranje in odstranjevanje dreves
in grmičevja, sanacije podpornih zidov, krpanje udarnih jam z asfaltom, nasipanje tampona
ali jalovine z grediranjem in komprimiranjem makadamskih poti, urejanje odtokov za
meteorno vodo, obnova talne in vertikalne signalizacije ter izvajanje zimske službe s
pluženjem in posipanjem izven naselij. V tej postavki je tudi zajeto vzdrževanje in upravljanje
semaforjev na treh križiščih v Sežani , vzdrževanje nekaterih makadamskih cest in javnih
poti, asfaltiranje javnih poti v naselju Kopriva –Brje pri Koprivi, v Dobravljah, med Vrabčami in
Jakovci, krpanje ob podpornih zidovih v Avbru , Skopem ter nabava merilne naprave vi
vozite. Za vsa opravljena dela na tej postavki je bilo porabljeno 595.789, EUR-a.
331501

Urejanje odvodnjavanja
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Urejanje odvodnjavanja – obsega izgradnjo meteorne kanalizacije v Dutovljah ter sanacija
rešetke za odvodnjavanje v Ulici Mare Husove v Sežani. Skupna vrednost del znaša
24.526,00 EUR-a.
331601

Sanacija podpornih zidov in varnostnih ograj

Sredstva iz te postavke so se koristila za obnovo podpornih zidov v Sopem, v Krajni vasi, v
Koprivi ob cesti za Brje ter pred naseljem Utovlje. Skupna vrednost opravljenih del je
93.613, EUR-a v letu 2008.
332701

Cesta Sežana - Orlek

Na obravnavani cesti se v letu 2008 niso izvajala dela,saj je potrebno predhodna uskladitev s
prostorskimi akti.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
330201 Ekspropriacija - odškodnina za zemljišče in objekte

Sredstva so se porabila za odkup zemljišč pri obnovi posameznih odsekov cest in sicer
lokalne ceste Pliskovica - Veliki Dol.
330901

Obnova ceste Sežana-Voglje

Obnova ceste Sežana – Voglje se je pričela na odseku od priključka ceste za Agrooskrbo do
podvoza za avtocesto. V okviru rekonstrukcije ceste so se izvedla tudi dela na izvedbi
meteorne kanalizacije, vodovodnega omrežja, pločnikov ter javne razsvetljave. V letu 2008
smo izvršili dela v višini 386.704 EUR, pri čemer smo del sredstev v višini 265.439,37 EUR
pridobili s strani SVLR Služba vlade za lokalno samoupravo vezano na 21. Člen ZFO-1
Načrta porabe sredstev za leto 2008. V naslednjem letu se bodo dela nadaljevala in se
predvidoma tudi zaključila na celotnem odseku
331001

Parkirišča v Sežani – Lenivec, Dom upokojencev

Za navedeno parkirišče je bil izdelan projekt v vrednosti 5.952, EUR-a.
331201

LC874831 – napajalna cesta Sežana – MP Fernetiči

Cesto, ki povezuje pot med odsekoma od priključka ceste Sežana – Voglje in mejnim
prehodom Fernetiči smo pričeli izvajati v drugi polovici leta 2008. Na tem odseku smo izvedli
razširitev cestišča ter ureditev dostopnih poti do parcel kamor se je razširitev izvajala.
Petrolplin je predhodno zgradil plinsko omrežje, ki poteka v celoti v cestnem telesu. Zgornji
del cestišča se je prevlekel samo z grobim asfaltom debeline 6 cm, ker se bo v bodoče
izvajala celovita komunalna infrastruktura za potrebe tega območja Po končanih asfalterskih
delih se je cesto opremilo z varovalnimi ograjami ter z ustrezno cestno signalizacijo. Dela so
bila na celotnem odseku zaključena v letu 2008, vendar se bo plačilo del preneslo v leto
2009, ker se upošteva 60 dnevni plačilni rok od izdaje posamezne gradbene situacije.
331701

Ulica pod borovci v Sežani

Za omenjeno ulico se ureja prepis in knjižno zemljiško stanje parcel na tem območju. V letu
2008 ni bilo stroškov.
331901

Ovire na cesti in odprava arhitektonskih ovir

V letu 2008 se ni izvajalo in tudi stroški niso nastali.
332001

Cesta Lenivec in Ivana Turšiča - povezava

Za izgradnjo Cesta Lenivec in Ivana Turšiča smo v letu 2008 izvedli javni razpis ter izbrali
izvajalca del. Zaradi zamika razpisa v drugi polovici leta 2008, se bodo dela pričela v letu
2009. V letu 2008 smo porabili 2.937 EUR za pripravo projektne dokumentacije za ta objekt.
332101

Pločniki ob cesti Sežana - Nova Gorica

V letu 2008 je bilo pridobljeno le soglasje DRSC –ja in stroški v tem času niso nastali.

19

332401

Ureditev parkirišča ob gasilskem domu

Ob starem gasilskem domu smo realizirali izgradnjo parkirišča v nadaljevanju obstoječega
parkirišča , ki poteka vzdolž Kosovelove ulice. Pri gradbenem posegu smo uredili, oziroma
prestavili fekalno in meteorno kanalizacijo ter sanirali vodovodno omrežje ter posamezne
vodovodne priključke. Ob Kosovelovi cesti se je uredil tudi pločnik, cestni prehodi od
parkirišča do pločnika ter zeleni pas. Zaradi velikih asfaltnih površin, ki so na celotnem
parkirišču nastale, smo izvedli večje število ponikovalnic za hitro ponikanje vode, ki so tudi
opremljene z ustreznimi maščobolovilci. Vrednost vseh izvedenih del za leto 2008 je na
parkirišča znašala 199.245 EUR:
332601

Ureditev parkirišča ob zdravstvenem domu

Za dvonivojsko parkirišče ob zdravstvenem domu smo pripravili projektno dokumentacijo, za
katero smo potrošili 17.028 EUR.
332801

Parkirišče za Ljudsko univerzo Sežana

Za navedeno parkirišče je bil izdelan le gradbeni načrt v vrednosti 8.928, EUR-a.
332901

Ureditev pločnikov v Sežani

V Sežani so se izvedli pločniki na Stjenkovi ulici skupaj z javno razsvetljavo in vodovodom.
Izveden je bil tudi projekt za pločnike in vodovod na Orleški in Stjenkovi ulici. Skupna
vrednost opravljenih del znaša 115.546, EUR-a.
333001

Cesta Majcni – Odcep Sela

V letu 2008 smo se s projektom Rekonstrukcija lokalne ceste Majcni – Sela ter obnova
vodovodnega omrežja v naselju Majcni prijavili na razpis SVLR za sofinanciranje projekta v
okviru programa Naložba v vašo prihodnost in sicer Tretjega javnega razpisa za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Rekonstrukcija je v I. fazi zajemala rekonstrukcijo
vodovodnega omrežja v vasi Majcni ter zaselku Jeriši ter obnovo in razširitev ceste od
priključka ceste pri Štorjah do mostu čez reko Rašo. Projekt rekonstrukcije ceste je zajemal
tudi izvedbo meteorne kanalizacije s ponikovalnicami ter izgradnjo pločnikov v osrednjem
delu vasi Majcni. Na trasi rekonstruirane ceste so predvidena tudi avtobusna postajališča. V
letu 2008 smo realizirali plačila v višini 26.984 EUR, čeprav je bilo izvedenih več del, za
katere plačilo zapade v naslednje leto.
333101

Cesta Veliki Dol – Tublje

Za cesto Veliki dol – Tubje pri Komnu – ter do občinske meje z Občino Komen je bil izdelan
in dostavljen projekt v vrednosti 16.699, EUR-a.
361404

Sovlaganje v komunalno infrastrukturo – CESTE

Sredstva, ki so planirana pod to postavko so namenska. Namenjena so pobotu
(kompenzaciji obveznosti in terjatev brez denarnega toka) pri odmeri komunalnih prispevkov
v primeru sklenitve pogodb o opremljanju s posameznimi investitorji. Višine zneskov po
posameznih postavkah so bile planirane na podlagi predvidenih pogodb o opremljanju in
načrtovanih investicijah v komunalno opremo posameznih investitorjev. Do predvidene
realizacije 30.000,00 EUR ni prišlo, ker pogodbe o opremljanju niso bile realizirane.
372103

Lehte – komunalno opremljanje

V letu 2007 smo se s projektom Kanalizacija Lehte prijavili na razpis SVLR za sofinanciranje
projekta v okviru programa Naložba v vašo prihodnost in sicer Tretjega javnega razpisa za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni Pri izgradnji kanalizacija Lehte v Sežani smo
zgradili fekalno, meteorno kanalizacijo, vodovodno omrežje ter javno razsvetljavo. Ostali
izvajalci gospodarskih služb so izvedli električno, telefonsko ter plinsko omrežje. Po
izvedenih komunalnih infrastrukturah se je nadaljevalo na izvedbi gornjega cestni ustroj,
dokončanje del je predvideno v letu 2009. V letu 2008 smo na tej postavki realizirali dela v
višini 177.077 EUR.
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421601

Cesta ob mehanizaciji 21

Cesta ob mehanizaciji bo dokončno asfaltirana, ko bodo zaključena vsa dela pri izgradnji
objektov v tej coni. Občina Sežana bo financirala izgradnjo gornjega ustroja asfaltne
površine, zato v 2008 nismo poravnali nikakršnih obvez iz tega naslova.
13029003
Urejanje cestnega prometa
332201 Ureditev postajališča in vaškega jedra Veliki Dol

Ureditev postajališča in vaškega jedra Veliki Dol – v letu 2008 je bil izdelan v celoti s
kamnitim zidom, robniki, postajališčem, drogom za zastavo, javno vodovodno pipo, zelenico
ter zasajenimi drevesi v skupni vrednosti 98.240,00 EUR-a.
332501

Razvojni programi – ceste

Projekti za ceste so se izvajali vendar stroški so knjiženi na posamezno proračunsko
postavko tako,da so vsi stroški za objekt ločeni.
421501

Pločniki novo naselje

V novem naselju se šele sedaj zaključuje polaganje komunalne opreme in temu bo sledilo
oblikovanje ceste in pločnikov ter parkirnih mest z robniki. V letu 2008 stroški na tej postavki
še niso nastali.
13029004
Cestna razsvetljava
320401 Javna razsvetljava

Obsega porabo tokovine in tekoče vzdrževanje napeljave (zamenjavo dotrajanih žarnic,
dušilk in drugega drobnega materiala) za kar smo v letu 2008 porabili 232.555, EUR-a.
372104

Lehte – javna razsvetljava

Javna razsvetljava v naselju Lehte v Sežani se še ni izvajala, zato v letu 2008 nismo
poravnali nikakršnih obvez iz tega naslova.
421502

Pločniki novo naselje – javna razsvetljava

V novem naselju v Sežani nismo realizirali izgradnje javne razsvetljave, zato v tem letu
nismo poravnali nikakršnih obvez iz tega naslova.
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GOSPODARSTVO
1402
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
361801 Poslovna cona Sežana

Poslovna cona Sežana je predvidena na območju južno od železnice Ljubljana - Trst. Za to
območje je zaznano veliko povpraševanje po zemljiščih in interes, da bi se tu uredila
poslovna cona za različne proizvodne in logistične dejavnosti. Občina je imela zato
rezervirana sredstva za morebitne pripravljalne aktivnosti za izvedbo projekta. Postavka ni
bila realizirana, naloga se prenaša v leto 2009.
410201

Sofinanciranje programa pospeševalnega centra občin

Naloge PPC izvaja ORA Krasa in Brkinov (Območna razvojna agencija). Izvajanje programa
zajema predvsem podjetniško svetovanje podjetnikom in nezaposlenim, pomoč začetnikom
pri preverjanju poslovnih idej in odpiranju podjetij, pomoč podjetnikom pri pripravi poslovnih
načrtov in programov investicij, prijavah na razpise kmetom v zvezi z dopolnilno dejavnostjo
na kmetiji, pripravo in izdelavo posameznih projektov po naročilu, pomoč občinam pri
načrtovanju in uresničevanju razvojnih projektov, pomoč občinam pri javnih natečajih pri
pridobivanju sredstev za izgradnjo infrastrukture, izvajanje pospeševalnih programov Javne
agencije RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), pospeševalnih programov Zavoda RS
za zaposlovanje in izvajanje nalog lokalne razvojne agencije v okviru Regijske razvojne
agencije Južne Primorske (RRA Južne primorske regije). Poleg navedenega je ORA v letu
2008 izvajala tudi aktivnosti na področju priprave Razvojnega programa podeželja Krasa in
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Brkinov ter aktivnosti potrebne za ustanovitev Lokalne akcijske skupine Krasa in Brkinov. Za
sofinanciranje izvajanja programa je bilo ORI izplačanih 24.774 EUR.
410301

Sredstva za predstavitev gospodarstva občine

Sredstva so bila izplačana za objavo raznih oglasov za predstavitev gospodarstva v revijah
in časopisih.
410801

Razni projekti pospeševanja drobnega gospodarstva

Inkubatorju d.o.o. iz Sežana je bila financirana izvedba strokovnega svetovanja pri pripravi
projektov financiranih iz sredstev skladov EU in pri pospeševanju čezmejnega sodelovanja.
V okviru te postavke so bila načrtovana tudi sredstva za projekte iz programa aktivnosti
Regionalne razvojne agencije Južna Primorska za leto 2008. Občina je tako sofinancirala
projekt, ki ga je izvajal RRC Koper, in sicer projekt Europa Direct.
410901

Regionalna razvojna agencija Koper

Regionalna razvojna agencija (RRA Južna Primorska) opravlja razvojne naloge za območje
Obalno – Kraške regije, in sicer spremlja, poroča in nadzoruje izvajanje Regionalnega
razvojnega programa (RRP) Južne Primorske 2007-2013, opravlja svetovanje in prijave
projektov na javne razpise za razvoj regij, koordinira delo lokalnih institucij, ki sodelujejo pri
pripravi in izvajanju razvojnih programov, sodeluje pri pripravi državnih dokumentov
razvojnega načrtovanja. Občina Sežana je za kritje stroškov delovanja Regionalne razvojne
agencije izplačala 8.234 EUR.
411101

Regresiranje drobnega gospodarstva

Občina Sežana skupaj z Zavarovalnico Triglav zagotavlja sredstva za subvencioniranje
realne obrestne mere za kredite, ki so jih najeli subjekti malega gospodarstva po razpisu za
kreditiranje drobnega gospodarstva, ki ga je občina objavila skupaj z Banko Koper in
Zavarovalnico Triglav v mesecu juliju 2002 na podlagi Pravilnika o dodeljevanju kreditov in
subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in kmetijstva v Občini Sežana (Uradni list RS, 43/2002). Za pokritje obveznosti
za regresiranje obrestne mere kreditojemalcem je občina v letu 2008 izplačala 3.897 EUR.
V letu 2008 je Občina Sežana začela tudi z novim načinom regresiranja drobnega
gospodarstva, to je Garancijska shema. Garancijska shema je finančni instrument, ki deluje s
ciljem pospeševanja razvoja podjetništva. V letu 2008 je Občina Sežana za ta namen
izplačala 22.000 EUR.
1403
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001
Promocija občine
420101 Izdaja turistične publikacije

Sredstva v višini 18.624 EUR so bila porabljena za izdajo raznih turističnih publikacij, zloženk
in informatorjev. V letu 2008 smo tako poleg različnih zloženk temeljito prenovili in ponatisnili
brošuro z naslovom Kras in kraške posebnosti, ponovno smo odkupili tudi katalog
Skrivnostni Kras v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem in
španskem jeziku, sodelovali pa smo tudi v projektu INFO – PANO.
Postavka ni bila realizirana v predvideni višini, ker se je zaradi administrativnih postopkov
prekinila izdelava turističnega zemljevida Krasa, prav tako pa nismo uspeli dokončati
projekta prenove vinske turistične ceste, v okviru katerega naj bi se oblikovala in izdala nova
brošura o Kraški vinski turistični cesti.
420501

Turistični informator

Občina Sežana je tudi v letu 2008 sofinancirala stroške priprave in izdelave mesečnega
koledarja prireditev, ki ga za občine Bloke, Cerknico, Divačo, Hrpelje – Kozino, Ilirsko
Bistrico, Komen, Logatec, Loško dolino, Pivko, Postojno in Sežano izdaja Turistično društvo
Postojna. Sredstva so bila porabljena v višini 89,9%.
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420604

Ureditev mesta Sežana, novoletna okrasitev

Proračunska postavka, na kateri so bila zagotovljena sredstva za novoletno okrasitev občine
je bila v letu 2008 v celoti realizirana.
421001

Izdelava turističnega spominka

Postavka v letu 2008 ni bila realizirana.
421301

Turistični sejmi in borze

Občina Sežana želi z udeležbo na sejmih poskrbeti za promocijo občine in Krasa. V ta
namen smo se udeležili sejma Turizem in prosti čas – TIP 2008, ki je potekal januarja v
Ljubljani ter Mednarodnega obrtnega sejma v Celju, septembra 2008. Sejmov smo se
udeležili v sodelovanju z občinami Divača, Hrpelje – Kozina in Komen.
Tako so bila sredstva na tej postavki realizirana v skupnem znesku 6.905 EUR.
14039002
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
102410 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah ZŠTIP – Mladinski hotel

Sredstva se v letu 2008 niso koristila.
251401

Dejavnost Mladinskega hotela Pliskovica

Mladinski hotel Pliskovica je ena izmed enot zavoda ŠTIP, ki mu s svojimi sredstvi zagotavlja
del redne dejavnosti lokalna skupnost, in sicer za 1,5 za zaposlenega delavca kot tudi za
materialne stroške hotela, ker sredstva iz nočnin ne omogočajo pokrivanja stroškov.
Sredstva za dejavnosti Mladinskega hotela Pliskovica se izplačujejo po dvanajstinah.
Sredstva so bila realizirana v 100% višini. Mladinski hotel Pliskovica je imel v letu 20087
2088 opravljenih nočitev. S tem je dosegel pokrivanje približno polovice vseh stroškov
delovanja. Z višjimi cenami storitev ter z zaračunavanjem dodatnih storitev in drugimi tržnimi
potezami bi lahko MH dosegel še boljše rezultate. Vendar bi to šlo na račun nekaterih
aktivnosti, ki sedaj potekajo brezplačno oz. se jih ne zaračunava vsem gostom, ki pa
bistveno pripomorejo k razvoju turizma in prepoznavnosti hostla, Pliskovice, Občine Sežana
in končno tudi Krasa.
Povprečna doba bivanja gostov je za domače goste 1,5 dni, medtem ko je za tuje goste 1,8
dni. Najvišja je bila v letu 2008 v mesecu juliju in je znašala kar 3,2 dni.
420201

Turistično informacijski center Sežana

Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena tako za materialne stroške delovanja
TIC-a, kot so pisarniški material, stroški telekomunikacijskih povezav, najemnino in čiščenje
prostorov in drugo. Del sredstev pa smo porabili za posodobitev opreme v TIC-u.
Sredstva na tej proračunski so namenjena tudi za plače zaposlenih v TIC-u. Glede na to, da
je bil v letu 2007 spremenjen poslovni čas TIC-a, smo v izogib novim zaposlitvam zagotovili
še sredstva za posameznike, ki bodo v TIC-u delali preko študentskega dela.
Tako so bila na tej proračunski postavki porabljena sredstva v skupnem znesku 35.591 EUR,
kar predstavlja 96,2% predvidenih sredstev.
420401

Prireditve turizem

Na tej proračunski postavki smo v letu 2008 porabili sredstva v skupni višini 126.919 EUR.
Konec leta 2007 (20. decembra) smo organizirali prireditev ob vstopu RS v schengensko
območje, za katero pa smo obveznosti v celoti poravnali v letu 2008.
V letu 2008 je Občina Sežana poleg omenjenega (so)financirala tudi naslednje prireditve:
praznik terana in pršuta, občinski praznik, medobčinsko praznovanje ob dnevu državnosti,
novoletne prireditve, ki jih je pripravilo Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana in
druge manjše prireditve. V višini 13.000 EUR smo sofinancirali tudi del prireditev v okviru
Zavoda za šport, turizem in prosti čas.
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Del sredstev (15.000 EUR) je bilo v letu 2008 namenjenih sofinanciranju programov javnih
prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana, ki jih pripravljajo društva, združenja,
klubi, zavodi, ipd.; sredstva pa so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa.
420603

Ureditev mesta Sežana

Za kvaliteten razvoj, izboljšanje oblikovne podobe naselij ter zagotavljanja večje privlačnosti
mestnih in vaških prostorov, prepoznanih tudi kot turistično zanimiva območja, se je v mestu
Sežana nadaljevalo z urejanjem javnih površin.
V letu 2008 se je uredil park na Lenivcu, na trgu pred pošto v Sežani se je zaključila obnova
fontane, na istem območju pa so se konec leta pričela tudi ureditvena dela za potrebe
manjše tržnice na nekdanji gostinski terasi supermarketa Preskrba. Sredstva so bila
realizirana v višini 90.655 EUR.
420801

Pomoč turističnim društvom za izvedbo programov

Za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se ukvarjajo s
pospeševanjem turizma v Občini Sežana v letu 2008, so bila sredstva razdeljena na podlagi
javnega razpisa in realizirana v višini 100%.
421401

Nagrade za urejenost vasi

Tudi v letu 2008 smo izpeljati akcijo ocenjevanja najlepše urejenih vrtov in balkonov v občini
Sežana, imenovano »Občina Sežana v cvetju 2008«. Sredstva so bila realizirana v višini
5.819 EUR, kar predstavlja 93% planiranih sredstev.
15
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001
Zbiranje in ravnanje z odpadki
320101 Vzdrževanje objektov skupne rabe, odpadki

Vzdrževanje objektov skupne rabe, odpadki – sredstva na tej postavki so porabljena za
pobiranje odpadkov na območju mesta Sežana ter za postavitev smetnjakov na območju
Terminala v vrednosti 5.388,00 EUR-a.
321001

Sanacija divjih odlagališč

V letu 2008 za sanacijo divjih odlagališč so bila uporabljena proračunska sredstva v višini
1.410,00 EUR, realizacija po rebalansu proračuna znaša 79,0%.
370101

CERO Sežana, tekoči odhodki

Pri tekočih odhodkih smo imeli stroške iz naslova izdelava študij, projektne dokumentacije,
svetovanja ter revizije. Vrednost stroškov je v letu 2008 znašaj 9.739 EUR.
370102

CERO Sežana, investicijski odhodki

V letu 2008 se je nadaljevalo z izvedbo drenažnega sistema ter sistema za zajetje izcednih
vod iz deponije ter rezervoar za hrambo le-teh. V letu 2007 so se na odlagališču izvedli
odplinjevalni jaški, ki smo jih v letu 2008 horizontalno povezali v enoten sistem ter jih
nadgradili z biofiltrom, ki omogoča čiščenje smradu iz odplinjevalnega sistema.
Pri razširitvijo odlagališča smo izvedli tesnilne sloje novega odlagalnega polja, katero se bo
fizično naslanjalo na brežino starega odlagališča, tako da bo ustrezalo zahtevam iz
Pravilnika o odlaganju odpadkov. Tudi pri novem odlagalnem polju je bilo potrebno urediti
zajetja izcednih voda iz deponije ter jih voditi v pokriti bazen. Vrednost realiziranih del na
projektu odlagališče je v letu 2008 znašala 324.624 EUR
371701

EKO otoki za ločeno zbiranje odpadkov

Občina Sežana vsako leto dopolnjuje lokacije, ki jih opremlja s kontejnerji za ločeno zbiranje
odpadkov. Z povečevanjem števila EKO otokov tako občina približa ljudem mesta odlaganja
in s tem povečuje količine ločeno zbranih odpadkov, ki se potem odražajo v manjših
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količinah odloženih odpadkov na deponiji za odlaganje komunalnih odpadkov v Sežani. V
letu 2008 smo za ta program potrošili 19.974 EUR
372201

GOJUP, tekoči odhodki

Na projektu GOJUP v letu 2008 nismo imeli nikakršnih stroškov iz naslova tekočih odhodkov.
372202

GOJUP, invest.transferi

Na projektu GOJUP v letu 2008 nismo imeli nikakršnih stroškov iz naslova investicijskih
transferov, ker je ta projekt v letu 2008 miroval.
373001

Občina Komen – odstopljena okoljska dajatev za onesnaž.okolja zaradi odlaganja odpad.

Občina Komen je v letu 2008 pričela z urejanjem zbirnega centra za potrebe njihove občine.
Takso iz naslova Okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov se
bo nakazovala občinam in sicer skladno z zadnjo odmerno odločbo. Po sklepu županov
občin Sežana, Komen,Divača in Hrpelje – Kozina se je v letu 2008 vsa zbrana taksa
usmerila v izgradnjo zbirnega centra v Komnu. Višina sredstev, ki smo jih v letu 2008
namenili občini Komen je znašala 123.410 EUR
15029002
Ravnanje z odpadno vodo
320102 Vzdrževanje objektov skupne rabe, odpadna voda

V letu 2008 se je opravilo čiščenje meteorne kanalizacije in ponikovalnic Ulici I. Tankovske,
na Kosovelovi ulici pri starem gasilskem domu, v Ulici Mare HUSOVE ter posamezne
ponikovalnice za meteorno vodo v mestu Sežana . Skupna vrednost del za leto 2008 znaša
22.694. EUR-a.
320601

Čiščenje odpadnih voda

Čistilna naprava v Sežani obratuje že osem let, pri čemer se vsako leto nanjo priključijo novi
uporabniki. V letu 2008 smo nanjo priključili dodatne objekte iz Novega naselja ter druge
novozgrajeni objekti iz območja Lenivec. Delovanje nove čistilne naprave je kvalitetno in
konstantno, kar dokazujejo redni monitoringi ki jih opravljajo pooblaščeni zavodi in jih pošilja
Občini Sežana v vednost. Za čiščenje odpadnih voda smo v letu 2008 plačali 290.096 EUR.
350301

Kanalizacija Križ, Šepulje

Projekti za izgradnjo PGD so pripravljeni, vendar v letu 2008 nismo pristopili k izgradnji
kanalizacija v vaseh Križ in Šepulje, zato na tej postavki nismo potrošili nobenih sredstev.
350701

Stroški vodne takse in takse za obremenjevanje okolja

Občina Sežana poravnava obveze, ki jih imajo zavezanci za pobiranje taks na področju
odpadnih voda in pri taksah za obremenjevanje okolja iz naslova odlaganja komunalnih
odpadkov. V letu 2008 smo poravnali račune v višini 5.930 EUR iz naslova obeh taks.
351001

Projekti za kanalizacijo Lokev

Občina Sežana je v letu 2008 sklenila pogodbo za izvedbo PGD (projektov za gradbeno
dovoljenje) za izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije v vasi Lokev. Glede na to, do
bodo projekti PGD zaključeni v letu 2009, bo tudi plačilo izdelave projektov realizirano v tem
letu.
361402

Sovlaganje v komunalno infrastrukturo - KANALIZACIJA

Sredstva, ki so planirana pod to postavko so namenska. Namenjena so pobotu
(kompenzaciji obveznosti in terjatev brez denarnega toka) pri odmeri komunalnih prispevkov
v primeru sklenitve pogodb o opremljanju s posameznimi investitorji. Višine zneskov po
posameznih postavkah so bile planirane na podlagi predvidenih pogodb o opremljanju in
načrtovanih investicijah v komunalno opremo posameznih investitorjev. Do predvidene
realizacije 120.000,00 EUR ni prišlo, ker pogodbe o opremljanju niso bile realizirane.
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370901

Sredstva za infrastrukturo Novo naselje, tekoči odhodki

Realizirani so bili materialni stroški v višini 145€.
370902

Sredstva za infrastrukturo Novo naselje, investicijski odhodki

V Novem naselju v Sežani izvajamo fekalno in meteorno kanalizacijo na Lipiški ulici od
priključka na Bazoviški cesti pri prehodu čez most do priključka Lipiške ulice na Lokavsko
cesto. Poleg fekalne in meteorne kanalizacije se izvajajo še ostale infrastrukture in sicer
telefon, plinsko omrežje ter električna infrastruktura. Vrednost del, ki smo jih poravnali v letu
2008 je znašala 223.985 EUR.
372102

Lehte-komunalno oprem. odpadne vode kanalizacija

V letu 2007 smo se s projektom Kanalizacija Lehte prijavili na razpis SVLR za sofinanciranje
projekta v okviru programa Naložba v vašo prihodnost in sicer Tretjega javnega razpisa za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni Dela so potekala na izgradnji fekalne in meteorne
kanalizacije na obeh vzporednih cestah v bodočem naselju, na delu odseka Lipiške ceste 1
in 2 ter na prečni poti. Poleg kanalizacije so se izvedle tudi ponikovalnice s pripadajočimi
maščobolovilci. Za izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije smo v letu 2008 plačali
123.815 EUR
372501

Kanalizacija Ograde

V letu 2007 smo se s projektom Kanalizacija Ograde prijavili na razpis SVLR za
sofinanciranje projekta v okviru programa Naložba v vašo prihodnost in sicer Tretjega
javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni Dela so potekala na izgradnji
fekalne in meteorne kanalizacije na Cestah v Ograde, Vodovodni cesti, Sonči poti, Skalni
poti, Sežanski ulici, Mirni poti, Igriški ulici, Pod Sablanico, Antona Boneta, Cesta na
Bršljanovec terulici Eme Starc. Pri izgradnji kanalizacije smo morali izvesti prestavitev
vodovodnega omrežja, NN in VN električne infrastrukture in telefonskega omrežja ker so ti
ležali v cestnem telesu in so ovirala izgradnjo kanalizacije. Pri kanalizaciji so se izvedle tudi
ponikovalnice
s pripadajočimi maščobolovilci ki omogočajo čimprejšnje ponikanje
padavinske vode. Za izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije ter prestavitve ostalih
infrastruktur smo v letu 2008 plačali 1.384.352 EUR.
15029003
Izboljšanje stanja okolja
320104 Vzdrževanje objektov skupne rabe,objekti za rekreacijo

Postavka zajema plačilo storitev po programu KSP pometanje ulic in trgov 1 krat, 2 krat
tedensko in 5 krat letno v mestu Sežana (Terminalu), Dutovljah in Lokvi v skupnem znesku
87.240,00 EUR-a.
1505
Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
372601 Naravoslovno turistično območje matičnega Krasa

V letu 2008 so bila v sklopu pripravljalnih aktivnosti projekta ureditve širšega območja
Gropajske gmajne kot naravoslovnega, raziskovalnega, učnega in turističnega središča
matičnega Krasa za izdelavo študije lokacije in idejne zasnove interpretacijskega centra
vključno z ureditvijo podatkovne baze območja med Sežano in Lipico realizirana sredstva v
višini 22.500 EUR.
1506
Splošne okoljevarstvene storitve
15069001
Informacijski sistem varstva okolja in narave
320301 Druge intervencije, materialni stroški

Na postavki Druge intervencije in materialni stroški je bilo v letu 2008 so se opravila dela v
Sežani za izvedbo pločnika v križišču na Lenivcu, omet zidu vodnjaka v Gradišču,
postavljena je kovinska ograja na parkirišču pred tržnico, izvedla se je dobava kresničk,
svetlečih telovnikov za potrebe Sveta za preventivo in vzgojo. Dobavila so se korita na
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pločnik pred upravo DURS-a v Sežani. Na navedeni postavki je bilo v letu 2008 porabljeno
7.442,00 EUR-a.
380001

Merilna naprava onesnaženosti zraka

Postavka ni bila realizirana v letu 2008 kljub izvedenim meritvam, ki so se zaradi vremenskih
pogojev podaljšale v december 2008 ter se s poročilom o meritvah onesnaženosti zavlekle v
drugo proračunsko obdobje.
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1602
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001
Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
361501 Komasacijski postopki stavbnih zemljišč
16

Predvideni sredstva v višini 21.000 EUR niso bili potrošena, ker predvideni
postopki niso bili izvedeni.

komasacijski

16029003
Prostorsko načrtovanje
390301 Razvojni programi, investicijska tehnična dokumentacija

pri izgradnji širokopasovnega omrežja smo pripravili dokumente DIIP (dokument identifikacije
investicijskega projekta) in IP (investicijski program) za izgradnjo širokopasovnega omrežja.
dokumenta sta osnova za pristop k investiciji, oziroma za kandidiranje na razpisu za
pridobitev sredstev širokopasovnega omrežja. za plačilo teh stroškov smo poravnali zneske v
višini 6.740.78 eur.
Pred pripravo projektne dokumentacije za izdelavo projektov PGD za komunalno opremljanje
območja UN US 12 VAS smo morali pridobiti geodetske posnetke za to območje. izvedba
geodetskega posnetka za celotno območje je bila izvedena koncem leta 2007, plačilo v višini
8.952,00 pa je zapadlo v leto 2008.
500001

Planski akti

Predvidena sredstva za postavko 500001 Planski akti v letu 2008 so bila realizirana le v
manjšem delu. Del nalog je zaradi postopkov in kompleksnosti obdelav raztegnjen na več
proračunskih obdobij in enako del plačil, ki so vezane na njihovo dokončanje.
Del sredstev je šlo za pripravo sprememb in dopolnitev veljavnih prostorskih sestavin, katerih
postopek je bil v letu 2008 s sklepom župana prekinjen, saj je predstavljal podvajanje nalog
ter stroškov pri pripravi prostorskih dokumentov. Sprejem sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin zahteva v nadaljevanju še pripravo prostorsko izvedbenih aktov (torej
prostorsko ureditvenih pogojev), ki pa bi ob pripravi brez večjih zapletov in sprejemu
prenehali veljati že kmalu po sprejemu. Po zaprosilu občine za smernice k osnutku
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin je MOP namesto smernic posredoval
priporočilo, da naj občina pristopi k nadaljnji pripravi OPN (ki je na začetku postopka).
Del sredstev je bilo realiziranih za pripravo PUP-om za območje mesta Sežana vzhod, ki je
na osnovi sprejetega načina urejanja znotraj območij mesta Sežana po UZ nadomestil
predhodne izvedbene akte (zazidalne in ureditvene načrte ter posamezne zastarele
prostorsko ureditvene pogoje). Pripravo Občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) kot
so Spremembe in dopolnitve PUP za mesto Sežana – zahod, Spremembe in dopolnitve ZN
Ograde, OPPN za poslovno cono Sežana jug so financirali pobudniki.
1603
Komunalna dejavnost
16039001
Oskrba z vodo
340201 Razvoz vode v sušnem obdobju

Občina Sežana je v zadnjih letih zgradila precej novim primarnih vodovodov do vasi, ki niso
imele javnega vodovodnega omrežja, vendar so še nekatere vasi, oziroma zaselki, katerim je
potrebno dovažati pitno vodo v sušnem obdobju. V letu 2008 smo za razvoz vode poravnali
račune v višini 5.408 EUR.
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340501

Sanacija lokalnih vodnih virov na Vrheh

Občina Sežana je v preteklih letih izdelala projektno dokumentacijo in pridobila gradbeno
dovoljenje za izgradnjo in rekonstrukcijo odsekov primarnega vodovodnega omrežja na
Vrheh. Najprej se je izvedla povezava primarnega vodovnega omrežja od rezervoarja na
Štjaku do vasi Dolenje, nato pa smo pristopili k rekonstrukciji razdelilnega omrežja po sami
vasi. Po končani rekonstrukciji vodovoda je bilo potrebno izvesti tudi sanacije cestnih
površin in meteorne kanalizacije, ki so bila ob tem posegu izgradnje poškodovane
340901

Vodovod Brestovica pri Povirju

Izgradnja Vodovoda Brestovica se je v letu 2008 zaključila. Pri izgradnji vodovodnega
omrežja smo morali sanirati tudi cesto, v kateri leži vodovodno omrežja, saj smo z posegom
izgradnje poškodovali več kot 50% asfaltnih površin. Tako smo sanirali tudi meteorno
kanalizacijo in izvedli novo asfaltno prevleko čez celotno površino cestišča. V letu 2008 smo
na tem objektu poravnali obveze v višini 130.572 EUR.
342001

Vodovod Mahniči

Pri izgradnji vodovodnega omrežja v vasi Mahniči smo izkoristili lokalni vodni vir, ki daje
dovolj količin vode za to področje. Poleg primarnega vodovodnega omrežja smo izvedli še
razdelilno omrežja po celotni vasi. Poleg izgradnje vodovodnega omrežja, je bilo potrebno
rekonstruirati tudi cestno površino ter izvesti pripadajočo meteorno kanalizacijo. Za izvedbo
vseh del smo v letu 2008 potrošili 108.840 EUR.
342101

Vodovod Križ, Šepulje

V letu 2008 nismo izvajali nikakršnih del na izgradnji vodovodnega omrežja v vaseh Križ in
Šepulje. Ker je projekt izgradnje vodovoda vezan tudi na izgradnjo kanalizacije v teh vaseh
ter na izgradnjo pločnikov ob državni cesti Sežana – Nova Gorica, bomo dela pričeli, ko
bomo imeli izdelane projekte in pridobljena soglasja tudi na ostalih projektih, ker se ta dela
med seboj povezana in zahtevajo sočasnost v izgradnji.
342201

Vodovod Senadolice - rezervar

V vasi Senadolice nismo pristopili k izgradnji rezervoarja, zato na tem projektu nismo potrošili
nobenih sredstev
342301

Kataster komunalnih naprav

V letu 2008 niso nastali nikakršni stroški na postavki kataster komunalnih naprav, zato v tem
letu nismo porabili nobenih sredstev.
361403

Sovlaganje v komunalno infrastrukturo - VODOVOD

Sredstva, ki so planirana pod to postavko so namenska. Namenjena so pobotu
(kompenzaciji obveznosti in terjatev brez denarnega toka) pri odmeri komunalnih prispevkov
v primeru sklenitve pogodb o opremljanju s posameznimi investitorji. Višine zneskov po
posameznih postavkah so bile planirane na podlagi predvidenih pogodb o opremljanju in
načrtovanih investicijah v komunalno opremo posameznih investitorjev. Do predvidene
realizacije 70.000,00 EUR ni prišlo, ker pogodbe o opremljanju niso bile realizirane.
372101

Lehte-komunalno oprem.vodovod

V letu 2008 niso nastali nikakršni stroški na postavki kataster komunalnih naprav, zato v tem
letu nismo porabili nobenih sredstev.
16039002
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
371101 Mrliška vežica Štjak

V letu 2008 je za mrliško vežico Štjak bila izdelana projektna dokumentacija v vrednosti
4.200, EUR-a.
371201

Mrliška vežica Tabor

Za mrliško vežico Tabor v letu 2008 ni bilo stroškov.
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371301

Mrliška vežica Tomaj

Za mrliško vežico Tomaj v letu 2008 ni bilo stroškov.
371401

Mrliška vežica Avber

V letu 2008 je za mrliško vežico Avber bila izdelana projektna dokumentacija v vrednosti
4.200, EUR-a.
372001

Razširitev pokopališča v Sežani

Na pokopališču Sežana je bila v letu 2008 zaključena ureditev potrebnih grobnih polj za
klasični in žarni pokop in sicer na podlagi v letu 2007pripravljene PGD in PZI dokumentacije
za II.fazo razširitve pokopališča. Predvidena sredstva v višini 350.000 EUR so bila realizirana
skoraj povsem v celoti ( 99%).
372401

Ostale mrliške vežice

Za ostale mrliške vežice v letu 2008 ni bilo stroškov.
16039003
Objekti za rekreacijo
320103 Vzdrževanje objektov skupne rabe,skrb za okolje

Vzdrževanje objektov skupne rabe, skrb za okolje – postavka je koriščena za košno ter
grabljenja trave in listja na zelenicah, obrezovanje žive meje, gnojenje zelenic, obrezovanje
in oblikovanje okrasnih grmovnic, zasaditev gredic in pletje, zasaditev cvetličnih korit,
obrezovanje dreves, pobiranje navlake in odpadkov v mestu Sežana v skupni vrednosti
102.530, EUR-a.
320107

Vzdrževanje objektov skupne rabe, park Stari grad

V letu 2008 je bil za park pri Starem gradu pripravljen idejni projekt, ki predvideva novo
ureditev, z ohranjanjem in obnovo zgodovinske zasnove iz 19. stoletja ter dopolnitvijo
pešpoti, urbane opreme, razsvetljave, tlakovanja posameznih poudarjenih površin ter
hortikulturnih ureditev.
16039004
Praznično urejanje naselij
320105 Vzdrževanje objektov skupne rabe, prazn.urej.naselij

Vzdrževanje objektov skupne rabe, praznično urejanje naselij – oziroma postavitev in
odstranitev zastav. Skupna vrednost stroškov na postavki je 6.523, EUR-a.
16039005
Druge komunalne dejavnosti
320501 Deratizacija

V letu 2008 so bila porabljena sredstva za deratizacijo v višini 4.450 EUR, realizacija 97,8%.
1605
Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002
Spodbujanje stanovanjske gradnje
311601 Stroški leasinga za nakup stanovanj

Sredstva pod to postavko so bila porabljena v višini 97,24 %, oziroma v skladu s pogodbo o
finančnem leasingu.
311901

Odkupi objektov in stanovanj v primeru nujnih zamenjav

Sredstva pod proračunsko postavko, odkupi objektov in stanovanj v primeru nujnih
zamenjav, se niso koristila.
312101

Vzdrževanje stanovanj

Sredstva namenjena za vzdrževanje stanovanj so bila porabljena v višini 45,11 %. Sredstva
so se porabila za sanacijo stanovanja v Sežani Vidmašče 23 (obnovila se je vsa
elektroinstalacija ter zamenjala so se okna in vrata), Pod Taborom 7 so se zamenjala vhodna
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vrata, zamenjalo se je stavbno pohištvo v stanovanju Ivana Turšiča 4, na Sejmiški 6 ter
opravila so se razna druga manjša vzdrževalna dela.
312201

Rezervni sklad stanovanj

Občina je odvajala sredstva v rezervni sklad v skladu z zakonodajo in v skladu z pogodbami
med upravitelji posameznih več stanovanjskih stavb in etažnimi lastniki. Sredstva so bila
porabljena v višini 98,68 %.
313001

Nakup socialnih stanovanj

Sredstva pod to postavko niso bila porabljena, ker stanovanjski objekt za socialno ogrožene
stanovalce ni bil še zaključen.
16059003
Drugi programi na stanovanjskem področju
310601 Sodni in pravdni stroški stanovanj in poslovnih prostorov

Sredstva v višini 25,64 % so bila porabljena za pokritje stroškov storitev odvetnikov in sodnih
stroškov.
310801

Davek od prometa nepremičnin, odškodninski, stanovanjski sklad

Sredstva
v višini 99,98 % so bila porabljena za zakonsko odvajanje sredstev
Odškodninskemu skladu RS in Stanovanjskemu skladu RS ter za plačilo 2% davka na
promet nepremičnin za pravne posle, ki so bili sklenjeni v preteklosti.
310901

Drugi operativni odhodki stanovanj in poslovnih prostorov

Sredstva v višini 99,98 % so bila porabljena za čiščenje avtobusne postaje in javnih sanitarij,
za nakup čistil, deratizacije stanovanjskih objektov, za plačilo stroškov, ki so nastali zaradi
neoddanih stanovanj (plačilo elektrike, vode, ogrevanje), najemnina za najeti poslovni prostor
na avtobusni postaji, najemnina za najeta stanovanja v lasti Ministrstva za obrambo, servis
gasilnih aparatov ter druga manj.
311001

Zavarovanje stanovanj

Odhodki se nanašajo na obvezno zakonsko zavarovaje občinskih stanovanj.
311101

Cenitve stanovanj

Sredstva v višini 83,21 % so bila porabljena za stroške cenitev stanovanj, ki so jih opravili
sodno zapriseženih cenilcev, na podlagi vlog strank.
311201

Vknjižba etažne lastnine stanovanj

Sredstva v višini 65,67 % so bila porabljena za izdelavo etažnih načrtov za vpis stavb v
kataster
312701

Upravljanje stanovanj

Sredstva so bila porabljena v skladu s Pogodbo o izvajanju storitev upravljanja profitnih in
neprofitnih stanovanj, stanovanjskih hiš ter poslovnih prostorov, ki jih ima jo ima občina
sklenjeno z upravljalci. Sredstva so bila porabljena v višini 91,58%.
1606
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna)
16069001
Urejanje občinskih zemljišč
360201 Materialni stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči

Sredstva so se porabila za plačilo pogodbenih del, sodnih stroškov, storitve odvetnikov,
notarjev ter drugi stroški.
360301

Parcelacije stavbnih zemljišč

Proračunska postavka parcelacije stavbnih zemljišč je bila v letu 2008 realizirana 93 %.
Sredstva so se porabila za stroške parcelacij na celotnem območju občine, ki so bile
potrebne pri prometu z nepremičninami, za graditev javne infrastrukture oziroma za
parcelacijo zemljišč v skladu z veljavnimi prostorskimi akti.
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360701

Stroški cenitev zemljišč

Sredstva so se porabila za stroške cenitev zemljišč sodno zapriseženih cenilcev, ki so
potrebne pri prometu z nepremičninami in so v pretežni meri odvisne od vlog strank.
361601

Programi opremljanja stavbnih zemljišč - komunalni prispevki

Program opremljanja je akt, ki ga občina sprejme na podlagi Zakona o prostorskem
načrtovanju in v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo.
Občina Sežana je zunanjemu izvajalcu Locus d.o.o., Domžale naročila izdelavo programa,
ki naj bi pripravljen do 31.04.2008. Program v letu 2008 ni bil izdelan, zaradi pomanjkljivega
katastra komunalne opreme, ki je osnova za izdelavo projekta. Predvidena sredstva, v višini
80.000,00 EUR, ki so bila planirana pod to postavko ter namenjena izdelavi in sprejetju
programa opremljanja za celotno območje Občine Sežana, tako niso bila potrošena.
16069002
Nakup zemljišč
360502 Odkup in opremljanje stavbnih zemljišč,nakup

Sredstva iz te postavke so bila porabljena za odkupe zemljišč, ki so bila potrebna za
infrastrukturne objekte (zemljišča za ceste, pokopališča) in druge primere nakupov ter
pokrivanje razlike pri izvedbi zamenjav zemljišč na območju občine Sežana.
Proračunska postavka se je realizirala le za 6,7 %, kar je posledica nerealizirane prodaje oz.
zamenjave zemljišč z družbo Climasol, ki je predstavljala največji znesek v Letnem načrtu
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za leto 2008.
17

ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702
Primarno zdravstvo
17029001
Dejavnost zdravstvenih domov
210301 Zdravstveni dom Sežana – investicija

S postavke je bilo v letu 2008 poravnanih 12 leasing obrokov, upoštevajoč Pogodbo o
finančnem leasingu št.KP71826.
V skladu s sklepom OS Občine Sežana št. 06202-8/2004-3, z dne 29.07.2004 so bila na
postavki rezervirana tudi sredstva za izplačilo tolarske protivrednosti 5.057,50 EUR kolikor
znaša razlika med vrednostjo nepremičnine parc.št.4050/2, njiva v izmeri 332 m2
z.k.vl.št.2913 k.o. Sežana last Hypo leasig d.o.o.Koper in parc.št.4054/6, travnik v izmeri 451
m2, z.k.vl.št.2902, k.o.Sežana v lasti Altas nepremičnine in inženiring d.o.o., Tržaška cesta
135, 1000 Ljubljana, na podlagi sklenjene menjalne pogodbe. Tudi v letu 2008 ni prišlo do
realizacije tega plačila, ker je le to vezano na dosego pravnomočnega izbrisa zaznambe
spora v zemljiški knjigi.
210701

Objekta za lekarno in ZD Dutovlje

Občina Sežana je v letu 2006 zagotovila kupnino za nakup poslovno stanovanjskega objekta
z dvoriščem v Dutovljah na z.p.št. 4219/4, k.o. Dutovlje ter stavbno zemljišče z.p.št. 2722/33,
2722/104, in 2722/86, vse k.o. Dutovlje za potrebe zdravstvene postaje in podružnične
lekarne v Dutovljah. V letu 2008 je bila oblikovana projektna in investicijska dokumentacija za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Projekt je bil prijavljen na javni razpis Ministrstva za zdravje za soinvestiranje investicij na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2009-2010. Ministrstvo v letu 2008 ni odločilo o
prejemnikih sredstev zato se investicija pred prejemom njihovega sklepa ne sme pričeti
izvajati. Občina lahko pričakuje soinvestitorska sredstva v višini 146.430 EUR v letu 2009, če
bo seveda vloga pozitivno rešena.
Izgradnja objekta zdravstvene postaje in podružnične lekarne v Dutovljah je načrtovana na
lokaciji ob cesti Sežana – Nova Gorica, nasproti Socialno varstvenemu zavodu. Zasnova
objekta je pritlično osnovana v obliki črke L, po namembnosti razdeljena na dva dela;
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zdravstvena postaja bo zasedala severno stranico v izmeri 233 m² s tem, da bodo prostori
ZP nanizani ob osrednjem prostoru čakalnice, ki bo dostopna preko, z avtomatskimi vrati
opremljenega vetrolova. Lekarna se bo nahajal v delu zahodne stranice stavbe in bo
zasedala cca 71 m² površin.
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v 7,8% višini.
210901
211001

Presežek prihodkov Kraških lekarn za Občino Divača
Presežek prihodkov Kraških lekarn za Občino Komen

V skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Sežana št.032-1/2008-11, z dne 21.02.2008
so bila z navedenih postavk nakazana Občinama Divača in Komen pripadajoča sredstva
presežka prihodkov nad odhodki, upoštevajoč lastniške deleže iz 24.člena Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Kraške Lekarne Ilirska Bistrica in sicer:
 Občini Divača 50.793 € (3,21%)
 Občini Komen 83.547 € (5,28%).
1703
Bolnišnično varstvo
17039001
Investicijska vlaganja v bolnišnice
210401 Razvoj zdravstvenega turizma s potrebno infrastrukturo

in
210402

Bolnišnica Sežana – sredstva za opremo

Sredstva v višini 25.000 € so bila v skladu s pogodbo in aneksom k pogodbi (zaradi
prerazporeditve sredstev s postavke 210401 – razvoj zdravstv. turizma s potrebno
infrastrukturo na postavko sredstev za opremo) porabljena za sofinanciranje nakupa
pletizmografa, aparata za diagnosticiranje težjih kroničnih pljučnih bolezni predvsem starejše
populacije.
1706
1706001
210801

Preventivni programi zdravstvenega varstva
Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Sofinanciranje cepljenja raka materničnega vratu

S Pogodbo o sofinanciranju preventivnega cepljenja proti HPV virusu iz sredstev proračuna
Občine Sežana za leto 2008, sklenjeno med ZD Sežana in Občino Sežana dne 03.04.2008,
so bila izvajalcu cepljenja Zdravstvenemu domu Sežana zagotovljena sredstva v višini
15.000 EUR.
Zagotovljena sredstva po pogodbi bi zadoščala za cepljenje dveh odmerkov cepiva za vseh
64 deklic in le za 10 odmerkov cepiva za tretje cepljenje. Z zagotovitvijo dodatnih 5.832 EUR
z rebalansom proračuna je bila omogočena izvedba cepljenja z vsemi tremi odmerki cepiva
za vseh 64 deklic.
1707
17079001
210201

Drugi programi na področju zdravstva
Nujno zdravstveno varstvo

Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov

V letu 2008 je bilo mesečno zavarovanih povprečno 330 občanov, ki so zavarovani na
podlagi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju.
Realizacija postavke je nižja od predvidene (91%), zaradi nenehnih sprememb zakonodaje,
nihanja števila zavarovanih študentov brez statusa, zaposlitev za določen čas ter drugih
novosti, ki smo jih upoštevali ob sklenitvi zavarovanja.
17079002
Mrliško ogledna služba
210101 Mrliški ogledi

Sredstva s te postavke so bila namenjena zagotavljanju mrliško pregledne službe v skladu z
8. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS,
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št.72/2006-UPB3). Na postavki je bilo potrebno s prerazporeditvami zagotoviti dodatnih
296,00 €.
18
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802
Ohranjanje kulturne dediščine
18029001
Nepremična kulturna dediščina
241501 Muzej kamnarstva

S sklepom Občinskega sveta julija 2007 je bil ustanovljen projektni svet za postavitev
muzeja kamnoseštva in kamnarstva na Krasu, katerega naloge so obsegale: oblikovanje
programa projektnega sveta za postavitev muzeja kamnoseštva in kamnarstva s terminskim
planom, določitev lokacije muzejskih zbirk s poudarkom na kamnoseštvu in kamnarstvu,
opredelitev višine potrebnih sredstev za postavitev muzeja in opredelitev virov sredstev,
priprava analiz in poročil ter predlogov za seje Občinskega sveta v zvezi s svojim delom in
permanentna prezentacija preko sredstev javnega obveščanja, sodelovanje s sosednjimi
občinami in zamejstvom, sodelovanje z zunanjimi sodelavci, javnimi zavodi, gospodarskimi
subjekti in zainteresirano javnostjo in druge naloge, ki se nanašajo na postavitev muzeja.
4.000 EUR predvidenih za izpeljavo v prvem odstavku opisanih nalog, je bilo namenjenih za:
- posnetek gradbenega stanja treh objektov v kamnolomu Lipica I (strojnica za pogon žičnih
žag, kovačija in kompresorska postaja) in,
- pridobitev geodetskega načrta območja kamnoloma.
Realizacija postavke je 99,90%.
241901

Obnova kulturnih spomenikov, sakralnih objektov

Z izvajanjem spomeniškovarstvenega programa je Občina Sežana načrtovala sofinanciranje
obnove kulturnih spomenikov. Izvedeni javni razpis je bil realiziran. V letu 2008 je bilo za ta
namen na razpolago 25.000 EUR. V letu 2008 smo sredstva z javnim razpisom dodelili
društvu Kras S.O.S. za sofinanciranje začetnih del pri obnovi spomenika »Komunska kašča«
v Šmarjah ter Župnijskemu uradu Tomaj za popravilo strehe ter popravilo podpornega zidu
cerkve Sv. Nikolaja v Avberju.
Razpisana sredstva so bila realizirana v 100% višini.
18029002
Premična kulturna dediščina
241801 Dejavnost Goriškega muzeja

Občina Sežana je skupaj z Goriškim muzejem konec leta 2005 odprla enoto GM v Sežani.
Na območju občine so bile izvedena naslednje aktivnosti:
- odkup muzejskih predmetov – zgodovina kamnarstva,
- raziskovanje in opredelitev zapuščine Kosovelovih, ki je v lasti A. Kosovel – del dediščine
je še vedno v Ljubljani, v hiši, kjer je živel Stanko Kosovel in je sedaj v lasti hčerke Aino,
ki v njej tudi prebiva.)
Realizacija postavke je 77,90 %. Nižji stroški od predvidenih so bili predvsem za poslovne
najemnine ter za tekoče vzdrževanje, prav tako nekaterih zahtevkov za aktivnosti v zadnjih
mesecih ni bilo.
1803
18039001
102406

Programi v kulturi
Knjižničarstvo in založništvo

Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah Kosovelova knjižnica

Sredstva se niso koristila.
240101

Plače Kosovelova knjižnica

Proračun za leto 2008 je zagotavljal plačo za 12 zaposlenih in enega pripravnika. Realizacija
postavke je 100 %. Knjižnica je preostala odstopanja od sistemizacije reševala z javnimi
delavci, pripravniki in občasnim pogodbenim delom.
240201

Materialni odhodki Kosovelova knjižnica
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240301

Zavarovanje objekta Kosovelova knjižnica

Za pokrivanje materialnih stroškov, ki pomenijo stroške ogrevanja in druge funkcionalne
stroške ter stroške upravljanja knjižnice, lokalna skupnost zagotavlja sredstva za pokrivanje
le-teh za osrednjo knjižnico v Sežani. V teh sredstvih se del namenja za pokrivanje stroškov
za zavarovanje objekta.
Realizacija postavke je 100 %.
240401

Nakup knjižnega fonda Kosovelova knjižnica

Nakup knjižnega fonda je povezan s sofinanciranjem Ministrstva za kulturo, ki prispeva 50%
namenskih sredstev za knjižnično gradivo, ostalo polovica pa občine soustanoviteljice
knjižnice.
Realizacija postavke je 100 %.
18039002
Umetniški programi
102407 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah Kosovelov dom Sežana

Sredstva v višini 4.379 € so bila prenesena na postavko plač Kosovelov dom za financiranje
novega plačnega sistema.
241101

Programi Kosovelov dom

Za izvajanje kulturnih programov - glasbenih, likovnih, gledaliških in drugih zvrsti v
Kosovelovem domu Sežana je občina zagotavljala sredstva v višini 32.217 EUR. Izvajanje
programa v Kosovelovem domu je bilo izvedeno v celoti in tako postavka realizirana v 100
%.
241201

Plače Kosovelov dom

Občina Sežana je zagotavljala sredstva za plače za zaposlenost 9,1 delavca, realizacija
postavke je 102,30 %. Realizacija je presežena predvsem zaradi novih zakonskih in
podzakonskih predpisov v zvezi z novim plačnim sistemom javnih uslužbencev.
241301

Materialni stroški Kosovelov dom

Za pokrivanje materialnih stroškov so bila porabljena vsa sredstva iz te postavke, realizacija
je 100%.
241401

Zavarovanje objekta Kosovelov dom

Sredstva za zavarovanje objekta so bila porabljena v celoti, realizacija postavke je 100%.
18039003
Ljubiteljska kultura
241601 Dejavnost sklada za ljubiteljske dejavnosti OE Sežana

Občina Sežana je na tej postavki zagotavljala sredstva za sofinanciranje izvedbe
Mednarodnega festivala Vilenica in literarne nagrade "Mlada Vilenica", izdajo leposlovnih in
raziskovalnih del domačih ustvarjalcev in sofinanciranje srečanj različnih izraznih skupin,
mednarodne prevajalske delavnice, Škocjanski festival, srečanje založnikov in festival
»Urška«. Postavka se je realizirala na podlagi zahtevkov JSKD, porabljenih je bilo 100%
vseh sredstev.
S prerazporeditvijo so bila skladu zagotovljena dodatna sredstva za kritje stroškov s
prireditvijo literarne nagrade "Mlada Vilenica".
242401

Štrekljeva nagrada, Primorska poje

Občina Sežana je sofinancirala prireditev ob podelitvi Štrekljeve nagrade, ki se sicer odvija v
Občini Komen in revijo pevskih zborov Primorska poje. Obe prireditvi se odvijata v
organizaciji in sodelovanju Sklada za ljubiteljske dejavnosti RS-območna enota Sežana.
Občina Sežana je za sodelovanje pri obeh prireditvah podpisala s sodelujočimi občinami
pismo o nameri.
Postavka se je realizirala v 97,70%, kar pomeni le nekaj (25 EUR) manj od predvidenih
namenjenih sredstev.
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242501

Dejavnost društev s področja kulture in individualnih kultur

Za dejavnost društev s področja kulture so bila sredstva realizirana v načrtovani višini.
Sredstva so bila društvom porazdeljena v skladu z javnim razpisom po sprejemu proračuna.
V letu 2008 je občina v skladu z merili iz javnega razpisa porazdelila sredstva 16 društvom s
področja kulture. Realizacija postavke je 100 %.
18039004
Mediji in avdiovizualna kultura
101301 Občinski informator

Na tej proračunski postavki, ki je bila v letu 2008 realizirana 99,9 %. So bila vsa sredstva
namenjena občinskem glasilu Kraški Obzornik. Glasilo je, na pobudo uredniškega odbora,
izšlo sedemkrat letno in sicer februarja, marca, aprila, junija, oktobra, decembra ter posebna
številka v avgustu.
18039005
Drugi programi v kulturi
240501 Materialni odhodki Kosovelova domačija

Občina Sežana je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana
prenesla v upravljanje Kosovelovo domačijo v Tomaju. Občina s proračunskimi sredstvi
zagotavlja za Kosovelovo domačijo pokrivanje funkcionalnih stroškov, ki so bili realizirani v
100% višini.
241001

Vzdrževanje Kosovelove sobe

Za vzdrževanje Kosovelove sobe Občina Sežana zagotavlja sredstva za vodenje in
operativne stroške, ki jih ima Ljudska univerza Sežana. Omenjeni javni zavod ima namreč v
upravljanju stavbo na Bazoviški cesti 9, kjer je umeščen spomin na velikega pesnika.
Sredstva na postavki so bila realizirana v 100% višini.
242001

Dograditev velikega odra Kosovelov dom

Za izvedbo investicije - dograditev velikega odra v Kosovelovem domu Sežana - dobava in
montaža odrske opreme je Občinski svet sprejel sklep, da se izvede opredeljena investicija v
vrednosti 90 mio SIT, skupaj z DDV. Za investicijo v Kosovelovem domu občina zagotavljala
sredstva v skladu z leasing pogodbo najemojemalcu na podlagi mesečnih zahtevkov za
pokrivanje mesečnih najemnin iz priloženega amortizacijskega načrta k zgoraj navedeni
leasingu pogodbi. Vseh obrokov je 120.
V letu 2008 so bila na postavki 242001 zagotovljena sredstva za odplačevanje leasinga, na
podlagi leasing pogodbe po priloženem amortizacijskem načrtu za najem opreme odra s
postopnim odkupom, za kar je bilo odplačanih 12 obrokov. Realizacija postavke je 94,3%.
242101

Investicije v Kosovelovem domu-ureditev multifunkcijske dvorane in
sanacija amfiteatra

V letu 2008 sta bila v Kosovelovem domu načrtovana dva večja investicijska posega:
ureditev srednje dvorane (multifunkcijske dvorane, ki bo Kosovelovemu domu omogočala
večjo izkoriščenost in obiskanost, hkrati pa znižala stroške, saj bi se del predstav, ki se sedaj
z majhno obiskanostjo izvajajo v veliki dvorani (459 sedežev) lahko preselil v multifukcijsko
dvorano s 150 sedeži. V objektu bodo tudi izvedena vsa potrebna dela-strojne in elektro
instalacije, naprave, ki bodo vzpostavile potrebno požarno varnost ter zvočno signalizacijo,
na kar so opozorile tudi inšpekcijske službe upravo Kosovelovega doma. Vgrajeno bo
tovorno dvigalo, ker zaposleni v domu sedaj ročno prenašajo opremo, kulise, praktikable ter
drugo opremo iz skladišč 1 in 2 , ki sta locirani v dveh nadstropjih) in sanacija zunanjega
gledališča (amfiteatra).
Znesek, ki je bil načrtovan s proračunom za leto 2008 je znašal 266.300 EUR, namensko za
sanacijo amfiteatra, ureditev multifunkcijske dvorane in postavitev stalne slikarske razstave
P. Oblaka. K proračunu je bil sprejet tudi letni izvedbeni program kulture Občine Sežana za
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leto 2008, v katerem so bila opredeljena investicijska vlaganja v javno infrastrukturo in hkrati
podano opozorilo, da načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za izvedbo vseh investicijskih
vlaganj, ker Občina takrat še ni razpolagala s popolnimi popisi dela kakor tudi ne s PGD in
PZI. Opravljen je bil samo načrt izvedbe tehnične opreme, brez gradbenih posegov, strojnih
in elektro instalacij.
Z rebalansom proračuna za leto 2008 smo postavko investicijska vlaganja v Kosovelovem
domu povečali na 575.680 EUR, spet z veliko neznankami. Projekt v vrednosti 349.131,01
je bil prijavljen na javni razpis Ministrstva za kulturo za soinvestiranje občinskih kulturnih
domov. Takrat v juniju mesecu nam je bila znana samo ocenjena vrednost izvedbe sanacije
amfiteatra ne pa multifunkcijske dvorane, ker se je moral projekt dopolnjevati, prav zaradi
nerešenih zahtevnih strojnih instalacij (ogrevanje in prezračevanje, ker je dvorana zaprt
prostor) in neposredno s tem pridobivanjem gradbenega dovoljenja.
V juniju je bil izpeljan javni razpis za izvedbo sanacije amfiteatra. Razpisana vrednost je
znašala 150.000 EUR (brez vključenega DDV). Po prejetih ponudbah, je bila sklenjena
gradbena pogodba s Kraškim zidarjem d.d. v vrednosti 179.995 EUR (z DDV). Z ostalimi
stroški investicije (PZI, nadzor in drugo) naj bi investicija znašala cca 200.000 EUR.
Del sredstev je bil namenjen za postavitev stalne slikarske zbirke P. Oblaka. Ocenjena
sredstva v ta namen so znašala 22.000 EUR (realizacija=20.746 EUR).
In del sredstev je bil namenjen za investicijski transfer Kosovelovemu domu v znesku 45.000
EUR, kar pomeni, da je ostali del sredstev bil namenjen reševanju srednje dvorane
(308.000), seveda pri tem je bilo potrebno računati na strošek priprave projektne
dokumentacije, razpisne dokumentacije, priprava DIIP-ov in Investicijskih programov.
Na podlagi tako ocenjene vrednosti je bil opravljen javni razpis za ureditev multifunkcijske
dvorane. Razpisana vrednost je bila 266.000 EUR, brez DDV. Razpis je bil najprej po
odprtem postopku, in ker so vrednosti iz ponudb presegale razpisana sredstva, je bil razpis
ponovljen s postopkom s pogajanji in tudi tokrat so ponudbe presegale od 51,23% in celo do
63,02%. Razpisana vrednost je bila po sklopih: gradbena in obrtniška dela ter tehnična
oprema. Najnižja ponudbena vrednost po obeh sklopih je znašala 482.731 EUR, kar je daleč
o razpisane vrednosti. Razpis je bil razveljavljen.
V tem času, natančneje septembra je Ministrstvo za kulturo objavilo JR za sofinanciranje
projektov javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega regionalnega sklada (mreženje
kulturnih potencialov). Investicija je bila prijavljena v vrednosti 536.564 EUR, brez motornih
vlakov (od tega je bilo že porabljenih v letu 2008, in sicer za pripravo gradbene
dokumentacije, DIIP, IP in inženiring v znesku 24.000 EUR). Vrednost investicije, skupaj z
motornimi vlaki in ostalo tehnično opremo je 706.000 EUR.
Razpisi:
- Iz prijave na prvi razpis MK, je Občina Sežana iztržila sredstva v znesku 57.922 EUR
za obdobje štirih let ( 2008= 10.442, 2009= 9.184, 2010= 32.890, 2011= 5.406)
- Iz prijave na javni razpis MK za evropska sredstva smo prejeli 424.780 EUR. (Sklep
o soinvestitorskih sredstvih je Občina Sežana prejela januarja 2009).
DIIP in IP:

-

Za razpis MK za sofinanciranje kulturnih domov po občinah smo pripravili DIIP
(prijavljen projekt nižji od 500.000 EUR), ki ga je potrdil župan z izjavo.
Za razpis MK za evropska sredstva je občina pripravila DIIP in IP (oba dokumenta je
potrdil župan z izjavo).

Gradbeni odbor:
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-

Za spremljanje in izvajanje investicij v Kosovelovem domu je bil imenovan gradbeni
odbor na seji Občinskega sveta 27.09.2007 in se redno sestaja in je seznanjen s
posegi v Kosovelovem domu.

Realizacija proračuna za leto 2008 na postavki 242101-Ureditev multifunkcijske dvorane
znaša 154.506 EUR ali 26,8 % realiziranih sredstev.
SANACIJA AMFITEATRA (ZUNANJEGA GLEDALIŠČA V KOSOVELOVEM DOMU

Sanacija amfiteatra v Kosovelovem domu se je pričela v letu 2008 in po gradbeni pogodbi z
izvajalcem del naj bi bila zaključena konec novembra 2008. Kraški zidar je zaključil izvajanje
del konec decembra. Načrtovana sredstva za investicijski poseg niso bila realizirana v
načrtovanem proračunskem letu, temveč bodo leta 2009 in znašajo po ocenjeni vrednosti
200.000 EUR.
Poseg je zajemal odstranitev obstoječe sedežne in stopniščne konstrukcije, posledično
zaradi dotrajanosti materialov in postavitev montažnih betonskih tribun v naravni barvi
betona. Po postavitvi vseh elementov so bile položene obstoječe kamnite stopnice. Na
montažnih betonskih elementih so bila montirana sedala iz letev tropskega lesa na inox
podkonstrukciji. Na sredini gledališča je bil zgrajen tehnični plato.
242601

Vzdrževanje objekta knjižnice in opreme

Za tekoče vzdrževanje objekta knjižnice in opreme je zagotovila občina sredstva na citirani
postavki v znesku 4.376 EUR. S temi sredstvi se knjižnici deloma pokrijejo stroški
investicijskega vzdrževanja. Sredstva na postavki so bila realizirana v 100% višini.
18039006
Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.
320106 Vzdrževanje objektov skupne rabe, botanični vrtovi

Vzdrževanje objektov skupne rabe, botanični vrt – opravljeno je bilo sajenje in saditev
enoletnic in trajnic v rondoje, pletev, gnojenje in zalivanje, čiščenje zemljišča v gozdu,
vzdrževanje poti, vzdrževanje trat, škropljenje vrtnic, celotno vzdrževanje rastlinjakov skupaj
z ogrevanjem. Obseg opravljenih del v Botaničnem parku je bil opravljen v skupni vrednosti
98.984, EUR-a.
1804
Podpora posebnim skupinam
18049001
Programi veteranskih organizacij
102001 Društva in zveze negovanja tradicij izoblikovanih v vojnah Slovenije

V Uradnem listu RS, št. 23/2008 z dne 7. marec 2008 je bil objavljen javni razpis za sredstva
namenjena društvom in zvezam, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju
Slovenije. Načrtovana sredstva je komisija razdelila in z društvi je bila sklenjena pogodba, ki
je zagotovila sredstva za izvajanje njihove dejavnosti. Sredstva na postavki so bila
realizirana v 100% višini.
1805
Šport in prostočasne aktivnosti
18059001
Programi športa
102408 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah ZŠTIP – športni center
Sredstva niso bila porabljena.
250101

Plače Športni center

Športni center je v letu 2008 zaposloval 7 delavcev in enega pripravnika. Realizacija
postavke je za malenkost nižja od 100% in znaša 99,30 %. Realizacije je nižja zaradi
obračuna plače pripravnika, ki je bil dalj časa na bolniškem dopustu.
250201

Materialni stroški Športni center

Sredstva za materialne stroške je občina zagotavljala po dvanajstinah, porabljena so bila v
skladu s sprejetim proračunom in realizirana v 100% višini.
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250301

Vzdrževanje športnih objektov

Na tej postavki zagotavlja občina sredstva za vzdrževanje športnih površin, s katerimi
upravlja Zavod za šport. Stroški zajemajo plačilo vodarine, energije, komunalnih storitev,
nabavo materiala, storitve in drugo. Za vzdrževanje športnih objektov je občina Sežana v letu
2008 namenila sredstva 120.195 EUR in jih realizirala v celoti.
250401

Investicijsko vzdrževanje Športni center

Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov so bila za leto 2008 načrtovana sredstva v
znesku 38.332 EUR. V športni dvorani je Zavod ŠTIP obnovil dotrajan sistem razsvetljave,
obnovil stenske obloge ter obnovil obstoječe tlake (brušenje in prelakiranje parketa).
Sredstva so bila realizirana v celoti.
250501

Zavarovanje objekta Športni center

Na postavki 250501 so bila zagotovljena sredstva za zavarovanje športnih objektov v znesku
4.548 EUR in realizirana v znesku 4.320 EUR – torej so bila realizirana v 95%.
250601

Tekmovalni šport, mladinske selekcije

Za tekmovalni šport oziroma mladinske selekcije se je v skladu z letnim programom športa in
Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Sežana izvedel javni razpis. V letu 2008 so bila
sredstva porazdeljena šestim športnim klubom in realizirana v celoti.
250701

Dejavnost društev s področja športa

Financiranje društev se je izvedlo na podlagi javnega razpisa, upoštevajoč določbe
Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Sežana. V letu 2008 so bila dodeljena sredstva
26 športnim društvom in realizirana v celoti.
251801

Kolesarske poti

Na območju Občine Sežana je vrsta kolesarskih poti, ki bi jih bilo potrebno sanirati in jih
označiti z označevalnimi tablami. Načrtovana sredstva za leto 2008 niso bila porabljena
zaradi zakasnitve pri pripravi projektov in projektne dokumentacije ter tudi zaradi iskanja
dodatnih virov sofinanciranja. Projekt bo realiziran v naslednjih letih.
251901

Športni park

Zavod ŠTIP je v letu 2008 moral nujno zapreti zunanje športne površine (mali športni park –
pri Ljudski univerzi) zaradi pojavov vandalizma. Realizacija je v višini 58,30 %. Realizacija je
nižja od planirane, saj ni bilo potrebne projektne dokumentacije za postavitev ograje, pa tudi
stroški izdelave in postavitve ograje so bili nižji od planiranih.
18059002
Programi za mladino
102409 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah ZŠTIP – MC
in
102411 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah ZŠTIP – otroški center

Sredstva niso bila porabljena.
250801

Dejavnost Mladinskega centra Podlaga

Sredstva za izvajanje dejavnosti se izplačujejo na podlagi dvanajstin; MC Podlaga je enota
javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas. Občina Sežana je za to enoto
zagotovila sredstva za zaposlene in materialne stroške. Mladinski center pripravlja programe
za mladino, ki so namenjeni kvalitetnemu preživljanje prostega časa in pridobivanju novih
dodatnih znanj. Center je izvajal že utečene programe na različnih področjih mladinskega
dela. Postavka je bila realizirana v celoti.
251701

Postavitev novih igral
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Zavod za šport, turizem in prosti čas je uredil otroška igrišča na prostem v Sežani (na
Lenivcu), Merčah in Skopem. Sredstva za ta projekt so bila namensko porabljena v 100%
višini.
19
IZOBRAŽEVANJE
1902
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001
Vrtci
102415 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah Logopeda

Sredstva niso bila porabljena.
102416

Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah Vrtec

Del namenskih sredstev v višini 13.159 € je bilo prenesenih Vrtcu Sežana namensko za
uveljavitev novega plačnega sistema.
220101

Dejavnost Vrtec Sežana

S sprejetjem proračuna Občine Sežana za leto 2008 so bila na postavki zagotovljena
sredstva, ki so zagotavljala kritje obveznosti po Zakonu o vrtcih in Pravilniku o metodologiji
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l.RS, št. 97/2003,
77/2005). Po podatkih iz decembra 2008 je bilo v enote Vrtca Sežana na območju občine
Sežana vključenih 351 otrok. Planirana sredstva vključno s prerazporejenimi sredstvi zaradi
odprave plačnih nesorazmerij so bila v celoti porabljena.
V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih se iz proračuna lokalne skupnosti, za razliko med
ceno programov in plačili staršev, zagotavljajo sredstva za:
- plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške
v skladu z normativi in standardi,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo
javnih vrtcev, lahko pa tudi vrtcev s koncesijo.
V skladu z 10. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Ur.l.RS, št. 97/03, 77/05) je lokalna skupnost ustanoviteljica dolžna
vrtcu zagotavljati tudi sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja
razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom.
Ustanovitelji so dolžni zagotavljati tudi sredstva za pokrivanje stroškov, ki niso všteti v ceno
programa. Občina Sežana krije izven cene programa tudi stroške dodatne strokovne pomoči
otrokom s posebnimi potrebami na podlagi Odločb o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo, ter
sorazmerni delež plače (53,73%) pomočnice vzgojiteljice, ki je bila zaradi izvršitve odločbe
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije premeščena na drugo delovno
mesto.
220201

Dejavnost ostalih vrtcev

S te postavke se krije razlika med ceno programa in plačilom staršem, določenim z odločbo
za otroke, ki so vključeni izven JZ Vrtca Sežana. Realizacija je bila malo nižja od plana saj je
odvisna od števila vključenih otrok v zunanje vrtce in od prispevka staršev določenega z
odločbo. S postavke so se krile oskrbnine povprečno osmim otrokom, ki so vključeni v vrtce
izven Javnega zavoda Vrtec Sežana.
220301 Investicije Vrtec Sežana
V letu 2008 so bila glede na prioriteto nujnosti posameznih investicij in investicijskega
vzdrževanja sredstva porabljena za:
 obnovo okrušene talne in stenske keramične obloge v kuhinji enote Sežana in
obnovo okrušene talne obloge v pripravljalnici zelenjave, po Odločbi
Zdravstvenega inšpektorata RS,
 nakup novega parno konvekcijskega aparata v kuhinji enote Sežana,
 zamenjavo azbestne kritine, obnovo električne napeljave in ureditev stropov v
enoti Dutovlje.
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Glede na dosežene prihranke z izvedenim postopkom javnega naročila za enoto Dutovlje (od
predvidenih 147.301,00 € je bilo porabljenih 123.600,00€) in doseženim prihrankom pri
zamenjavi talne in stenske obloge v kuhinji Sežana, ter z rebalansom proračuna
zagotovljena dodatna sredstva v višini 13.300 € so bila dodatno izvedena še:
 nabava klimatskih naprav za vse enote razen Dutovelj,
 nabava opreme in sofinanciranje nakupa zunanjega igrala za enoto Lokev,
zamenjava oken in senčil v enoti Lokev, ter postavitev ograje z vrati v enoti Lokev ,
 sanacija vlažne stene v enoti jasli,
 nabava opreme za dve igralnici v enoti Dutovlje, ter za enoto Sežana, ter manjkajoče
opreme v enoti Tomaj
 nabava zaščit za prste za okrog 60 vrat.
Postavka je bila realizirana v celoti.
220501

Dejavnost Logopeda

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju 0,45 logopedinje za potrebe izvajanja programa
za predšolske in šolske otroke s težavami v govorno jezikovni komunikaciji in drugimi
specifičnimi težavami na področju komunikacije. V redno logopedsko obravnavo je vključenih
okrog 30-35 predšolskih otrok, ter od 30-45 šolskih otrok.
1903
19039001
102402

Primarno in sekundarno izobraževanje
Osnovno šolstvo

Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah OŠ Dutovlje

Sredstva v višini 710 € so bila prerazporejena na postavko Plače 9-letka OŠ Dutovlje
namensko za manjkajoča sredstva zaradi uvedbe novega plačnega sistema.
102403

Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah OŠ Sežana - devetletka

Sredstva so ostala neporabljena
102404

Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah OŠ Sežana – E-šola

Sredstva v višini 951 € so bila prerazporejena na postavko Plače E-šole namensko za
manjkajoča sredstva zaradi uvedbe novega plačnega sistema.
230101

Materialni odhodki OŠ Dutovlje

Osnovna šola Dutovlje je imela v šolskem letu 2008 11 rednih oddelkov in 3 oddelke
podaljšanega bivanja. Na podružnični šoli Tomaj pa 3 kombinirane oddelke in 2 oddelka
podaljšanega bivanja. V PŠ Tomaj je v letošnjem šolskem letu vključenih 26 otrok.
Za materialne odhodke - se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, odvoz
odpadkov, storitve za varstvo okolja (dimnikar), storitve za varstvo pri delu, ogrevanja in
vode, s tem, da se cena ogrevanja in dobava električne energije obračunava na število
oddelkov, poraba vode pa glede na število učencev. Sredstva za materialne stroške
vključujejo tudi strošek za zavarovanje objekta in nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča; zneska v ta namen sta fiksna in pri obračunu je upoštevan zahtevek šole. V
proračunu se na tej postavki zagotavljajo tudi sredstva za izvajanje programa "šole v naravi".
Sredstva namenjena za zagotavljanje materialnih stroškov so bila porabljena v 100% višini.
230201

Nabava opreme OŠ Dutovlje in investicijsko vzdrževanje OŠ Dutovlje

Sredstva v ta namen so bila realizirana v 100% višini in so bila namenjena za nakup
amortizirane premične opreme, učil, učbenikov, knjig, tehničnega in pisarniškega materiala in
drugih osnovnih sredstev. Del sredstev je šola namenila za nabavo nove opreme za
podružnično šolo v Tomaju.
230301

Materialni odhodki OŠ Sežana
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Sredstva za materialne odhodke pokrivajo stroške elektrike, ogrevanja in vode, s tem, da se
cena ogrevanja in dobava električne energije obračunavata na število oddelkov, poraba vode
pa glede na število učencev. Sredstva za materialne stroške vključujejo tudi strošek za
zavarovanje objekta in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; zneska v ta namen sta
fiksna in pri obračunu je upoštevan zahtevek šole. Na tej postavki so bila zagotovljena
sredstva tudi za izvajanje programa "šole v naravi". Namen sofinanciranja je znižanje
prispevka na posameznega učenca.
Šola že nekaj let sodeluje z osnovno šolo iz Turija (Italija) v okviru projekta Spoznavajmo
mlade preko meja. V šolskem letu 2007/2008 so italijanski učenci obiskali Sežano in bližnje
turistične kraje in sodelovali pri skupnem, v ta namen načrtovanem šolskem projektu OŠ
Sežana. Realizacija postavke je bila 100%.
230401

Nabava opreme OŠ Sežana

Za nabavo opreme so bila zagotovljena sredstva v znesku 42.179 EUR; za nakup
amortizirane opreme, pisarniškega materiala, za nakup učil, učbenikov, knjižnega gradiva in
druga osnovna sredstva. Večji del sredstev je v preteklem letu šola namenila za nakup
knjižnega fonda-učbenikov in računalniške strojne opreme ker šola že vrsto letu uspešno
sodeluje z Ministrstvom za šolstvo in šport na področju informatizacije in Zavodom za šolstvo
v uresničevanju programa "RO-računalniško opismenjevanje". Prav zaradi tega se po znanju
in uporabi informacijske tehnologije uvršča med vodilne šole v Slovenije in svoje znanje
uspešno prenaša na mlade generacije.
Realizacija postavke je bila v 100% višini.
230501

Plače 9-letke OŠ Sežana

S sprejetim proračunom za leto 2008 smo zagotovili za plače vzgojiteljicam v 1. razredu
devetletke, ki izvajajo sočasnost v okviru programa več sredstev, kot bi bilo potrebno. Ob
oblikovanju proračuna šola še ni imela priznane sistemizacije za izvajanje programa v OŠ in
s tem neposredno število količnikov za zaposlene. Ker se plače za izvajanje programa
devetletke obračunavajo v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje
programa osnovne šole in se obseg ur pouka za drugega strokovnega delavca določi glede
na število učencev v posameznem oddelku 1. razreda, in sicer: od 15 do 23 učencev 10 ur,
od 24 do 28 15 ur, ki jih stroškovno priznava Ministrstvo za šolstvo in šport se je Osnovni šoli
Sežana v š.l. 2007/2008 zaradi večjega števila učencev povečalo število ur, ki jih priznava
MŠŠ za drugega strokovnega delavca v 1. razredih. Glede na število učencev mora občina
šoli zagotoviti še ostalih 24% oziroma 3x0,5 vzgojitelja, kar je osnova za oblikovanje
postavke in zagotavljanje sredstev v ta namen. Z rebalansom proračuna so se sredstva
zaradi zgoraj navedenih razlogov znižala na indeks 71,4.
95,3 % je realizacija na tej postavki za plače delavcev, ki izvajajo program devetletke v
prvem razredu I. triade (sočasnost 3 vzgojiteljic). Sredstva so bila šoli nakazana na podlagi
njihovih zahtevkov.
230601

Vzdrževanje optične opreme – plače OŠ Sežana

V skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
(Uradni list RS, št. 57/2007) je v osnovni šoli sistemizirano delovno mesto računalnikarjaorganizatorja informacijskih dejavnosti. MŠŠ v skladu z merili zagotavlja 74% delovnega
mesta, preostalo je v letu 2008 drugič zagotavljala Občina Sežana.
Delovno mesto računalnikarja v osnovni šoli Sežana je povezano tudi z vzdrževanjem
optičnega kabla, ki omogoča komunikacijo – internetno povezavo »Arnes«, na katero so
priključeni vsi javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja in kulture.
Realizacija postavke je bila 97,1%.
230901

Prevozi osnovnošolcev

41

Prevozi osnovnošolcev - postavka je bila realizirana skorajda v celoti (99,8%), tako kot so
bila sredstva načrtovana. V letu 2008 smo že četrtič, poleg rednih prevozov za potrebe
osnovnih šol in osnovne šole s prilagojenim programom v Novi Gorici, zagotovili sredstva za
prevoz otrok s posebnimi potrebami v Center za usposabljanje invalidnih otrok Vipava. Na
podlagi javnega razpisa je bil za izvajanje teh storitev izbran prevoznik Avrigo Nova Gorica.
Iz te postavke občina zagotavlja sredstva za povračilo potnih stroškov tudi posameznim
prosilcem, ki iz upravičenih razlogov sami vozijo otroka v osnovno šolo. V letu 2008 je bilo
izdanih v tem primeru petindvajset individualnih odločb.
V letu 2007 je Občina Sežana izvedla javno naročilo opravljanja storitve prevozov
osnovnošolcev za obdobje štirih let in je bili ponovno izbran Avrigo d.d. Nova Gorica, ki
prevoze izvaja pravočasno in korektno. Vrednost opravljene storitve za obdobje štirih let po
pogodbi znaša 1.620.274,40 EUR.
Za prevoze, ki jih je po Zakonu o osnovni šoli, dolžna zagotoviti občina, se načrtovana
sredstva ne povečuje v skladu s temeljnimi ekonomskimi izhodišči za pripravo proračuna, ki
jih letno določa Ministrstvo za finance, ker cena goriv presega vsakršne parametre.
232601

Investicije OŠ Dutovlje

S področno zakonodajo so investicijska vlaganja v osnovnošolski prostor primarna naloga
lokalne skupnosti. Nerealizirana potreba je bila v preteklosti sanacija podružnične šole in
vrtca Tomaj, ki deluje v okviru Osnovne šole Dutovlje. Adaptacija in rekonstrukcija je terjala
obnovo objekta zaradi tehničnih in higienskih pogojev, ki niso bili v skladu z veljavno
zdravstveno zakonodajo. Skupna površina objekta znaša 430 m², od tega je 276 m²
adaptiranih površin in 154 m² novih površin.
Investicijski poseg je bil zaključen v letu 2008. Za objekt je bilo pridobljeno uporabno
dovoljenje 16. junija 2008, ko so bile odpravljene posamezne pomanjkljivosti. Šola in vrtec
sta pričela s svojo dejavnostjo v obnovljenem šolskem poslopju s šolskim letom 2008/2009.
Zunanja ureditev šole in vrtca je zajemala le ozek pas terena tik ob novem prizidku in del
obstoječega dvorišča.
Zaradi omejenosti zunanjega prostora je gradbeni odbor predlagal, da se za potrebe
parkirišč ob vhodu v šolo pridobi zemljišče, ki je v lasti Kongregacije šolskih sester. Z
zagotovitvijo sredstev v proračunu za leto 2008 za izvedbo izgradnje parkirišč je Občinska
uprava izpeljala postopek pridobitve zemljišča in izgradnjo parkirišča. Zaradi razširitve
hidrantnega omrežja je bilo potrebno dograditi del vodovodnega priključka.
Šolo in vrtec obiskuje 49 otrok, od teh je 21 vrtcu. Po statističnih podatkih se bo v bodoče
število otrok ohranjalo.
Izvajalec del je bila Lesnina inženiring d.d., s katerim je bila podpisana gradbena pogodba za
izvedbo GOI del v vrednosti 650.876,97 EUR. Pogodbena vrednost ni bila prekoračena. Za
izgradnjo parkirišča je bil izbran isti izvajalec del, za katero je bila podpisana pogodbena
vrednost v višini 73.841,66 EUR. Po zaključku del je bil izstavljen račun v višini 65.686,94
EUR, ki je vključevala tudi ureditev dvorišča ob osnovni šoli. Investicijska vrednost ni bila
prekoračena. Soinvestiranje iz sredstev državnega proračuna za adaptacijo podružnične šole
Tomaj je znašalo 110.983,00 EUR.
Postavka je bila realizirana 92,1 %.
232801

Novogradnja in rekonstrukcija OŠ Sežana

Celotna investicija obnove osnovne šole ostaja nezaključena; urediti je potrebno prostore za
prvo triado in dokončati zunanjo ureditev. Vodstvo šole na ti dejstvi nenehno opozarja.
V letu 2008 je Občina Sežana načrtovala prekritje strehe nad I. triado. Investicijski poseg je
bil izveden v poletnih mesecih. Porabljena sredstva v ta namen so znašala 51.427 EUR.
Dela je izvedlo Komunalno-stanovanjsko podjetje Sežana na podlagi javnega naročila.
Strešna konstrukcija nad objektom je bila narejena iz jeklenih nosilcev in siporeks plošč ter
streha pokrita z valovitimi salonitnimi ploščami na enojnih letvah. Površina strešne kritine je
znašala 677 m² in jo je bilo zaradi azbesta nujno potrebno odstraniti. Projektantska ocenjena
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vrednost investicije je znašala 52.806 EUR, razlika do 71.000 EUR je bila namenjena ureditvi
dela fasade in požarnih stopnic za potrebe 1. triade. Drugi del investicije ni bil izveden, ker je
potrebno pred tem urediti vezni hodnik med srednjo in osnovno šolo ter obnoviti I. triado.
Porabljena sredstva na tej postavki dosegajo 74,8% realizacijo.
232901

OŠ Lokev – investicijsko vzdrževanje

Podružnično osnovno šolo trenutno obiskuje 15 otrok, ki obiskujejo kombiniran pouk. To
število naj bi se ohranjalo tudi v prihodnjih letih oziroma z novimi priselitvami celo
povečevalo. Šola ima dve učilnici, telovadnico, knjižnico, razdelilno kuhinjo , shrambo učil,
sanitarije in neizkoriščeni dotrajani prostor v zgornjem nadstropju (včasih stanovanje). Objekt
je bil v preteklosti deloma obnovljen, vendar med adaptacijami niso bile zamenjane stropne
konstrukcije. Leseni stropovi so povešeni in odpada omet. Obstoječe stropne konstrukcije ne
zagotavljajo minimalne zvočne izolativnosti. V objektu so dotrajane strojne in
elektroinstalacije, ni toplotne izolacije, prav tako ne hidroizolacije. Potrebno je zamenjati
notranje stavbno pohištvo in obnoviti fasado. S preureditvijo objekta je bo potrebno urediti
kanalizacijo, ker je v objektu tudi ta dotrajana.
Sanacijski posegi so nujni za zagotovitev minimalnih standardov za potrebe osnovnošolske
populacije.
Investicijski poseg ni bil izveden, zato do realizacije programa v letu 2008 ni prišlo. Izvajanje
investicije je načrtovano v letu 2009.
233301

Plače 9-letke OŠ Dutovlje

Na postavki so zagotovljena sredstva za izvajanje programa devetletke v osnovni šoli
Dutovlje, natančneje za plačilo dveh vzgojiteljic, ki izvajajo sočasnost v prvem razredu OŠ
(0,45 vzgojiteljice, razliko zagotavlja MŠŠ). Sredstva se šoli nakazujejo na podlagi
zahtevkov. Realizacija postavke je bila 103,1%, nekoliko višja zaradi spremenjenega
plačnega sistema v javnem sektorju.
233401

Plače E-šola

Občina zagotavlja tudi sredstva za plačo delavca v E-šoli in materialne stroške. Program
dosega že vrsto let svoj namen; omogoča učencem dodatno računalniško izobraževanje in
nudi tudi zunanjim obiskovalcem računalniško opismenjevanje. Ti obiskovalci so predstavljali
5% celotnega obiska e-šole, kar predstavlja 620 oseb oz. v povprečju 52/mesec. Obiskujejo
tečaje, ki so se odvijali v septembru mesecu, pa tudi individualno izobraževanje oziroma
računalniško opismenjevanje. Tečajev se večinoma udeležujejo osebe stare nad 50 let.
Realizacija postavke je bila 103,7%.
233901

Fakultativni pouk računalništva OŠ Dutovlje

V letu 2008 smo na postavki za fakultativni pouk računalništva zagotovili sredstva za 4
skupine učencev (320 ur). Realizacija je bila 95,3% v skladu z zahtevki šole po izvedenih
urah.
234001

Fakultativni pouk italijanščine OŠ Dutovlje

V letu 2008 smo na postavki za pouk italijanščine zagotovili sredstva za 3 skupine učencev
(240 ur) po dve uri tedensko. Realizacija postavke je bila 95,2% v skladu z zahtevki šole po
opravljenih urah.
234101

Varstvo učencev OŠ Dutovlje

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za varstvo vozačev, in sicer za opravljenih 660 ur
letno, dve uri na teden na matični šoli in eno uro na teden na podružnični šoli Tomaj.
Sredstva so za del plače zaposlenih in so bila realizirana v skladu z zahtevki po opravljenih
urah v 95,3% višini.
234201

Občinska in republiška tekmovanja OŠ Dutovlje
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Za občinska in republiška tekmovanja zagotavljamo sredstva za tiste učence, ki s svojim
znanjem dosegajo nadpovprečne rezultate in se udeležujejo različnih tekmovanj. Realizacija
postavke je bila 100%.
234301

Fakultativni pouk računalništva OŠ Sežana

Za fakultativni pouk računalništva je Občina Sežana zagotovila šoli Sežana za 5 skupin ali
400 ur letno (skupina je 14 učencev). Realizacija postavke je 94,9% v skladu z zahtevki šole
in opravljenih urah.
234401

Fakultativni pouk italijanščine OŠ Sežana

Za fakultativni pouk italijanščine je Občina Sežana zagotavljala sredstva Osnovni šoli
Sežana za 15 skupin učencev oziroma 1.200 ur letno (skupina je po 16 učencev). Realizacija
postavke je 94,9% v skladu z zahtevki šole in opravljenih urah.
234501

Varstvo učencev OŠ Sežana

Osnovni šoli Sežana so bila zagotovljena sredstva za varstvo učencev dve uri dnevno na
centralni šoli in eno uro dnevno na podružnični šoli, skupaj 1.100 ur. Realizacija postavke
95,0% v skladu z zahtevki šole in opravljenih urah.
234601

Občinska in republiška tekmovanja OŠ Sežana

Na postavki so bila zagotovljena sredstva za pokrivanje materialnih stroškov učencev, ki se
odločajo za občinska in republiška tekmovanja v znanju iz predmetov, ki so sestavni del
osnovnošolskega programa oziroma logike, vesele šole, prometa in drugo. Sredstva so bila
realizirana v 100% višini.
235101

OŠ Kozara – materialni stroški

Že vrsto let se učenci s posebnimi potrebami, ki imajo stalno bivališče v Občini Sežana,
izobražujejo v Osnovni šoli Kozara v Novi Gorici, za kar pa Občina Sežana, razen prevozov,
ni zagotavljala ničesar. Učenci so v šolo napoteni z odločbo o usmeritvi pristojnega zavoda
za šolstvo.
Občina Sežana je v letu 2008 prvič zagotovila sredstva za pokrivanje materialnih stroškov in
dodatnega programa za učence iz našega okolja. V š.l. 2007/2008 so bili vključeni v ta zavod
4 učenci. Realizacija programa je bila 100 %.
19039002
102417

Glasbeno šolstvo

Namen.sredstva za odpravo nesorazm.v plačah Glasbena šola

Sredstva so ostala neporabljena.
231101

Materialni odhodki Glasbena šola

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna sofinancirati
materialne stroške za glasbeno šolo, kamor sodijo tekoči stroški kot so ogrevanje, električna
energija, plačilo telefonskih storitev, nabava pisarniškega materiala, nabava notnega
materiala in drugo. Realizacija postavke je bila v 107,5% višini, ker se je del sredstev za
zagotavljanje honorarja za kapelnika prenesel na navedeno postavko.
231201

Nakup opreme Glasbena šola

Glasbeni šoli Sežana smo s proračunom za leto 2008 zagotovili sredstva za nakup opreme
(glasbila, notno gradivo, drobni inventar in drugo) v skladu z normativi. Realizacija postavke
je bila 98,7%, kolikor so znašali zahtevki s strani Glasbene šole za nabavo opreme.
231301

Regres za prehrano Glasbena šola
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Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo glasbenim
šolam sredstva za nadomestilo stroškov zaposlenim v skladu s kolektivno pogodbo, v tem
primeru regres za prehrano. Realizacija postavke je bila v 100% višini.
231401

Plača kapelnika

Kraška pihalna godba je orkester, ki svoj podmladek črpa iz učencev glasbene šole. Del
honorarja za kapelnika je občina zagotavlja na tej postavki. Sredstva so se nakazovala po
dvanajstinah. Realizacija postavke je 83,3%, ker se je delež sredstev prenesel med
materialne stroške.
Splošno srednje in poklicno šolstvo
19039003
232501 Projekt učne firme in sofinanciranje tretjega modula

Srednja šola želi dijakom ponuditi dodatni modul izbirnih predmetov. Poleg družboslovnega
in naravoslovnega modula, želi šola dijakom ponuditi še podjetniški modul. Glede na to, da
se v Sežani izvaja visokošolski program iz računalništva želi šola povečati znanje dijakov iz
računalniško informativnih predmetov ter zainteresiranim dijakom ponuditi izobraževanje tudi
v drugem in tretjem letniku, kot možnost izbirnih predmetov. Za izvedbo ponujenega je
Občina Sežana zagotovila potrebna sredstva. Na postavki so bila zagotovljena sredstva za
sofinanciranje plače zaposlenih za izvajanje navedenih modulov in realizirana v 95,6% višini
v skladu z zahtevki šole.
Hkrati je občina zagotovila sredstva za projekt, ki ga šola izvaja permanentno, in sicer projekt
učne firme, s pomočjo katerega dijaki pridobivajo ekonomska in menažerska znanja.
1904
Terciarno izobraževanje
19049001
Višješolsko izobraževanje
235002 Plača ravnatelja Višje šole za oblikovanje in fotografijo

Na postavki so bila zagotovljena sredstva za ravnatelja Višje šole za oblikovanje in
fotografijo, ki je bila v ustanavljanju. Sredstva so realizirana v 100 % višini.
19049002
Visokošolsko izobraževanje
102412 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah VIVIS
Sredstva so ostala neporabljena.
234901

Dejavnost VSS

Visokošolsko središče Sežana je pričelo s svojo dejavnostjo in je v letu 2008 nadaljevalo z
izvajanjem programa računalništva in informatike ter turistike. V letu 2008 so bili na jesen
trije letniki študentov in prva letnika višješolskih programov »oblikovanje materialov« ter
»fotografija«. Za izvajanje navedenih programov je visokošolsko središče zaključilo vsebinski
del priprave visokošolskih programov za področje oblikovanja in restavratorstva in za
področje informatike. Dokumentacija je bila namenjena postopkom pred Svetom za visoko
šolstvo MŠŠ.
Pripravljena je bila dokumentacija za opremo predavalnice, laboratorijev za višješolski
strokovni program fotografija in za laboratorij merjenja magnetnih polj. V načrtu je bila tudi
priprava idejne dokumentacije za srednjeročno prostorsko rešitev za višje in visokošolske
programe.
Pogodba, podpisana s Fakulteto za računalništvo, obvezuje VSS z vrsto organizacijskih
dejavnosti; da bo obveščalo študente o urniku predavanja in o izpitih, naročalo in
razdeljevalo študijsko literaturo, ki jo izda in posreduje fakulteta ter druge organizacijske
posle v zvezi z delovanjem dislocirane enote. Potrebno je bilo zagotoviti sredstva za 2
delavca (1 direktorja kot leto prej, 1 strokovno-administrativni delavec), ki sta omogočala
nemoteno delovanje ustanovljenega središča. S sprejetjem proračuna smo v ta namen
načrtovali več sredstev. Ker pa je bil med Fakulteto za računalništvo in Občino Sežana
dosežen kvaliteten dogovor v zvezi z izvajanjem študijskega oddelka v Sežani se je plačilo
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treh semestrov krepko znižalo, tako da je bil z rebalansom za redno dejavnost zagotovljen
znesek 178.731 EUR in realiziran v celoti.
235001 Oprema za VSS
Javni zavod ima prostore v poslovno inovacijskem centru. Opremo za predavalnici in
upravne prostore je v glavnem financiral Inkubator d.o.o.. V objektu je bilo potrebno opremiti
še dve predavalnici, ki sta bili namenjeni visokemu šolstvu. Za nakup te opreme je bilo
javnemu zavodu zagotovljeno 242.000 EUR (lasten laboratorij za fotografijo, ki je hkrati tudi
studio in prostori za oblikovanje materialov) in v celoti realiziranih.
1905
Drugi izobraževalni programi
19059001
Izobraževanje odraslih
102405 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah Ljudska univerza

Sredstva so ostala neporabljena.
231501

Plače Ljudska univerza

Po Zakonu o izobraževanju odraslih lokalna skupnost iz svojih sredstev zagotavlja:
- za investicije v organizacije za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je
lokalna skupnost,
- za kritje neprogramskih stalnih stroškov organizacijam za izobraževanje odraslih,
katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost in ki obsegajo najmanj materialne stroške
za obratovanje in investicijsko vzdrževanje, odvisno od obsega izobraževanja in
- za izvedbo programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga
sprejme lokalna skupnost.
Ljudski univerzi kot javnemu zavodu bomo smo v letu 2008 zagotovili minimalen delež
sredstev za plače zaposlenih. Ljudska univerza je javni zavod, ki ustvarja v pretežni meri
(96%) svoje prihodke storitvami iz naslova prodaje na trgu, ostali delež so sredstva iz javnih
virov. Realizacija postavke je bila 100%.
231601

Materialni odhodki Ljudska univerza

Objekt na Bazoviški 9, kjer ima poslovne prostore Ljudska univerza, je v lasti Občine
Sežana. Za vzdrževanje objekta, za delno pokrivanje materialnih stroškov in zavarovanje
objekta zagotavlja sredstva Občina Sežana. Realizacija postavke je bila 100 %.
231701

Zavarovanje objekta Ljudska univerza

Kot lastniki objekta zagotavljamo upravljalcu sredstva za zavarovanje poslovnih prostorov.
Realizacija postavke je bila 100%.
231901

Ljudska univerza – obnova fasade

Ljudska univerza, ki upravlja z objektom »stare šole« v Sežani, na Bazoviški 9 in kjer ima
svoj sedež, je notranjost objekta temeljito obnovila za potrebe svoje dejavnosti in učnih
programov, ki jih izvaja. V preteklih letih je namenila v ta namen sredstva v znesku 280.000
EUR.
Zaradi strešne kritine, ki pušča in zunanje neurejenosti objekta, je potrebno oboje obnoviti.
Ocenjena vrednost investicije obnove fasade in strehe na objektu je bila opravljena že pred
več leti. Za investicijo, ki je po takratni oceni znašala (2005) 215.550 EUR, se javni zavod ni
odločil, ker je presegala njihove finančne okvire.
Ker pa je poseg nujen, je Občina Sežana kot ustanoviteljica zavoda zagotovila z rebalansom
proračuna sredstva v višini 80.000 EUR obnovo fasade, ki naj bi bila izvedena konec leta
2008, kar pa pomeni finančno realizacijo v letu 2009. Postavka bo realizirana v letu 2009 v
skladu z načrtovanimi sredstvi.
1906
Pomoči šolajočim
19069003
Štipendije
233501 Štipendijska shema
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Občina Sežana je v letu 2008 z Regionalnim razvojnim centrom Koper podpisala pogodbo o
sofinanciranju delovanja štipendijske sheme za Južno Primorsko, ki vključuje administrativno
vodenje ŠS JP, finančno vodenje ŠS JP, sestavo komisije za štipendiranje in vodenje
sekretariata, izvedbo javnega poziva za delodajalce, izvedbo javnega razpisa za dijake in
študente ter poročanje Svetu Južno - Primorske regije. Za ta namen so bila izplačana
sredstva v višini 1.451 EUR.
19069004
Študijske pomoči
233101 Finančne pomoči učencem, dijakom in študentom

Denarne spodbude učencem, dijakom in študentom so bile porazdeljene na podlagi
postopka Javnega razpisa za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna
učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2008. Realizacija postavke je bila
100%.
20
SOCIALNO VARSTVO
2002
Varstvo otrok in družine
20029001
Drugi programi v pomoč družini
261801 Denarne pomoči ob rojstvu otroka

Enkratna denarna pomoč je denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev
občinskega proračuna, s katero se družini zagotovi dodatna finančna sredstva, za kritje
stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka.
V letu 2008 smo prejeli 135 vlog za dodelitev enkratnih pomoči ob rojstvu otroka. Pomoč se
dodeli na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sežana
(Ur.l.RS, št. 43/2007). Zaradi večjega števila rojstev otrok, so bila sredstva dvakrat
povečana, skupno za 10.000,00 EUR.
2004
Izvajanje programov socialnega varstva
20049001
Centri za socialno delo
102413 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah Center za socialno delo

Sredstva so ostala neporabljena.
261101
in
261301

Plače Center za socialno delo
Materialni stroški Center za socialno delo

Občina Sežana je s te postavke zagotavljala CSD Sežana sredstva za polovico plače in
materialnih stroškov izvajanja dopolnilnega programa "Pomoč ljudem s težavami v
duševnem zdravju" in dopolnilnega programa dela s starejšo populacijo na terenu.
Drugo polovico sredstev za plačo in materialne stroške izvajanja zgoraj navedenih
dopolnilnih programov pa so zagotavljale ostale tri kraške občine.
20049002
Socialno varstvo invalidov
261501 Materialni stroški Varstveno delovnega centra

Občina Sežana je s postavke sofinancira materialne stroške programa za izboljšanje
kvalitete življenja varovank in varovancev, ki so vključeni v enoto Sežana. Program je
vključeval kulturno ustvarjanje, športne dejavnosti, projekt "zdravo življenje", likovno
ustvarjanje, izlete,… Navedeni program, pomeni večje vključevanje varovank in varovancev
v socialno okolje, pripomore k popestritvi njihovega vsakdana, potrjevanju lastne vrednosti.
Postavka je bila realizirana v celoti.
261601

Plače družinskih pomočnikov

Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo
v duševnem razvoju in polnoletnim težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.
Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne
plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim
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delovnim časom od polnega. Poleg tega ima tudi pravico do socialnega zavarovanja. V
skladu z 99.členom Zakona o socialnem varstvu ta sredstva zagotavlja občina na podlagi
odločbe Centra za socialno delo. Števila družinskih pomočnikov ni mogoče predvideti, saj
lahko invalidna oseba odda vlogo pri CSD kadarkoli, ta pa odloči o izbiri določene osebe za
družinskega pomočnika na podlagi mnenja pristojne Komisije.
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Ur.l.RS, št.105/2006)
je določeno, da invalidna oseba obdrži pravico do dodatka za tujo nego in pomoč oziroma
dodatka za pomoč in postrežbo in s pisno izjavo dovoli, da izplačevalec ta dodatek, v času
ko ji pomoč nudi družinski pomočnik, izplačuje občini, ki je pristojna za financiranje pravice
do družinskega pomočnika. Pravice družinskega pomočnika se dodatno financirajo s sredstvi
invalidne osebe do višine njene plačilne sposobnosti in s sredstvi v višini prispevka
zavezanca, razliko pa doplača občina. O višini posameznih prispevkov odloči Center za
socialno delo z odločbo.
S postavke se je v letu 2008 zagotavljalo delno plačilo za izgubljeni dohodek za pet
družinskih pomočnikov. Na postavko je bilo dodatno prerazporejenih 583,00 €.
20049003
Socialno varstvo starih
260301 Domska oskrba Sežana
in
260401 Domska oskrba Dutovlje
in
260501 Domska oskrba izven občine
in
260601 Domska oskrba v posebnih socialnih zavodih

Sredstva so se koristila na podlagi izstavljenih računov socialnih zavodov; višina potrebnih
sredstev je odvisna od gibanja števila oskrbovancev, ki jim plačujemo oziroma doplačujemo
domsko oskrbo in od gibanja cen oskrbnih stroškov. V letu 2008 smo plačevali oziroma
doplačevali oskrbo 24 do 26 upravičencem.
Porast predvidenih sredstev na postavki Domske oskrbe izven občine je posledica ene
nastanitve v stanovanjsko skupino društva Vezi, na podlagi izdane odločbe Centra za
socialno delo Sežana.
Znižanje postavke Domske oskrbe v Sežani je posledica nižjega števila upravičencev,
katerim občina plačuje oz. doplačuje domsko oskrbo (v januarju 2008 smo imeli 6
upravičencev, od septembra pa le 4).
V Domu upokojencev Sežana so bili v decembru 2008 nameščeni 4 oskrbovanci, v SVZ
Dutovlje 7 oskrbovancev, v Hrastovcu 3 oskrbovanci, v Varstveno delovnem centru Koper 3
oskrbovanci, v stanovanjski skupini Altra v Ljubljani 2 oskrbovanca, v stanovanjski skupini
Vezi v Postojni 2 oskrbovanca ter po en oskrbovanec v Vitadom-u Črni vrh, DU Izola in VDC
Nova Gorica.
Storitev osebne pomoči družini na domu pomeni socialno oskrbo upravičenca v primeru
invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko lahko socialna oskrba na domu nadomesti
institucionalno varstvo. Dobro razvita mreža pomoči na domu pomeni po eni strani višjo
kvaliteto življenja uporabnikov, po drugi strani pa tudi nižje stroške domske oskrbe.
Navedeno storitev opravlja Dom upokojencev Sežana. Število uporabnikov navedene
storitve in število realiziranih ur narašča iz leta v leto.
Postavko je zaradi velikih mesečnih nihanj realiziranih ur težko predvideti.
261401

Pomoč na domu

V letu 2005 se je storitev izvajala pri 31 do 37 uporabnikih mesečno. Mesečno število
realiziranih ur se je gibalo med 217 in 359 urami.
V letu 2006 je bilo skupaj realiziranih 4.102,5 ur oziroma povprečno 341,9 ure na mesec. V
tem obdobju se je storitev izvajala pri 35 do 46-ih upravičencih (povprečno pri 40-ih
upravičencih). V letu 2007 se je storitev izvajala pri 37 do 49 upravičencih (povprečno pri 43
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upravičencih mesečno. Opravljenih je bilo od 192 do 420 ur mesečno, v celem letu 3.717.,50
ur (v povprečju 310 ur mesečno).
V letu 2008 se je storitev izvajala pri 45 do 61 upravičencih. Opravljenih je bilo od 326 do 594
ur mesečno, v celem letu 5.856,50 ur (v povprečju 488 ur mesečno). Zaradi velika števila
realiziranih ur in porasta števila upravičencev do navedene storitve je bilo potrebno na
postavko prerazporediti dodatna sredstva v višini 6.422,00 €.
20049004
Socialno varstvo materialno ogroženih
260201 Sredstva za pogrebne stroške

V skladu z 20.členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Ur.l.RS, št.34/84, 66/93)
poravna stroške pokopa občina, v kateri je imel umrli stalno prebivališče v primeru, če ni
dedičev oziroma ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. občina ima pravico do povračila
pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
S postavke so bili v letu 2008 pokriti stroški pokopa za dva pokojnika.
261701

Pomoči za socialno ogrožene

Sredstva s te postavke so bila namenjena občanom, ki so se na podlagi spleta neugodnih
okoliščin na katere niso mogli vplivati (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini,
elementarne nesreče, požar in druge izjemne razmere) znašli v takšnem položaju, da ne
morejo poravnati najnujnejših obveznosti. Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve
interventne enkratne denarne pomoči se začne na obrazložen predlog Centra za socialno
delo Sežana. Pravna podlaga za dodeljevanje sredstev je Pravilnik o dodeljevanju
interventnih enkratnih denarnih pomoči v Občini Sežana (Ur.l.RS, št. 61/2005).
Zaradi povečanih potreb socialno ogroženih prosilcev, se je postavka povečala za 1.000,00€.
V letu 2008 je bilo dodeljenih 15 denarnih socialnih pomoči v skupni vrednosti 9.614,39 € .
310701

Subvencije stanarin

Sredstva na postavki so bila planirana na podlagi števila dodeljenih subvencij v letu 2007.
Število podanih vlog za subvencijo najemnine stanovanja je bilo 65, od tega je bila
subvencija dodeljena skupno 47 prosilcem. V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih
najemnin (Ur.list RS, št. 131/03) se podeli subvencija glede na višino dohodkov na
družinskega člana največ v višini 80% najemnine. Poudariti pa je potrebno, da postopoma
narašča število prosilcev za subvencijo, ki bivajo v tržnih stanovanjih, saj ima občina glede
na povpraševanje premalo neprofitnih stanovanj. Na tak način se poskuša reševati
stanovanjsko socialno problematiko v občini. Dodeljenih je bilo štirinajst subvencij za tržna
stanovanja. Realizacija je bila 78,3%.
20049005
Socialno varstvo zasvojenih
251101 Dejavnost Lokalne akcijske skupine

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju preventivnih dejavnosti boja proti drogam
(preventivne akcije po šolah, predavanja, strokovna srečanja,…) in so bila v celoti
porabljena.
20049006
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
261001 Dejavnost društev po strategiji s celodnevnim izvajanjem programa

V letu 2007 je bila na ravni štirih občin sprejeta Strategija financiranja društev, ki delujejo v
javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje Kozina, Komen in Sežana.
Ta strategija opredeljuje:
- društva, ki delujejo v javnem interesu in so za občine Divača, Hrpelje-Kozina,
Komen in Sežana posebnega lokalnega pomena (Društvo za duševno zdravje in
kreativno preživljanje prostega časa "Vezi", Društvo za pomoč zasvojenim in
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njihovim bližnjim "Po moč", Območno združenje Rdečega križa Sežana in
Društvo prijateljev mladine Sežana), ter
- obseg in način sofinanciranja izvajanja programov društev posebnega lokalnega
pomena na območju teh občin.
Z navedene postavke so se zagotavljala sredstva za delovanje navedenih društev
upoštevajoč določbe Strategije. Postavka je bila realizirana v celoti.
261002

Dejavnost neprofitnih organizacij in ustanov

V letu 2008 so bila sredstva razdeljena med 22 društev, na podlagi prijave na javni razpis.
Osnova za delitev sredstev je Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe
programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana (Ur.l.RS,
št.23/2004 in 18/2006). Realizacija je bila 100%.
22
2201
22019001
234801

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Servisiranje javnega dolga
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Kredit za prizidek OŠ Sežana

Pod to proračunsko postavko so bila predvidena sredstva za obresti od najetega posojila za
najetje kredita za izgradnjo prizidka osnovne šole Sežana najetega v letu 2004 v višini
292.104, 82 €. Zaradi določbe, da je skupna obrestna mera vezna na višino trimesečnega
euribora, ki se štirikrat letno spremeni, je zaradi padca euribora tudi nižja realizacija plačanih
obresti kot smo načrtovali.
340102

Refundacija kreditov Kraškemu vodovodu-domače zadolževanje

Sredstva so bila predvidena za vračilo kreditov, ki jih je najel Kraški vodovod d.o.o. Sežana v
preteklih letih za izgradnjo vodovodov za katere je občina dala soglasje ali garancije in so
predvidena s proračunom za refundiranje. Vrnjena so bila vsa predvidena vračila kreditov.
Realizacije 98% glede na sprejeti plan.
341801

Vračilo kreditov EKO skladu

Leta 2002 je Občina Sežana je najela kredit za potrebe izgradnje vodovodnega omrežja
Tublje-, Veliki dol in Gradnje pri Ekološkemu razvojnemu skladu v višini 417.292,6 € za
obdobje 6,5 let. Pod to proračunsko postavko so bila predvidena sredstva za vračilo obresti
iz naslova najetega posojila in so bila v celoti realizirana.
Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
22019002
340101 Refundacija kreditov Kraškemu vodovodu-stroški financiranja

Sredstva namenjena pokrivanju stroškov bančnih garancij za kredite, ki jih je najemal Kraški
vodovod d.o.o. Sežana za izgradnjo vodovodov so bila nižje realizirana kot smo načrtovali 60%.
23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001
Rezerva občine
100801 Rezervni sklad

V proračunsko rezervo se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki
je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5%. S proračunom za leto 2008 je bilo
predvideno vlaganje v višini 4173 €, kar je bilo tudi v celoti realizirano. Sredstva rezervnega
sklada se v letu 2008 niso koristila.
2303
Splošna proračunska rezervacija
23039001
Splošna proračunska rezervacija
100701 Splošna proračunska rezervacija
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Sredstva splošne proračunske rezervacije so v skladu 42. členom ZJF predvidena za
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu in jih pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi splošne proračunske rezerve odloča
župan. Obseg sredstev namenjenih za splošno proračunsko rezerve je po sprejetem
rebalansu znašal 150.000 €. Sredstva so bila koriščena za naslednje namene :
4.400,00 za nakup stojnic
15.000,00 za materialne stroške župana in podžupanov
28.000,00 za materialne stroške uprave
2.600,00 za nakup opreme uprave.
O uporabi splošne proračunske rezervacije v prvem polletju smo poročali ob polletnem
poročilu.
0441

Medobčinska notranja revizijska služba
06
LOKALNA SAMOUPRAVA
0603
Dejavnost Občinske uprave
06039001
Administracija občinske uprave
1001072 Plače – Medobčinska notranja revizijska službe

Konec leta 2008 je pričela z delovanjem Medobčinska notranja revizijska služba Občin
Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana (v nadaljevanju : MNRS), ki so jo v skladu z
Odlokom o ustanovitvi organov skupne občinske uprave (Uradni list RS, št. 18/08) ustanovile
zgoraj navedene občine.
MNRS je zadolžena za neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja z
namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti
in gospodarnosti pri delovanju lokalne skupnosti. V letu 2008 so potekale aktivnosti za
vzpostavitev delovanja službe in začetne aktivnosti na področju delovanja službe.
Realizacija celotnih odhodkov proračuna organa Medobčinske notranje revizijske službe
Občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana, je v letu 2008 znašala 3.506,22 eur;
indeks realizacije v primerjavi s planom znaša 60. Vzrok nižje realizacije od planirane je v
zamiku pričetka delovanja službe proti koncu proračunskega leta.
Sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, prispevke in davke ter premije so bila
realizirana v višini 2.508,86 eur; v primerjavi s planom znaša indeks realizacije 75. Vzrok za
nižjo realizacijo od planirane je v začetku delovanja službe in s tem zaposlitve javne
uslužbenke, ki je bila iz objektivnih razlogov realizirana nekoliko kasneje od prvotno
predvidenega.
1001082 Materialni stroški – Medobčinska notranja revizijska služba

Materialni stroški organa so bili realizirani v višini 147,30 eur, z indeksom
realizacije 9. Tudi tu se kasnejši začetek delovanja organa odraža na
realizaciji stroškov.
06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske
uprave
1001092 Oprema - Medobčinska notranja revizijska služba

Nakup računalniške in programske opreme za delovanje organa je bil v celoti realiziran –
indeks realizacije v primerjavi s planom znaša 100, znesek realizacije je 850,06 eur.
0442

Medobčinski inšpektorat in redarstvo
06
LOKALNA SAMOUPRAVA
0603
Dejavnost Občinske uprave
06039001
Administracija občinske uprave
1001071 Plače – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
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Sredstva namenjena za plače Medobčinskega inšpektorata in redarstva so bila realizirana v
višini 19,2 % glede na sprejeti proračun. Sredstva niso bila porabljena v celoti zaradi zamika
zaposlovanja.
1001081 Materialni stroški – Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Materialni stroški so bili porabljeni v višini 5.310 EUR, to je 63,4 % predvidenih sredstev.
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske
uprave
1001091 Oprema - Medobčinski inšpektorat in redarstvo
06039002

V letu 2008 je bila nabavljena programska in strojna oprema za delovanje Medobčinskega
inšpektorata in redarstva v višini 20.426 EUR. Župan je 24.12.2008 sprejel sklep o
prerazporeditvi sredstev iz proračunske postavke 1001071 - plače MIR v višini 11.328,00
EUR na proračunsko postavko 1001091-nakup opreme. Za opremo za začetek delovanja
MIR je bilo premalo predvidenih sredstev,ostala pa so neporabljena sredstva za plače zaradi
zamika zaposlovanja.
ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Krajevne skupnosti v občini Sežana so samostojne pravne osebe, sestavni del občinskega
proračuna.V letu 2008 izvedle večino načrtovanih nalog v skladu z njihovimi programi dela.
Glede na to so sredstva namenjale za delovanje krajevne skupnosti, vzdrževanje kulturnih in
vaških domov oz. drugih prostorov ter objektov, rekonstrukcijo, obnove in vzdrževanje
poljskih in vaških poti ter drugih objektov, vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic,
vzdrževanje otroških igrišč, sanacije podpornih zidov, vzdrževanje in obnovo cestnih
razsvetljav, nakupe različne opreme, za kulturne programe in različne krajevne prireditve, ter
druga tekoča vzdrževalna dela po posameznih vaseh v krajevnih skupnostih.
Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti v Občini Sežana so bila v letu 2008 predvidena v
skupni višini 920.311,00 EUR, od tega so bila realizirana v višini 95,6%.
Večja odstopanja so le pri KS Vrabče, ki je imela v finančnem načrtu planirana sredstva tudi
za obnovo ceste Vrabče – Jakovce, ker pa so sredstva na proračunski postavki št. 330102 Redno vzdrževanje občinskih cest zadoščala za realizacijo vseh potrebnih del za lansko leto,
sredstva iz plana KS niso bila porabljena. Prav tako prihaja do odstopanj pri KS Štorje, in
sicer zaradi namenskih sredstev od samoprispevka iz preteklih let, ki so se zbirala z
namenom urejanja pokopališča in se namensko prenašajo v leto 2009.

IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
V posebnem delu proračuna so zajete vse obrazložitve nalog iz načrta razvojnih programov,
saj so vse naloge enako razdelane v posebnem delu kot tudi v načrtu razvojnih programov.

RAČUNOVODSKO POROČILO

BILANCA STANJA OBČINE SEŽANA NA DAN 31.12.2008

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN

LETO 2007

LETO 2008

eur

eur

INDEKS
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SREDSTVA V UPRAVLJANJU (OD 1-7)
1
2
3
4
5
6
7

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve (sedanja vrednost)
Nepremičnine (sedanja vrednost)
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
(sedanja vrednost
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročno dana posojila in depoziti
Dolgoročne terjatve iz poslovanja
Terjatve za sredstva dana v upravljanje

56.364.545 63.970.334

113

166.360
21.661.573

172.859
25.688.162

104
119

141.796
1.488.049
70.380
99.757
32.736.630

149.292
1.568.063
52.310
121.418
36.218.230

105
105
74
122
111

ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (110)

6.299.672

6.353.755

101

Denarna sredstva v blag. in takoj vnovč.vrednotnice
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Kratkoročne terjatve do kupcev
Dani predujmi in varščine
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega k.načrta
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne terjatve iz financiranja
Druge kratkoročne terjatve
Neplačani odhodki
Aktivne časovne razmejitve

0
4.324.936
220.455
1
442.811
0
10.576
150.892
708.412
441.589

200
1.207.999
998.981
1
492.139
0
7.281
901.805
2.380.219
365.130

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C) ZALOGE
I. A K T I V A S K U P A J (A+B+C)
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

199.118
287.951
62.863.335 70.612.040

28
453
100
111
69
598
336
83
145

112

1.889.356

3.196.325

169

3.468.753

6.436.403

186

0
48.361
391.235
249.887
74.679
14.186
755.252
1.935.153

46.530
71.685
1.665.436
1.755.969
387.199
12.520
1.834.334
662.730

148
426
703
518
88
243
34

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 59.394.582 64.175.637

108

1
2
3
4
5

Splošni sklad
Rezervni sklad
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne finančne obveznosti
Druge dolgoročne obveznosti

61.806.841
91.280
39.183
159.924
2.078.409

109
105
133
61
86

I.

P A S I V A S K U P A J (D+E)

62.863.335 70.612.040

112

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (OD 1-7)
1
2
3
4
5
6
7
8

Kratkoročne obv. za prejete predujme in varščine
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti do upor. enotnega kont.načrta
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Neplačani prihodki
Pasivne časovne razmejitve

56.607.154
87.106
29.420
264.231
2.406.671
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PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

1.889.356

3.196.325

169

SREDSTVA

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve so za 4% večja v
primerjavi z letom 2007. Povečujejo zaradi novih nabav računalniških programov.
Nepremičnine (neodpisana vrednost) je višja kar za 19% primerjalno z preteklim letom.
Razlog povečanja so investicijska vlaganja v letu 2008. Od pomembnejših investicij bi
omenili nabave stavbnih zemljišč, na novo smo ocenili vrednost poslovnih prostorov na
avtobusni postaji, preplastitev ceste Brestovica pri Povirju, Sežana – Voglje, vlaganja v
Bunčetovo domačijo, razširitev pokopališča v Sežani, kanalizacija Lehte, kanalizacija
Ograde, ureditev vaškega jedra Veliki Dol, adaptacija osnovne šole Tomaj, Sežana, urejanje
parkirišča ob gasilskem domu in še druge investicije. Nabave so bile večje od od amortizacije
in odpisov.
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva se povečujejo za 5% na račun novih
nabav opreme za občinsko upravo, medobčinske službe in civilno zaščito. Popravki
vrednosti opreme so nižji od povečanja vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev
Dolgoročne finančne naložbe so za 5% višje kot v preteklem letu. Povečanje gre na račun
povečanj vlaganj v garancijsko shemo in povečanje kapitala v Kraškem vodovodu zaradi
dobička. Največji delež v kapitalskih naložbah predstavljajo kapital v KSP, d.d. Sežana, ki na
dan 31.12.2007 znaša 311.171€ (44.040 delnic) in kapital v javnem podjetju Kraški vodovod
d.o.o., Sežana v višini 1.150.539 €.
Dolgoročno dana posojila in depoziti Stanje se znižuje zaradi vračil obročnih odplačil
kupcev stanovanj po stanovanjskem zakonu.
Dolgoročne terjatve iz poslovanja zajemajo sredstva, ki jih namenja občina Bolnici v
Sežani kot donatorska sredstva in sredstva rezervnega sklada za stanovanj in poslovnih
prostorov.
Terjatve za sredstva dana v upravljanje so terjatve občine do uporabnikov enotnega
kontnega načrta, ki jih je občina prenesla v upravljanje. V primerjavi z letom 2007 se
povečujejo za 11%. V lanskem letu smo na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Kraške lekarne Ilirska Bistrica, ki je bil objavljen v UL 16/2008, kjer so določena merila za
določitev lastniških deležev občin ustanoviteljic in na podlagi njihovih podatkov prvič
vzpostavili terjatve za sredstva dana v upravljanje do tega zavoda v višini 932.801 €.
Skladno s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu
Zakona o računovodstvu smo z prejemniki sredstev danih v upravljanje uskladili medsebojne
terjatve in obveznosti.
Denarna sredstva v blagajni so sredstva v blagajni na dan 31.12.2008, ki je začela z
delovanjem v letu 2008 za potrebe pobiranja občinskih taks in je enaka višini blagajniškega
maksimuma.
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah se v primerjavi s preteklim letom
znižuje za 72%
Na računu proračuna Občine Sežana na dan 31.12.2008 znašajo sredstva 1.207.998,54 €.
Denarna sredstva na računu znašajo 60.719,05 €, sredstva rezervnega sklada 91.279,49
€ in sredstva vezana na odpoklic v višini 1.056.000 €. Z dnem 01.01.2008 je začel veljati
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Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Ur. l.
RS 120/07). Občina Sežana je na podlagi navedenega pravilnika in v skladu z Zakonom o
javnih financah opravila vpis upravljavca EZR občine v Poslovni register Slovenije.
Registriran je pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve s svojo
matično številko kot del občinske uprave. Iz knjigovodske evidence proračuna so se izločila
denarna sredstva EZR in se prikazujejo v ločenem knjigovodstvu za katerega se sestavlja
ločene računovodske izkaze, ki pa so priloga k proračunu občine Sežana.
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 998.981 €. Med večjimi odprtimi terjatvami so
zajete terjatve za najemnine stanovanj in poslovnih prostorov v višini 189.829€ , terjatve za
plačilo kupnine stavbnih zemljišč v znesku 757.840 € in odprta sporna terjatev za komunalni
prispevek višini 44.439,17€. Večino odprtih terjatev predstavljajo tekoče obveznosti, za
ostale poteka izterjava. Najemnine stanovanj po pogodbi vodi za nas KSP, d.d. Sežana, ki
vodi tudi izterjavo v sodelovanju z občinskimi službami. Odprte terjatve se pretežno nanašajo
na tekoče terjatve.
Dani predujmi in varščine Znesek se nanaša na sodno varščino.
Med kratkoročnimi terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini
457.289€ se največja terjatev nanaša na terjatev do države za plačilo obveznosti po
pogodbah o sofinanciranju kanalizacij Ograde – Sežana in kanalizacije Lehte – Sežana v
višini 280.639,57 € za odobrena evropska sredstva. Druga večja terjatev je za prevoze otrok
na nevarnih poteh, v višini 170.157,80. Sodni postopek izterjave je v teku. Med ostalimi
terjatvami so še terjatve do krajevnih skupnosti za neporabljena sredstva iz leta 2008 v višini
15.426,36€ in terjatve za medobčinske službe v višini 18.240,20 €.
Kratkoročne terjatve iz financiranja se nanašajo na terjatve za obresti.
Druge kratkoročne terjatve znašajo po zaključnem računu za leto 2008 901.805,13 € in
so se nanašajo na neplačane prihodke. Največji znesek odprte terjatve izkazujemo do
Slovenske odškodninske družbe za sredstva od vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v višini
538.393,71 €. Druga večja terjatev je iz naslova neplačanega komunalnega prispevka v
višini 304.504,76 €.
Neplačani odhodki oziroma obveznosti znašajo 2.380.219 € in predstavljajo obveznosti
proračuna, ki zapadejo v plačilo v letu 2008 tako tekočih kot tudi investicijskih odhodkov.
Na kontih časovnih razmejitev vodimo evidenco o namenskih prenosih sredstev skladno
z 9. členom sprejetega Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2008. Neporabljena
sredstva se prenašajo v leto 2009, če niso bila že zajeta v načrtovanem obsegu sredstev
proračuna leta 2009. V prihodnje leto tako prenašamo sredstva za dve vozili za potrebe
požarnega varstva, ki smo jih pridobili za od Ministrstva za obrambo v znesku in sicer za eno
še v letu 2007 v znesku 69.896,51 €, za drugo smo dobili sredstva tik koncem leta 2008 v
znesku 40.800. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadnih voda
se prenaša v višini 215.096,27, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov se prenaša v višini 39,336,95 €. Požarna taksa se je v celoti porabila. Namenska
sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij so bila predvidena tako v proračunu za leto 2009
kot tudi v proračunu za leto 2010 tako, da se ne prenašajo.
Neporabljena namenska sredstva so tudi sredstva samoprispevka KS Štorje v znesku
13.074,71, ki so izkazana kot presežek prihodkov in namenski prenos v leto 2009 v višini .
Na kontih zalog izkazujemo predvsem stanje stavbnih zemljišč in parkirnih prostorov
namenjenih za prodajo. Stanje zalog znaša 287.951. V primerjavi s preteklim letom se stanje
zalog povečuje na račun novih nabav.
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Med VIRI SREDSTEV so izkazane:
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine, ki predstavljajo plačane
varščine, ki niso še bile poračunane s kupnino.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so obveznosti do zaposlenih za decembrske plače
leta 2008 občinske uprave in medobčinskih služb, ki se izplačujejo v januarju leta 2009.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.665.436 €. Na podlagi določb Zakona
o izvrševanju proračuna glede plačilnih rokov, je najkrajši plačilni rok 30 dni oziroma za
investicijske odhodke plačane po situacijah 60 dni od prejema dokumenta, ki je podlaga za
izplačilo poravnavamo obveznosti. Zaradi upoštevanja teh določb se poravnavajo obveznosti
leta 2008 tako kot je zapadlost obveznosti. V primerjavi s preteklim letom so obveznosti do
dobaviteljev znatno večje od prejšnjega leta, indeks povečanja je 703.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2008 v večji meri izkazujejo
obveznosti za sredstva, ki jih bomo morali nakazati upravičencem vlaganj v telefonijo. Med
ostalimi obveznostmi se izkazujejo še obveznosti za DDV, za obveznosti za družinske
pomočnike, sejnine, avtorske honorarje in druge obveznosti.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti do
neposrednih in posrednih proračunskih porabnikov, ki zapadejo v plačilo v leto 2009.
Med kratkoročnimi obveznostmi iz financiranja so zajete obveznosti iz naslova obresti.
Neplačani prihodki so evidentirani neplačani prihodki kot so nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka, turistične takse, kupnine, najemnine, cena
čiščenja odpadnih voda in drugi neplačani prihodki.
Splošni sklad je večji za 9% v primerjavi z letom 2007 in znaša 61.806.841 €. Povečuje se
predvsem zaradi investicijskih vlaganj in povečanj na račun terjatev za sredstva dana v
upravlanje.
Rezervni sklad znaša konec leta 91.279,49 € in je za 4.173,00 € večji zaradi vlaganj v letu
2008 v skladu s sprejetim proračunom. V letu 2008 se sredstva niso koristila.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so sredstva rezervnega sklada za stanovanja in
poslovnih prostorov. Konec leta znašajo 39.183 €.
Dolgoročne finančne obveznosti izkazujejo stanje dolgoročnih obveznosti iz naslova
najetih posojil za izgradnjo vodovodov in prizidka k osnovni šoli Sežana. V primerjavi z letom
2007 se je obveznost znižala za 39%.
Druge dolgoročne obveznosti v višini 2.078.409 so obveznosti iz naslova finančnega
lizinga za socialna stanovanja in zdravstveni dom v Sežani. V primerjavi z letom 2007 se je
obveznost znižala za 14%.
Bilančno stanje je usklajeno.

POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA PODRAČUNA
OBČINE SEŽANA
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Z dnem 01.01.2008 je začel veljati Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja
denarnih sredstev sistema EZR (Ur. l. RS 120/07). Občina Sežana je na podlagi
navedenega pravilnika in v skladu z Zakonom o javnih financah opravila vpis upravljavca
EZR občine v Poslovni register Slovenije. Registriran je pri Agenciji Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve s svojo matično številko kot del občinske uprave.
Zakladniški podračun EZR občine je sistemski račun. Pomeni skupen podračun vseh
neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna, ki so vključeni v sistem
enotnega zakladniškega računa občine. Vodi ga Banka Slovenije. Vsi neposredni in posredni
uporabniki občinskega proračuna samostojno upravljajo s svojimi prostimi denarnimi
sredstvi. Po zaključku delovnega dne se prosta denarna sredstva na zakladniškem
podračunu EZR deponirajo kot nočni depozit pri poslovni banki.
Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR obsega nalaganje prostih denarnih sredstev EZR
v in zunaj sistema EZR, sprejemanje vlog v sistemu EZR in zadolževanje zunaj sistema
EZR, na način kot ga predpiše minister, pristojen za finance. Trenutno je za EZR občine
dovoljeno le nalaganje prostih denarnih sredstev EZR občine zunaj sistema EZR občine v
obliki nočnih depozitov.
Pravne podlage in računovodska pravila
Pravne podlage: Zakon o javnih financah, Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc
upravljanja denarnih sredstev sistema EZR, Navodila za označevanje vrst poslov in
posameznih dogodkov upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega
računa občine, Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja
presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR in
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava.
Upravljavec sredstev zakladniškega podračuna EZR je dolžan voditi ločeno poslovno knjigo
in izdela samostojne računovodske izkaze. Pri tem upošteva pravila za neposredne
proračunske uporabnike po Zakonu o javnih financah. Letno poročilo je na AJPES oddano
pod šifro PU 03115 Zakladniški podračun EZR Občine Sežana in matično številko
5884047002. Vključeno je v prilogo zaključnega računa proračuna občine Sežana.
Obrazložitev podatkov bilance stanja
Bilanca stanja prikazuje le tiste konte, ki se pri upravljanju enotnega zakladniškega računa
pojavljajo.
Bilanca stanja
Oznaka
Naziv skupine konta
skupine

Realizacija
v letu 2008

SREDSTVA

11
16
18

24
28
90

B) Kratkoročna sredstva, razen zalog in
aktivne časovne razmejitve
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih
ustanovah
Kratkoročne terjatve iz financiranja
Neplačani odhodki
AKTIVA SKUPAJ
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne
razmejitve
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega
kontnega načrta
Neplačani prihodki
E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Splošni sklad
PASIVA SKUPAJ

1.340.013,95
1.333.792,71
2.955,41
3.265,83
1.340.013,95
1.339.674,15
1.336.718,74
2.955,41
339,80
339,80
1.340.013,95
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1. SREDSTVA:

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja stanje denarnih sredstev
na računu zakladniškega podračuna EZR občine in nočni depozit. Na dan 31.12.2008 znaša
vrednost te postavke v bilanci stanja 1.333.792,71 €. Denarna sredstva na računu znašajo
79,00 €. Sredstva deponirana v nočnem depozitu pri poslovni banki Volksbank d.d. pa
znašajo na dan 31.12.2008 1.333.713,71 €.
V poslovne knjige EZR občine se na zadnji dan leta vključijo stanja denarnih sredstev na
podračunih proračunskih uporabnikov. Zaradi navedenega je končno stanje denarnih
sredstev v bilanci stanja EZR občine na zadnji dan leta 2008 enako stanju denarnih sredstev
na EZR občine pri Banki Slovenije in velja enačba:
Denarna sredstva v
knjigi EZRO
=

Stanje računa EZRO =
pri Banki Slovenije

Stanje ZP + ∑ stanje podračunov
PU EZRO

Kratkoročne terjatve iz financiranja v znesku 2.955,41 € se nanašajo na terjatve za obresti
na nočne depozite. Upravljavec ima terjatev za znesek 2.953,06 € do poslovne banke
Volksbank d.d. in 3,31 € do Banke Slovenije. Sklenjena je Pogodbo o nočnem deponiranju s
poslovno banko Volksbank. V pogodbi je določena obrestna mera, ki je znašala 31.12.2008
3,50%. Za zneske denarnih sredstev, ki se na podračune vplačajo pozno in se obrestujejo pri
Banki Slovenije pa znaša obrestna mera 1,00%. V zadnjem času se zaradi sprememb na
trgu obrestna mera niža.
Neplačani odhodki oziroma obveznosti znašajo 3.265,83 € in predstavljajo obveznosti, ki
zapadejo v plačilo v letu 2009 iz naslova obresti in presežka upravljanja.
1. VIRI SREDSTEV:

Kratkoročne obveznosti zakladniškega podračuna do uporabnikov enotnega kontnega
načrta so obveznosti do proračuna občine, neposrednih in posrednih proračunskih
uporabnikov, ki zapadejo v plačilo v letu 2009 in znašajo 1.336.718,74 €. Nanašajo se na
obresti nočnih depozitov za obdobje december 2008 v znesku 2.926,03 €, sredstva
podračunov proračunskih uporabnikov v znesku 1.333.452,91 € ter presežek obresti, ki je na
dan 31.12.2008 znašal 339,80 € in se na podlagi pravilnika prenese do 15.03.2009 v
proračun občine.
Neplačani prihodki oziroma terjatve znašajo 2.955,41 € in predstavljajo terjatev za obresti
nočnih depozitov za mesec december 2008, ki zapadejo v plačilo v letu 2009.
Splošni sklad znaša 339,80 € in je v primerjavi z letom 2008 manjši za 23,08 €. Razlog so
manjši prihodki iz naslova obresti nočnih depozitov v primerjavi s preteklim letom.
Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane
stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.
Obrazložitev podatkov izkaza prihodkov in odhodkov
Izkaz prihodkov in odhodkov prikazuje le tiste konte, ki se pri upravljanju enotnega
zakladniškega računa pojavljajo.
Izkaz prihodkov in odhodkov
Oznaka
Naziv skupine konta
skupine
I. SKUPAJ PRIHODKI
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TEKOČI PRIHODKI
NEDAVČNI PRIHODKI
Prihodki od obresti

Realizacija
v letu 2008
33.234,79
33.234,79
33.234,79
33.234,79
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40
403
4035
405

4050

II. SKUPAJ ODHODKI
TEKOČI ODHODKI
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
Plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektov
PRENOS PRORAČUNU PRIPADAJOČEGA DELA
REZULTATA POSLOVANJA SISTEMA EZR
PRETEKLEGA LETA
Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata
poslovanja sistema EZR preteklega leta
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

33.257,87
33.257,87
32.894,99
32.894,99
362,88

362,88

23,08

V poslovnih knjigah zakladniškega podračuna EZR občine so v izkazu prihodkov in
odhodkov izkazane prejete in plačane obresti ter presežek obresti.
Prihodki upravljavca denarnih sredstev sistema EZR predstavljajo obresti nočnih depozitov,
ki so v letu 2008 znašale 33.234,79 €.
Odhodki upravljavca denarnih sredstev sistema EZR predstavljajo obresti nočnih depozitov
v znesku 32.894,99 € ter preneseni presežek upravljanja proračunu občine iz leta 2007 v
znesku 362,88 €.
Obrazložitev podatkov izkaza račun financiranja
Izkaz računa financiranja prikazuje le tiste konte, ki se pri upravljanju enotnega
zakladniškega računa pojavljajo.
Oznaka
skupine

Naziv skupine konta
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VII. ZADOLŽEVANJE
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VIII. ODPLAČILA DOLGA
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
IX/2 NETO ODPLAČILA DOLGA
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

Realizacija
v letu 2008

Pripravili:
Majda Mahnič Doles, vodja oddelka za finance
Adrijana Suša Bonifacio, vodja oddelka za splošne zadeve
Tanja Ravbar, vodja oddelka za gospodarske in družbene zadeve
Marko Kukanja, vodja oddelka za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo
Bojana Kermolj, višja svetovalka II
Nina Ukmar, višja svetovalka II
Janko Mahnič, višji svetovalec I
Alenka Rau, višja svetovalka II
Andrej Švagelj, višji svetovalec II
Majda Valentinčič, višja svetovalka II
Ana Može, svetovalka III
Ana Marinac, svetovalka III
Janja Kristančič, svetovalka III
Mateja Grzetič Žerjal, svetovalka III
Uroš Colja, višji referent II
Nives Stojkovič, višja referentka II
Nataša Stančič, svetovalka I
Silvana Zadel, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Krista Gombač, vodja Medobčinske notranje revizijske službe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,08

Davorin TERČON
ŽUPAN

59

