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Predlog Odloka o spremembah – 2 Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010
– skrajšani postopek

UVOD
V letu 2008 smo se odločili za pripravo dvoletnega proračuna, tako, da smo skupaj s predlogom
proračuna za leto 2009, predlagali tudi proračun za leto 2010, ki ga je občinski svet sprejel na svoji seji
dne 18.12.2008. Objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 121/2008). Prvo spremembo proračuna za leto
2010 je Občinski svet Občine Sežana obravnaval in sprejel na svoji seji dne 22.10.2009. Sprememba
je bila objavljena v Uradnem listu št.84/2009.
Za pripravo druge spremembe proračuna smo se odločili, ker ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov
in drugih prejemkov proračuna za leto 2010 nižja kot smo načrtovali. Razlog za spremembo pa so tudi
nekatere naloge, ki niso bile načrtovane v sprejetem proračunu za leto 2010. Veljavni proračun je
predvideval višino proračunske porabe v višini 22.424.186 €. Predlagamo drugo spremembo
proračuna Občine Sežana za leto 2010, ki določa letni obseg sredstev, ki se bodo uporabljala za
financiranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z
ustavo, zakoni, občinskimi predpisi in razvojnimi usmeritvami in se določa v višini 21.898.343 €.
Proračun je sestavljen iz splošnega, posebnega dela in načrta razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in
računa financiranja.
Posebni del proračuna je prikaz podrobnejšega načrta porabe neposrednih proračunskih uporabnikov:
občinske uprave, medobčinskih organov skupne medobčinske uprave – Medobčinske notranje
revizijske službe in Medobčinskega inšpektorata in redarstva, krajevnih skupnosti in občinskih
organov: občinskega sveta, nadzornega odbora in župana, po posameznih namenih.
Minister za finance je na podlagi določbe petega odstavka 11. člena Zakona o javnih financah izdal
pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, ki je objavljena v Uradnem listu št.
57/05, 88/2005-popr. in 138/2006. Ta pravilnik obvezuje občine, da pripravijo proračune po
programski klasifikaciji, ki omogoča primerjavo občinskih proračunov med seboj in z državnim
proračunom. Na tej podlagi pripravljamo proračun že od leta 2006. Izdatki se v občinskih proračunih
tako izkazujejo oziroma razvrščajo v :
21 področij porabe
61 glavnih programov in
121 podprogramov
Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo so naslednje:
01
02
03
04
05
06
07

POLITIČNI SISTEM
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
LOKALNA SAMOUPRAVA
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
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08
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
GOSPODARSTVO
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STNOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
ZDRAVSTVENO VARSTVO
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
IZOBRAŽEVANJE
SOCIALNO VARSTVO
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Proračunska postavka je del programa, ki izkazuje celotno aktivnost projekta ali del projekta, potrebno
pa je upoštevati tudi ekonomsko klasifikacijo, zato je pri vsaki proračunski postavki določen tudi
konto. Proračun bomo sprejemali na nivoju štirimestnih kontov.
Načrt razvojnih programov, ki je obvezni sestavni del proračuna je prikaz načrtovanih sredstev za
investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih od leta 2010 – 2013, je prikaz razvojne politike
občine.
Vsebina odloka je enaka kot v sprejetem proračunu, spreminja se le drugi člen odloka, ki določa višino
splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov.
Tabelarni prikaz vključuje podatke o sprejetem proračunu za leto 2010, prvi spremembi proračuna za
leto 2010 in predlog sprememb – 2 proračuna za leto 2010.
Predmet sprejemanja je le plan sprememb 2 za leto 2010.
Tabelarni prikaz je pripravljen po proračunskih uporabnikih, programski in ekonomski klasifikaciji.
Proračun bomo sprejemali na nivoju štirimestnih kontov.
Pri pripravi sprememb proračuna – 2 za leto 2010 smo pri materialnih stroških upoštevali enak obseg
sredstev kot v letu 2009. Pri planiranju sredstev za plače smo upoštevali veljavno plačno zakonodajo,
Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer
za obdobje 2009-2010 in Aneks št. 1 in 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor. Skladno s spremembo
plačne zakonodaje se sredstva za plače proračunskim uporabnikom znižujejo 187.483 € v primerjavi s
sprejetim proračunu za leto 2010.
Višina prenosa sredstev iz leta 2009 ocenjujemo v višini 526.821 €, ki se nanaša predvsem na prenos
neporabljenih sredstev krajevnih skupnosti iz naslova vračanj v vračanj vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje in drugih neporabljenih sredstev krajevnih skupnosti.
Proračunska postavka je del programa, ki izkazuje celotno aktivnost projekta ali del projekta, potrebno
pa je upoštevati tudi ekonomsko klasifikacijo, zato je pri vsaki proračunski postavki določen tudi
konto. Proračun bomo sprejemali na nivoju štirimestnih kontov.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI
70 - Davčni prihodki
71 - Nedavčni prihodki
72 - Kapitalski prihodki
74 - Transferni prihodki
Skupaj

€
8.111.171
4.461.604
5.313.225
3.471.590
21.357.590

Delež
37,98
20,89
24,88
16,25
100,00
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STRUKTURA PRIHODKOV

16,25%
37,98%

Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Transferni prihodki

24,88%

20,89%

Predlagani proračun ne predvideva novih proračunskih virov, spreminja se le višina točke nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča. Skupne prihodke ocenjujemo v višini 21.357.590 €. V primerjavi z
veljavnim proračunom za leto 2010 se skupni prihodki znižujejo za 1.052.664 €. Znižanje prihodkov
gre predvsem na račun nižjih kapitalskih in transfernih prihodkov, v manjši meri tudi davčnih prihodkov
70 Davčni prihodki znašajo 8.111.171 in se znižujejo za 358.382 €.
700 Davki na dohodek in dobiček
Glavni vir davčnih prihodkov je glavarina oziroma dohodnina, ki jo država odstopa občinam na podlagi
spremenjenega načina financiranja občin in je namenjena občinam za financiranje primerne porabe.
Od ministrstva za finance do priprave proračuna še nismo prejeli novih izračunov, zato smo jo ocenili
in je nižja za 151.782 € kot je ocenjena višina v veljavnem proračunu.
703 Davki na premoženje
V to vrsto prihodkov spadajo Davki na nepremičnine med katerimi je najpomembnejši vir nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča. Pri oceni nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je
upoštevano povečanje vrednosti točke za leto 2010, v primerjavi z veljavnim planom se nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča ocenjuje za 46.000 € manj kot znaša veljavni plan.
Med prihodki iz naslova davka na premičnine spada tudi davek od premoženja na posest plovnih
objektov, ki je sicer nepomemben vir proračuna, se pa s spremembo proračuna povečuje na podlagi
realizacije v letu 2009. Davek na dediščine in darila smo ocenili nekoliko višje kot v letu 2009, ker
ocenjujemo, da se bo posledično povečal zaradi predvidenega novega sistema uvedbe davka na
nepremičnine. Davek na promet nepremičnin je v letu 2007 in 2008 znatno porasel zaradi znanih
večjih nakupov nepremičnin. Na podlagi upada te vrste prihodkov že v letu 2009 in nadaljevanje
recesije tudi v prihodnjem letu, pričakujemo nižji promet in znižujemo planirane prihodke za 175.000 €.
704 Domači davki na blago in storitve
Davki na posebne storitve vključujejo davek od dobitkov od iger na srečo, ki je lahko iz leta v leto zelo
različen in je odvisen od dobitka fizične osebe našega občana, ki zadene pri igrah na srečo v naši
državi. Ocenjujemo ga v enaki višini kot je veljavni plan .
Med drugimi Drugi davki na uporabo blaga in storitev so najpomembnejši viri okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda. To so namenska sredstva za urejanje javne infrastrukture na področju
urejanja kanalizacije in ravnanju z odpadki. Te prihodke smo planirali na podlagi ocen zavezancev za
pobiranje okoljskih dajatev in bodo nižje za 37.400 € kot so v veljavnem planu. Okoljsko dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov bodo občine Sežana, Divača in Hrpelje Kozina
podlagi sklenjenega sporazuma v letu 2010 okoljsko dajatev namenile občini Hrpelje - Kozina.
Turistična taksa je občinski prihodek. Planiramo ga za 12.000 € več kot je v veljavnem planu glede na
prilive v letu 2009. Občinske takse in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest ocenjujemo v enaki
višini kot v letu 2009.
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71 Nedavčni prihodki so planirani v višini 4.461.604 in so globalno ocenjeni za 1.172.953 € več kot
v veljavnem planu.
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Poglavitni razlog za povečanje teh prihodkov so predvidene najemnine za komunalno infrastrukturo.
Zakon o gospodarskih družbah ( Uradni list RS, št. 42/06, 10/08 in 68/08) v 54. členu določa, da
slovenski računovodski standardi ne smejo biti v nasprotju z mednarodnimi računovodskimi standardi.
Zaradi uskladitve z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja je Slovenski računovodski
standard 35 (2006) odpravil računovodsko izkazovanje sredstev v upravljanju na področju
gospodarskih javnih služb. Prehodno obdobje v katerem je v javnih podjetjih še možno računovodsko
izkazovati sredstva v upravljanju, se izteče 31. 12. 2009. Z predlaganim proračunom je predvideno s
1.1. 2010 najemno razmerje med občino kot lastnikom gospodarske infrastrukture in izvajalcem
gospodarske javne službe in posledično prilive iz naslova najemnin vključno z ostalimi najemninami
višini 833.914 €. Za 33.000 € so nižje planirani prihodki od obresti saj pričakujemo, da v letu 2010 ne
bomo razpolagali s proračunskimi likvidnostnimi sredstvi, ampak obratno, da se bomo morali občasno
likvidnostno zadolževati.
Predviden je nov prihodek v višini 57.816 € , ki ga bomo prejeli Od Kraških lekarn Ilirska Bistrica iz
naslova presežka prihodkov, namenjenega za izgradnjo zdravstvenega doma in lekarne v Dutovljah.
Višji kot smo načrtovali bodo tudi prihodki od najemnin za 68.000 €. Nekoliko višje so ocenjeni tudi
prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo zaradi pričetka delovanja novega
igralnega salona.
711 Takse in pristojbine
Upravne takse so ocenjene za 1.200 € več kot v veljavnem planu glede na prilive v letu 2009.
712 Globe in druge denarne kazni
Planirani zneski predstavljajo denarne kazni in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo. Sredstva so
planirana na podlagi prilivov v letu 2009.
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prihodki od prodaje blaga in storitev se s predlogom sprememb proračuna povečujejo za 12.000 €.
Prihodki vključujejo predvsem sredstva oglaševanja v občinskem glasilu in prihodke od opravljanja
storitev za medobčinske službe.
714 Drugi nedavčni prihodki
Drugi nedavčni prihodki se povečujejo za 541.138 €. Povečujejo se glede na predviden priliv sredstev
iz naslova vračanj v vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč s komunalno opremo,ki ga
zavezanec plača občini. Prihodki zbrani iz naslova komunalnega prispevka so odvisni od intenzivnosti
gradbenih investicij v prostoru. Zaradi gospodarskih razmer ne pričakujemo večjih investicij kot v
zadnjih dveh letih, zato je komunalni prispevek predviden v višini kot je načrtovan v letu 2009 in kot je
že v veljavnem planu.

72 Kapitalski prihodki so planirani v višini 5.313.225 €, s predlogom sprememb se znižujejo za
886.083 €
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so višji za 728.652 €. Predvidena prodaja je zajeta v
priloženem načrtu razpolaganja – stanovanja in poslovni prostori. Predvidena je prodaja sedmih
stanovanj, dveh poslovnih prostorov in 17 parkirnih mest.
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Nižja je predvidena prodaja stavbnih zemljišč in sicer za 1.614.735 €. Predvidena prodaja zemljišč je
razvidna iz priloženega načrta razpolaganja – stavbna zemljišča.
Kapitalski prihodki se namenjajo za ohranjanje oziroma povečanje vrednosti premoženja občine
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74 Transferni prihodki so ocenjeni v višini 3.471.590 €.
Transferni prihodki predstavljajo transfer sredstev proračuna države, občin, drugih uporabnikov ali
drugih blagajn javnega financiranja. V predlaganem predlogu sprememb proračunu za leto 2010 so
planirana naslednja sredstva za 981.152 € nižja kot so predvidena v veljavnem planu.
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Med transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so zajeta sredstva, ki jih občina prejema iz
sredstev državnega proračuna za tekoče in investicijske namene. V predlogu smo predvideli finančno
izravnavo v enaki višini kot jo prejemamo v letu 2009, ker še ne razpolagamo z novimi izračuni
primerne porabe. Med prejetimi sredstvi iz državnega proračuna so predvidena sredstva po 23. členu
zakona o financiranju občin v enaki višini kot so nam bila odobrena v letošnjem letu, to je v višini
436.019 € in jih bomo namenili za izgradnjo ceste Veliko Dol - Tublje, ostala sredstva pa so
predvidena za sofinanciranje zdravstvenega doma in lekarne v Dutovljah, za opremo v Kosovelovem
domu in sredstva požarne takse. Med transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so zajeta
tudi sredstva iz občinskih proračunov, to so sredstva občin Divača, Hrpelje Kozina in Komen, ki so
namenjena za sofinanciranje medobčinskih služb. Skupno se transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij povečujejo v skupnem znesku za 461.254 €.
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
se znižujejo za 1.442.406 € v primerjavi s sprejetim planom. Prihodki zajemajo sredstva predvidena iz
državnega proračuna Evropske unije za strukturno politiko. Pričakujemo pridobitev sredstev za cesto
Majcni Štjak, za izgradnjo širokopasovnih omrežij, projekt Naravoslovno turistično območje matičnega
Krasa, za projekt Kraški okraj, za urejanje naselij po krajevnih skupnosti in še nekaj manjših projektov.
ODHODKI
Odhodki se znižujejo v primerjavi z veljavnim proračunom za 511.243 €. Ocenjeni so v višini
21.571.235 €. Investicijski odhodki in investicijski transferi skupaj znašajo 10.733.165 € oziroma 49,7
% od celotnih odhodkov iz česar izhaja, da je naš proračun razvojno načrtovan.
STRUKTURA ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI:
€
4.903.437
5.934.633
9.932.038
801.127

Delež
22,73
27,51
46,04
3,71

21.571.235

100,00

40 – Tekoči odhodki
41 – Tekoči transferi
42 – Investicijski odhodki
43 – Investicijski transferi
Skupaj

STRUKTURA ODHODKOV

3,71%

22,73%

Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi

46,04%

27,51%
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40 Tekoči odhodki so planirani v višini 4.903.437 €. Zajemajo sredstva za plače, prispevke in izdatke
za blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov, vključno z s sredstvi za plačilo obresti od
kreditov in sredstvi rezerv. Pri planiranju smo upoštevali izhodišča, ki smo jih navedli v uvodu
obrazložitve. V primerjavi s sprejetim proračunom so nižji za 299.041 €.
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim se znižujejo za 104.143 zaradi uskladitve predvidenih
sredstev z novo plačno zakonodajo.
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost se posledično znižujejo zaradi nižjih sredstev
predvidenih za plače.
41 Tekoči transferi so planirani v višini 5.934.633, to so odhodki proračuna, nepovratna sredstva za
katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga
oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Ti odhodki niso
investicijskega značaja.
Med te odhodke sodijo subvencije (kot so subvencije za kmetijstvo, subvencioniranje obrestne mere in
druge subvencije), transferi posameznikom in gospodinjstvom (oskrbnine v vrtcih, šolski prevozi,
oskrbnine v domovih in drugi transferi) transferi neprofitnim organizacijam (predvsem društva ) in drugi
tekoči domači transferi – to so predvsem dotacije občinam, transferi v sklade javnega zavarovanja,
javne sklade , tekoči transferi javnim zavodom in tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki. Skupaj se tekoči transferi znižujejo za 56.812 €.
410 Subvencije
Subvencije se znižujejo za 9.009 € in so namenjene za kompleksne subvencije v kmetijstvu.
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
se povečujejo za 359.610 € predvsem na račun plačil razlike med ceno programov v vrtcih in plačili
staršev.
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
so nižje za 56.277 € za tekoče transfere.
413 Drugi tekoči domači transferi
So nižji za 351.136 €. Znižanje je tako pri sredstvih za javne zavode, kakor tudi pri tekočih plačilih
drugim izvajalcem javnih služb. Pri zavodih se znižujejo sredstva tako za plače kot tudi materialne
stroške. Pri drugih izvajalcih javnih služb pa je znižanje na račun najema javne infrastrukture, ker bo v
letu 2010 občina izvajala določene naloge namesto javnih podjetij.
42 Investicijski odhodki so predvideni v višini 9.932.038 € in se namenjajo za pridobitev ali nakup
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev Med investicijske odhodke
se izkazuje tudi sredstva za rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje, obnovo zgradb in
obnovo osnovnih sredstev. Investicijski odhodki so namenjeni za povečanje in ohranjanje realnega
premoženja države oziroma lokalne skupnosti. V predlogu sprememb proračuna za leto 2010 se v
strukturi odhodkov za investicijske odhodke namenja 9.932.038 €, to je za 729.946 € več kot v sprejet
proračunu.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Za enak znesek kot se povečujejo investicijski odhodki se povečujejo tudi sredstva za nakup in
gradnjo osnovnih sredstev, to je za 729.946 €.
Podroben prikaz investicijskih odhodkov je zajet v načrtu razvojnih programov za obdobje od leta 2010
–2013 in v načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja.
43 Investicijski transferi so planirani v višini 801.127 €. To so odhodki, ki so namenjeni plačilu
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup, gradnjo osnovnih sredstev, nabavo
opreme, drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.
Investicijski transferi se namenjajo javnim zavodom, javnim podjetjem v lasti občine, drugim izvajalcem
javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki in investicijski transferi občinam.
V predlogu sprememb proračuna za leto 2010 je za ta namen predvideno 801.127 €, kar je za
885.336 € manj kot v sprejetem planu.

6

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Sredstva so nižja za 676.000 €. Največje znižanje je pri investicijskih transferih javnim podjetjem in
družbam, ki so v lasi države in občin zaradi prenosa investitorstva iz javnih podjetij na občino, kar je
posledica ukinjanja sredstev v upravljanju.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Se znižujejo na račun znižanja investicijskih transferov javnim zavodom za 209.336 €.
Tudi sredstva investicijskih transferov so zajeta v načrtu ra razvojnih programov za obdobje od leta
2010 – 2013.
ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI
Področje proračunske porabe
01
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23

Znesek €

Politični sistem
Ekonomska in fiskalna administracija
Zunanja politika in mednarodna pomoč
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
Lokalna samouprava
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
Notranje zadeve in varnost
Trg dela in delovni pogoji
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Gospodarstvo
Varovanje okolja in naravne dediščine
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
Zdravstveno varstvo
Kultura, šport in nevladne organizacije
Izobraževanje
Socialno varstvo
Servisiranje javnega dolga
Intervencijski programi in obveznosti
Skupaj odhodki

delež

335.382
15.468
71.416
546.013
1.731.025
986.209
500
56.305
973.045
4.344.867
1.553.473
1.206.417
2.587.129
1.009.700
1.708.405
3.504.921
588.780
113.007
239.173

1,55
0,07
0,33
2,53
8,02
4,57
0,00
0,26
4,51
20,15
7,20
5,59
11,99
4,68
7,93
16,25
2,73
0,52
1,11

21.571.235

100,00

ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI
DELEŽ
0
Politični s is tem
Ekonoms ka in fiskalna adm inistracija
Zunanja politika in mednarodna pom oč

5

10

0,33
2,53
8,02
4,57

Obram ba in ukrepi ob izrednih dogodkih

0,00
0,26
4,51

Km etijs tvo, gozdarstvo in ribištvo

20,15

Prom et, prometna infras truktura in kom unikacije

7,20

Gos podarstvo
Varovanja okolja in naravne dediščine

5,59
11,99

Prostors ko planiranje in s tanovanjsko kom unalna dejavnos t

4,68

Zdravstveno varstvo
Kultura, šport in nevladne organizacije

7,93
16,26

Izobraževanje

2,73

Socialno varstvo
Servisiranje javnega dolga
Intervencijs ki program i in obveznosti

25

1,55

Lokalna s am ouprava

Trg dela in delovni pogoji

20

0,07

Skupne adm inis trativne s lužbe in s plošne javne storitve

Notranje zadeve in varnos t

15

0,52
1,11
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V strukturi porabe po programski klasifikaciji predstavlja največji delež promet, prometna infrastruktura
in komunikacije z 20,14%, naslednje področje je izobraževanje z 16,25% deležem celotnih odhodkov,
sledi mu program prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost z 11,99% deležem.
Proračunski primanjkljaj znaša 213.645 € in se pokriva v breme ocenjenega prenosa sredstev iz leta
2009.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V računu finančnih terjatev in naložb so med prejemki sredstva vračila danih posojil – kupnine po
stanovanjskem zakonu, med izdatki pa sredstva za garancijsko shemo.

C. RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja je predvideno odplačilo najetih posojil in sicer za vodooskrbo – prevzeti krediti
Kraškega vodovoda d.o.o., Sežana za katere je občina dala soglasja oziroma garancije in se s
prenosom infrastrukture v najem, sredstva za vračilo kreditov direktno plačujejo kreditodajalcem. Do
leta 2010 so se krediti vračali Kraškemu vodovoda d.o.o.,Sežana. V računu financiranja so predvidena
tudi sredstva za vračilo kredita za izgradnjo osnovne šole v Sežani in kredita, ki ga je občina v letu
2009 najela za investicije predvidene s proračunom za leto 2009 v višini 2.870.000. V proračunu za
leto 2010 ni predvideno zadolževanje niti dajanje garancij ali soglasij za zadolževanje. Občina Sežana
je na dan 30.9.2009 zadolžena v naslednji višini
Vrsta zadolžitve
Leasingi:
za socialna stanovanja
za veliki oder-kulturni dom
za zdravstveni dom
skupaj leasingi
Krediti:
Kredit najet za investicije predvidene s proračunom za leto 2009
OŠ Sežana
skupaj krediti
soglasja in dane garancije Kraškemu vodovodu Sežana
skupaj

Višina zadolžitve €
379.913
210.127
1.452.649
2.042.689
2.870.000
93.843
93.843
172.545
5.179.077

Na prebivalca občine Sežana znaša občinski dolg 430,19 €.

D. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
Glede na ocenjene prihodke in druge prejemke proračuna in odhodke in druge izdatke proračuna
izkazuje proračun zmanjšanje sredstev na računih 526.821 €. Zmanjšanje denarnih sredstev se
pokriva iz ocenjenega prenosa denarnih sredstev iz leta 2009. Točno stanje denarnih sredstev na
računih bo znano z zaključnim računom za leto 2009.
Pregled ocene prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in izdatkov proračuna občine Sežana za
leto 2010 so naslednje:
v€
Bilanca
Prihodki in prejemki
Odhodki in izdatki
A – bilanca prihodkov in odhodkov
B- račun finančnih terjatev in naložb
C – račun financiranja
Denarna sredstva na računih
Skupna višina proračuna

21.357.590
13.932
0
526.821
21.898.343

21.571.235
27.000
300.108
21.898.343
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KRAJEVNE SKUPNOSTI
Krajevne skupnosti so sestavni del proračuna občine. Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so
neposredno vključene v proračun.
Višina izdatkov KS v letu 2010v €
AVBER
DANE
DUTOVLJE
KAZLJE
LOKEV
PLISKOVICA
POVIR
SEŽANA
ŠTJAK
ŠTORJE
TOMAJ
VRABČE
SKUPAJ

77.708
102.375
155.837
24.968
244.597
64.027
101.426
146.621
86.873
149.517
173.214
96.280
1.423.443

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Posebni del proračuna je pripravljen v skladu s predpisano programsko klasifikacijo in zajema
finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov: občinske uprave, služb medobčinske uprave,
krajevnih skupnosti in posebej za občinske organe : občinski svet, nadzorni odbor in župana.

0101

Občinski svet
01
POLITIČNI SISTEM
0101
Politični sistem
01019001
Dejavnost občinskega sveta
100501 Politične stranke
Na postavki 100501 – Politične stranke - so predvidena sredstva za financiranje političnih strank, ki se
za 2.9 odstotka povečujejo glede na leto 2009. V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah
(Uradni list RS, št. 100/2005 – UPB) se proračunska sredstva za financiranje političnih strank določijo
v proračunu za tekoče proračunsko leto in ne smejo preseči 0.6 odstotka primerne porabe za to leto.
Sredstva so predvidena v enaki višini kot v letu 2009 in se glede na sprejeti proračun za leto 2010 s
temi spremembami odloka znižujejo.
100502 Svetniški klubi
S postavke se v skladu s sklepom občinskega sveta z dne 20. 12. 2007 financirajo svetniške skupine
LDS, ZELENI Slovenije, Lista Miroslava Kluna in samostojni svetnik Branko Može. Sredstva se glede
na sprejeti proračun za leto 2010 zmanjšujejo na raven sredstev v letu 2009.
110001 Dejavnost občinskega sveta
V tej postavki so planirana sredstva za sejnine članov občinskega sveta ter delovnih teles občinskega
sveta in drugih odborov in komisij, ki jih imenuje župan. Sredstva so panirana za sedem sej
občinskega sveta tako kot v rebalansu 2009. V sprejetem proračunu za 2010 je bilo namreč
planiranih 10 sej.

Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01019002
101801 Volitve
Na postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo lokalnih volitev v letu 2010, katerih višina se s
spremembo odloka o proračunu za 2010 ne spreminja.
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01019003
Dejavnost župana in podžupanov
102502 Medijska promocija občinskega sveta in drugih obč.organov
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena vzpostavitvi celotnega sistema za promocijo
občine, promocijo občinskega sveta in drugih občinskih organov v smeri povečanja odprtosti,
transparentnosti in dostopnosti ter približevanja vsebine občinskih storitev in dela občanom ter drugim
uporabnikom. Predlagamo zmanjšanje postavke za 20.000 € na skupaj 40.000 €.

04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402
Informatizacija uprave
04029001
Informacijska infrastruktura
100901 Računalniška oprema za potrebe občinskega sveta
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za nakup računalniške opreme za člane občinskega sveta in
nadzornega odbora. Ob sprejemu proračuna za leto 2010 te postavke ni bilo, s predlagano
spremembo proračuna pa planiramo sredstva v višini 2.000 € za nakup računalniške opreme v novem
mandatu občinskega sveta.

0403
Druge skupne administrativne službe
04039001
Obveščanje domače in tuje javnosti
102502 Medijska promocija občine
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena vzpostavitvi celotnega sistema za promocijo
občine, promocijo občinskega sveta in drugih občinskih organov v smeri povečanja odprtosti,
transparentnosti in dostopnosti ter približevanja vsebine občinskih storitev in dela občanom ter drugim
uporabnikom. Predlagamo zmanjšanje postavke za 20.000 € na skupaj 40.000 €.

0201

Nadzorni odbor
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203
Fiskalni nadzor
02039001
Dejavnost nadzornega odbora
110201 Dejavnost nadzornega odbora
Sredstva so predvidena za sejnine članom nadzornega odbora za seje in opravljene nadzore ter
materialne stroške za njihovo delo.
Sprememba odloka predvideva spremembo na tej postavki, in sicer predlagana so sredstva v enaki
višini kot so zagotovljena v proračunu za leto 2009.
02

0301

Župan
POLITIČNI SISTEM
0101
Politični sistem
01019003
Dejavnost župana in podžupanov
110101 Plače župana in podžupanov
V tej proračunski postavki so predvidena sredstva za opravljanje funkcije župana in obeh podžupanov.
Sredstva so planirana v enaki višini kot ob sprejemu proračuna, v primerjavi z letom 2009 pa se
postavka povečuje kot posledica poklicnega opravljanja funkcije župana.
01

110102 Materialni stroški župana in podžupanov
V to proračunsko postavko so vključena sredstva za del materialnih stroškov za delo župana in
podžupana, predvsem za reprezentanco in operativnega najema službenega vozila.
Sprememba odloka predvideva znižanje sredstev, ki smo jih kot ostale materialne stroške
proračunskih porabnikov, znižali za pet odstotkov glede na vrednost, določeno v proračunu za leto
2010. Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2009.

03
0302

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
Mednarodno sodelovanje in udeležba
10

03029002
Mednarodno sodelovanje občin
102601 Čezmejno in regionalno sodelovanje
Za čezmejno in regionalno sodelovanje občine, ki bo tudi v letu 2010 potekalo pod koordinacijo aktivnosti
s strani Odbora za čezmejno in regionalno sodelovanje, smo v Odloku o proračunu Občine Sežana za
prihodnje leto sprva predvideli sredstva v skupni višini 8.232,00 €. Sredstva bodo prav tako namenjena za
službena potovanja in strokovne ekskurzije ter s tem povezana promocijska in protokola darila, gostitve in
sprejeme tujih delegacij v naši občini, povezovanja ter pobratenja občin in mest ter morebitne prijave
čezmejnih povezav na razpis za sredstva EU, namenjena čezmejnemu sodelovanju, povezovanju in
pobratenju lokalnih skupnosti. Glede na to, da smo v letu 2009 navezali stike z Občino Montbrison
(Francija), s katero planiramo sodelovanje na različnih področjih, se sredstva na tej proračunski postavki
povečajo na skupno višino 12.000,00 €.

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 so predvidena sredstva v višini 40.000 € in se za 10.000 € znižujejo glede
na sprejeti proračun. Glede na to, da se bo mandat župana zaključil pred koncem leta, se temu
ustrezno znižujejo tudi sredstva župana za enkratne finančne pomoči. Sredstva bodo razdeljena na
podlagi javnega razpisa, ki bo opredelil namene, pogoje in način za prijavo in koriščenje sredstev. da
Do teh sredstev bodo upravičeni subjekti, katerih programi oz. projekti ne bodo predmet drugih
razpisov v Občini Sežana.

0400

Občinska uprava
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302
Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002
Mednarodno sodelovanje občin
102701 Avtobusna povezava Sežana - Trst
V skladu s Pismom o nameri za skupno sodelovanje Sežane in Trsta pri projektu za izboljšanje čezmejne
prometne povezave med občinama Trst in Sežano, smo za leto 2010 za zagotavljanje čezmejnih
medmestnih prevozov predvideli sredstva v višini 15.000 €, ker pa sredstva zaradi odstopa sponzorja po
predvidevanjih ne bodo zadoščala, se proračunska postavka poveča za 15.000,00 €.
03

102801 Projekt mobilnosti
Občina Sežana nastopa kot partner pri projektu mobilnosti z imenom MOBIS, ki ga Aries - Azienda
Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste kot nosilec projekta
prijavlja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Projekt bo trajal 36
mesecev. Občina Sežana bo sodelovala pri pripravi študij v zvezi s projektom (pripravila bo študijo
izvedljivosti za vzpostavitev AVM (Automatic Vehicle Monitoring) za območje svoje občine, sodelovala
pri pripravi prometne študije ter zasnovi dolgoročnega razvoja prometnega sistema na medregionalni
ravni). Pripravila bo dokumentacijo za javno naročilo za nabavo opreme in izvedla naročilo. Zagotovila
bo montažo opreme na vozila in na postajališča. Prav tako bo Občina Sežana izvajala druge aktivnosti
za pripravo in izpeljavo projekta (koordinacija, svetovanje, promocija projekta ipd).
V letu 2010 je za to namenjenih 5.240 €.
102802 Projekt BENCH-PA
Občina Sežana nastopa kot partner pri projektu z imenom Bench-PA, ki ga ForSer FVG – Formazione
e Servizi per la Pubblica Amministrazione / ForSer FVG – Izobraževanje in storitve za javno upravo
kot nosilec projekta prijavlja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
(standardni projekti). Projekt bo trajal 36 mesecev. Projekt predvideva razvoj čezmejnega
institucionalnega sodelovanja s primerjalno analizo in prenosom dobrih praks med organizacijami
javne uprave na lokalnih ravneh. BenchPA projekt je namenjen izvajanju skupnega procesa ocene
ravni ponujenih storitev, temelječih na primerjalni analizi in zadovoljstvu strank. Sprejeti pristop temelji
na sodelovanju z namenom omogočiti povečanje števila ponujenih storitev na čezmejnem nivoju in
uskladiti standard kakovosti. Občina Sežana bo sodelovala pri vseh aktivnostih za pripravo in izvedbo
projekta (študije, analiza stanja, koordinacija, udeležba na sestankih, promocija projekta ipd).
V letu 2010 je za to namenjenih 1.536 €.
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102803 Projekt ADRIA-A
Občina Sežana nastopa kot partner pri projektu z imenom Adria-A, ki ga Iniziativa Centro€opea Segretariato esecutivo / Srednjeevropska pobuda – Izvršni Sekretariat kot nosilec projekta prijavlja v
okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (strateški projekti). Projekt bo
trajal 36 mesecev. Občina Sežana bo sodelovala pri pripravi študij za lahko železnico z navezavo Trst
– Koper, predvsem pri definiranju območja lahke železnice in projektiranju ter študiji izvedljivosti.
Poleg teh so predvidene še druge aktivnosti za pripravo in izvedbo projekta (koordinacija, udeležba na
sestankih, promocija projekta ipd). V letu 2010 je za to namenjenih 1.440 €.
102804 GREEN LINK
Občina Sežana nastopa kot partner pri projektu z imenom Green Link, ki ga Provincia di Trieste /
Pokrajina Trst kot nosilec projekta prijavlja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013 (standardni projekti). Projekt bo trajal 36 mesecev. Cilj projekta GreenLink je izboljšati
dostopnost in okoljsko varstvo čezmejnih naravnih območij, zlasti tistih na ozemlju med Pokrajino Trst
in slovenskima statističnima regijama Obalno-kraška in Notranjsko-kraška. Izbrana metodologija
predvideva izvedbo pilotnih študij in akcij na raznih področjih, z možnostjo razširitve na celotno
programsko območje, njihovo konkretno izvajanje in testiranje pa se bo odvijalo v Naravnem rezervatu
reke Glinščice. Projekt predvideva tudi uporabo inovativnih tehnologij: vpeljan bo poskusni sistem
multimedijskih info-točk in oddaljene pisarne za neposredne informacije uporabnikom.
Občina Sežana bo sodelovala predvsem pri pripravi študije izvedljivosti kolesarskih poti na območju
občine ter oblikovanju predlogov za nove ali obnovljene kolesarske poti ter pri vseh drugih aktivnostih
za pripravo in izvedbo projekta (koordinacija, udeležba na sestankih, promocija projekta ipd).
V letu 2010 je za to namenjenih 1.200 €.
102901 Projekti za programe sodelovanja in pobratenja občin in mest
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena programom sodelovanja in pobratenja, predvsem pa
za sofinanciranje izvedbe programov različnih skupin kot so šolarji (učenci in dijaki in študentje), mladi,
društva, združenja, ind. Prav tako bomo v letu 2010 poskušali v sodelovanju s pobratenimi oz.
sodelujočimi občinami pripraviti projekte oz. prijave čezmejnih povezav, s katerimi bomo kandidirali na
razpisih za sredstva EU iz različnih virov, ki se napovedani prav na področju čezmejnega sodelovanja,
povezovanja ter pobratenja mest in občin. V ta namen predvidevamo 20.000,00 €.

04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401
Kadrovska uprava
04019001
Vodenje kadrovskih zadev
100601 Občinske nagrade
Sredstva za občinske nagrade so predvidene v višini 1.000 €. Sprememba odloka ne predvideva
spremembe na tej postavki.
0403
Druge skupne administrativne službe
04039003
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
100301 Renta Aino Kosovel
Višina sredstev po sprejetem proračunu za leto 2010 se s predlogom spremembe proračuna za 2010 na
spreminja.
311002 Zavarovanje poslovnih prostorov
311102 Cenitve poslovnih prostorov
311202 Vknjižba etažne lastnine poslovnih prostorov
Sredstva, ki so predvidena pod temi proračunskimi postavkami so se povečale z indeksom rasti cen v
primerjavi z oceno realizacije v letu 2009.
312301 Vzdrževanje poslovnih prostorov
Sredstva za tekoče vzdrževanje so planirana na podlagi ugotovitve dejanskega stanja poslovnih
prostorov (terenski ogledi, pisne vloge najemnikov poslovnih prostorov) in ugotovitve o nujnih
sanacijah pomanjkljivosti in napak upoštevajoč zahteve iz Pravilnika o minimalnih ter tehničnih in
drugih normativih za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini – okviren izračun,
ki ga je pripravilo Komunalno stanovanjsko podjetje v sodelovanju s strokovno službo občine.
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Investicijsko vzdrževanje na področju poslovnih prostorov pa zajema zamenjavo oken, strehe, fasade,
instalacije itd.
Predvidena je prenova poslovnega objekta Mirka Pirca 4, taborniška hišica, zamenjava oken v poslovnih
prostorih VDC,..
312501 Upravljanje poslovnih prostorov
Sredstva, ki so planirana pod postavko so predvidena v višini, ki je določena s Pogodbo o izvajanju
storitev upravljanja profitnih in neprofitnih stanovanj, stanovanjskih hiš ter poslovnih prostorov.
312601 Rezervni sklad poslovnih prostorov
Pod postavko so planirana sredstva, ki jim mora občina odvajati upravnikom za vzdrževalna dela.
313101 Urejanje poslovnih prostorov po KS
Pod postavko so planirana sredstva za tekoča in nujna vzdrževalna dela poslovnih prostorov, ki jih
imajo posamezne krajevne skupnosti v uporabi za opravljanje svoje dejavnosti. Del sredstev je
namenjen za operacije, ki so bile prijavljene na Javni razpis za obnovo in razvoj vasi (Ukrep 322)
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za pridobitev sredstev iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja. Proračunska postavka se zniža za 10.000,00 in po spremembi znaša
190.000,00 €.
313102

Nakup poslovnih prostorov

Sredstva so namenjena za morebitni nakup poslovnega prostora v primeru nujnih zamenjav
in nakupov
06
LOKALNA SAMOUPRAVA
0603
Dejavnost občinske uprave
06039001
Administracija občinske uprave
100101 Plače uprava
Postavka se glede na sprejeti proračun za leto 2010 nekoliko znižuje. V postavki so poleg rednih plač
javnih uslužbencev zajeta tudi sredstva za odpravo tretje 1/4 nesorazmerja v osnovnih plačah in
upoštevana napredovanja javnih uslužbencev v skladu z zakonodajo. Podrobneje je predlog
kadrovskega načrta obrazložen v prilogi teh sprememb proračuna.
100102 Materialni stroški uprava
Sredstva za materialne stroške občinske uprave smo kot ostale materialne stroške proračunskih
porabnikov znižali za pet odstotkov glede na vrednost, določeno v proračunu za leto 2010.

06039002
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obč.uprave
100103 Nakup opreme uprava
V letu 2010 je na postavki predvidenih 19.000 €. S spremembo odloka se postavka ne spreminja.
312401 Obnova občinske stavbe
V letu 2010 je bilo predvideno nadaljevanje nujnih investicijsko vzdrževalnih del v notranjosti objekta,
ki so se deloma izvajale že v letu 2009, ko je potekala obnova male sejne dvorane. Sredstva na
postavki so predlagana v manjšem obsegu kot je bilo sprva predvideno, saj se večji obseg sredstev
za del obnove notranjosti objekta v pritličju načrtuje na drugi postavki proračuna, v kolikor bo
kandidatura projekta na evropska sredstva uspešna.

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
Sredstva na proračunski postavki so namenjena opremljanju enot Civilne zaščite z namenom
povečevati njihovo operativno sposobnost in pripravljenost v primeru naravnih in drugih nesreč.
Razpoložljiva sredstva na postavki se v primerjavi s prejetim planom ne spreminjajo.
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100402 Materialni stroški civilna zaščita
Iz proračunske postavke se pokrivajo stroški zavarovanja članov štaba CZ ter drugih pripadnikov CZ,
stroški požarne straže v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja, nadomestila
plač med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, financiranje opravljanja nalog zaščite,
reševanja in pomoči, servisiranje hidrantnega omrežja, prevozni stroški za udeležbo gasilcev na
tekmovanjih, stroški vaj in drugi materialni stroški, povezani s sistemom varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Sredstva na postavki se glede na sprejeti plan znižujejo, tako da znašajo 15.500 €.

07039002
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
390101 Prostovoljna gasilska društva, tekoči transferi
Na postavki se zagotavlja sredstva za redno delovanje štirih prostovoljnih gasilskih društev v občini, ki
jih Občina v skladu z vsakoletno pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne službe društvom
nakazujemo mesečno po dvanajstinah. S spremembo proračuna za leto 2010 je glede na sprejeti plan
predvideno znižanje sredstev na postavki, ki tako znašajo 58.900 €, torej 14.725 € za posamezno
društvo.
390102 Prostovoljna gasilska društva, invest. transferi
Na proračunski postavki so predvidena sredstva požarnega sklada, ki se zbirajo v državnem
proračunu iz naslova požarne takse in se mesečno razdeljujejo lokalnim skupnostim. Sredstva Občina
dodeljuje gasilskim enotam na njenem območju v skladu s sklepom Odbora za varstvo pred požari in
za razdelitev sredstev požarne takse. Prejeta sredstva so strogo namenska za investicije, o njihovi
porabi pa so prejemniki dolžni poročati Ministrstvu za obrambo. Na proračunski postavki so
predvidena sredstva v višini 29.600 €, vendar bo njihova višina odvisna od dinamike nakazovanja
sredstev iz državnega proračuna. Višina sredstev se glede na sprejeti plan ne spreminja.
390201 ZGRS, tekoči transferi
Višina sredstev, ki so predvidena za plače in druge izdatke zaposlenim, znaša 446.104 €, kar
predstavlja 55,56-odstotno financiranje zavoda (v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana). Predvidena sredstva na postavki so v primerjavi z
letom 2009 nižja za slab odstotek.
390202 ZGRS, invest. transferi
Sredstva na postavki so namenjena opremljanju poklicne gasilske enote z zaščitno in reševalno
opremo, med katero bo največ sredstev namenjenih obnovi voznega parka. V letu 2010 je predvidena
nabava vozila GVC 16/24, za katerega naj bi Občina Sežana zagotovila sredstva v višini 222.600 €.
Sredstva v višini 33.390 € so namenjena nabavi ostale opreme (predvsem osebna zaščitna oprema).
Preostala sredstva (21.010 €) do skupne višine postavke, ki predstavljajo tudi povečanje glede na
sprejeti plan, so namenjena zamenjavi kritine na garažnem objektu.
390401 Gasilski dom Sežana
Ministrstvo za obrambo namerava kompleks bivše vojašnice in sedaj zavoda za gasilsko in reševalno
službo Sežana, pr€editi v republiški izobraževalni podcenter Uprave za zaščito in reševanje republike
Slovenije. Zaradi pr€editve obstoječega kompleksa se je pojavila potreba po izgradnja novega
gasilskega doma z urejenimi prostori za Prostovoljno gasilsko društvo Sežana, Kraško gasilsko zvezo,
Zvezo veteranov in Radioamaterski klub.
Predvideni prostori bodo namenjeni delovanju navedenih društev. V objektu je predvidena tudi garaža
za gasilska vozila in večnamenska dvorana za izpitni center ter krvodajalske akcije. Predviden gasilski
dom bi bil zgrajen v okviru obstoječega kompleksa na p.št. 2778/12 in 2778/13 k.o. Sežana. Celotna
2
neto površina dvoetažnega objekta bi bila 765,00m .
V letu 2010 je predvidena poraba 50.000,00 € in sicer za projektno dokumentacijo ter izvedbo
postopka javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje. Postopek pridobitve gradbene parcele za
gradnjo predvidenega objekta je v teku in bo predvidoma zaključen v letu 2010. Predviden začetek
gradnje bo leta 2011, v letu 2012 pa zaključek.
390501 Nabava vozila za potrebe gasilskih društev
V letu 2010 bo izveden postopek javnega naročila za nabavo novih gasilskih vozil GCGP2 (gasilska
cisterna za gašenje požarov v naravi) za potrebe PGD Povir in PGD Štjak. Zaradi samega postopka
izbora dobavitelja ter dolžine dobavnega roka predvidevamo njuno dobavo v letu 2011, ko bosta vozili
tudi plačani. Nakup obeh vozil se tako prenese v leto 2011, na postavki pa so prikazana le sredstva v
14

višini 80.700 €, kar predstavlja sredstva, ki smo jih oz. jih še bomo prejeli iz naslova razpisa Uprave
RS za zaščito in reševanje za sofinanciranje nabave gasilskih vozil.

08
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802
Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001
Prometna varnost
8000001 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu-materialni stroški
Na postavki so zagotovljena sredstva v višini 500 € za materialne stroške preventive in vzgoje v
cestnem prometu. Višina sredstev se v primerjavi s sprejetim planom ne spreminja

10
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003
Aktivna politika zaposlovanja
10039001
Povečanje zaposljivosti
231802 Sofinanciranje pripravništva in prve zaposlitve
Na postavki sofinanciranje pripravništva in vajeništva zagotavlja občina sredstva za spodbujanje prve
zaposlitve oziroma pripravništva. Za leto 2010 je na tej postavki predvidenih 10.000 €, s pomočjo
katerih naj bi se prijaviteljem sofinanciralo del stroškov dela. Sredstva, ki se smatrajo kot državne
pomoči, prejmejo gospodarske organizacije, ki se prijavijo na javni razpis za spodbujanje prve
zaposlitve oziroma pripravništva v Občini Sežana. Višina sredstev se glede na veljavni plan za leto
2010 s spremembo proračuna ne spreminja. Razlika je le v tem, da so bila sredstva prej zagotovljena
na postavki 231801 – sofinanciranje pripravništva in vajeništva.
270001 Javna dela
Zavoda RS za zaposlovanje je tudi za leto 2010 objavil javni razpis za izbor programov javnih del na
podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06).
Občina Sežana bo kot naročnik programov javnih del v letu 2010 zagotavljala 50% izhodiščne plače,
Zavod RS za zaposlovanje pa prav tako 50% izhodiščne plače (oziroma v primerih težje zaposljivih
brezposelnih oseb Občina 20%, ZRSZ pa 80%). Na razpis Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2010,
so izvajalci prijavili 8 programov javnih del. Občina Sežana ima zato v proračunu za leto 2010
zagotovljenih 46.305 € sredstev namenjenih za javna dela. Višina sredstev se ne spreminja glede na
veljavni plan za leto 2010.

11
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102
Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
431601 Sofinanciranje plačil zavarovalnih premij (elementarne nesreče)
V skladu s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Sežana v obdobju 2007-2013 (Ur. list RS, št. 92/2007) bo sofinancirano plačilo
zavarovalnih premij za primer škod po elementarnih nesrečah na posevkih in plodovih (zavarovanje
pridelka grozdja zaradi toče, pozebe….) in zavarovalnih premij za kritje izgub pri živalih, ki jih
povzročijo bolezni. Višina sredstev na postavki se je glede na veljavni plan za leto 2010 s spremembo
proračuna znižala, in sicer na višino 10.500 €.
432201 Stroški transporta iz odročnih krajev
Na podlagi 22. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Sežana v obdobju 2007-2013 (Ur. list RS, št. 92/2007) bo sofinancirano plačilo
stroškov transporta za prevoz blaga iz odročnih krajev občine. Sredstva se dodelijo nosilcu
transportne dejavnosti. Višina sredstev na postavki se je glede na veljavni plan za leto 2010 s
spremembo proračuna znižala, in sicer na višino 5.800 €.
432401 Investicije v primarno proizvodnjo (kmet. mehaniz., pašniki, oprema)
Na podlagi 22. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Sežana v obdobju 2007-2013 (Ur. list RS, št. 92/2007) bo sofinancirano plačilo
stroškov transporta za prevoz blaga iz odročnih krajev občine. Sredstva se dodelijo nosilcu
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transportne dejavnosti. Višina sredstev na postavki se je glede na veljavni plan za leto 2010 s
spremembo proračuna znižala, in sicer na višino 38.237 €.
11029002
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
431101 Investicije v dopol.dejavnosti - predelava, turizem, prodaja izdelkov
V okviru te postavke so sredstva namenjena sofinanciranju naložb v predelavo primarnih proizvodov
(mleko, meso, sadje, med…) predvsem za objekte in opremo. V okviru postavke so zajeta tudi
sredstva za sofinanciranje nekmetijskih dejavnosti - turistične kmetije, prodaja izdelkov, obrt,…
Sredstva se dodeljujejo na podlagi 19. in 20. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sežana v obdobju 2007-2013 (Ur. list RS, št.
92/2007). Višina sredstev na postavki se je glede na veljavni plan za leto 2010 s spremembo
proračuna znižala, in sicer na višino 22.000 €.
431701 Tehnična podpora v kmetijstvu-organizacijam, društvom,zvezam
V okviru te postavke so na podlagi 17. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sežana v obdobju 2007-2013 (Ur. list RS, št. 92/2007)
rezervirana sredstva za sofinanciranja tehnične podpore – organiziranja in izvedbe programov
izobraževanja ter usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu, ki jih izvajajo
registrirane organizacije, društva, združenja. Sredstva so namenjena še za kritje stroškov svetovalnih
storitev, stroškov v zvezi z udeležbo na razstavah, tekmovanjih, sejmih. Višina sredstev na postavki se
je glede na veljavni plan za leto 2010 s spremembo proračuna znižala, in sicer na višino 20.000 €.
431801 Spodbujanje proizvod. kakovostnih kmet. proizvodov – geografske označbe
Sredstva se zagotavljajo na podlagi 16. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sežana v obdobju 2007-2013 (Ur. list RS, št. 92/2007) za kritje
stroškov zaščite posebnosti na Krasu. Višina sredstev na postavki se je glede na veljavni plan za leto
2010 s spremembo proračuna znižala, in sicer na višino 1.800 €.
432001 Projekti s področja kmetijstva (LAS projekti)
Sredstva na postavki so rezervirana za delovanje Lokalne akcijske skupine Krasa in Brkinov ter
izpeljavo izvedbenih projektov LAS skladno z razpisnimi pogoji Javnega razpisa za izbor in potrditev
Lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa Leader. Za leto 2010 je bilo
za LAS Krasa in Brkinov s strani MKGP odobrenih 160.695 €, in sicer 33.783 € za delovanje LAS ter
126.912 € za projekte. Občine morajo v proračunu zagotoviti 100% pokritje svojega deleža. Za leto
2010 bi morala tako Občina Sežana na postavki zagotoviti 15.000 € za delovanje ter 17.275 € za
projekte odobrene na seji upravnega odbora LAS Krasa in Brkinov (7.000 za organizacijo kmečkih
tržnic, 10.275 € za medregijski projekt sodelovanja Kraška vinska cesta). Na postavki je z veljavnim
planom za leto 2010 že zagotovljenih 12.862 €. Postavka bi se zato s spremembo proračuna povišala
za 19.413 €.
432301 Invest. v trženje proizvodov in storitev (invest., izobraž., promocije)
V okviru te postavke so sredstva načrtovana za sofinanciranje naložb neposredne prodaje kmetijskih
proizvodov na kmetiji in izven kmetije, za promocijo in trženje kmetijskih proizvodov, za izobraževanje in
usposabljanje povezano z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Sredstva se dodelijo na podlagi 21. člena
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Sežana v obdobju 2007-2013 (Ur. list RS, št. 92/2007). Višina sredstev na postavki se je glede na veljavni
plan za leto 2010 s spremembo proračuna znižala, in sicer na višino 6.500 €.
11029004
Ukrepi za stabilizacijo trga
430701 Intervencije v kmetijstvu
Pri tej postavki so rezervirana sredstva za kritje nepredvidenih odhodkov za izvedbo določenih nalog v
kmetijstvu. Višina sredstev na postavki se je glede na veljavni plan za leto 2010 s spremembo
proračuna znižala, in sicer na višino 2.584 €.
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 živalih, zato je v ta namen
sklenjena pogodba z Zavodom za oskrbo, nego in vzgojo hišnih in izgubljenih živali, Oskar Vitovlje.
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Višina sredstev predvidenih s proračunom za leto 2010 bodo zadostovala za pokritje obveznosti in se
z predlogom sprememb proračuna ne spreminja.
1104
Gozdarstvo
11049001
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
330101 Redno vzdrževanje cest, gozdne ceste
Višina sredstev po sprejetem planu za leto 2010 se s predlogom spremembe proračuna za leto 2010
ne spreminja.

13
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029001
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
320201 Zimska služba
Zimska služba – obsega dela je na območju mesta Sežane ter za potrebe vseh dvanajstih krajevnih
skupnosti pretežno na kategoriziranih poteh in tam, kjer se zimska služba zaradi racionalnosti
zagotavlja le za nujne potrebe v naseljih Občine Sežana. Za navedena dela je potrebno v letu 2010
zagotoviti 11.000,00 €.
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 oziroma preplastitev odsekov cest z vročim asfaltom,
nasipavanje tampona ali jalovine, grediranje in komprimiranje makadamskih poti, urejanje odtokov za
meteorno vodo, obnova talne in vertikalne prometne signalizacije ter izvajanje zimske službe s
pluženjem in posipanjem na kategoriziranih lokalnih cestah in javnih poteh. V tej postavki je zajeto tudi
vzdrževanje in upravljanje semaforskih naprav na treh križiščih v Sežani skupaj z merilno napravo
hitrosti - vi vozite. Ta proračunska postavka zajema tudi stroške vzdrževanja cestnih železniških
prehodov .Za izvedbo vseh potrebnih del na tej postavki se zagotavljajo sredstva v višini 380.000,00 €
331501 Urejanje odvodnjavanja
Za gradnjo meteorne kanalizacije in ostale komunalne opreme v Dutovljah v smeri za Repentabor ter v
Kidričevi ulici v mestu Sežana. Za navedena dela se v letu 2010 zagotavlja 45.000,00 €.
331601 Sanacija podpornih zidov in varnostnih ograj
Sanacije podpornih zidov so potrebne v Vrhovljah, Tomaju, Tubljah pri Komnu, Utovljah, v ulici
Antona Bonete in drugod v kolikor bodo sredstva dopuščala. Na postavki se zagotavlja 100.000,00 €.
332701 Cesta Sežana – Orlek – projekt PortTerInfra
Občina Sežana nastopa kot partner pri projektu z imenom PorTerInfra, ki ga Luka Koper kot nosilec
projekta prijavlja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (strateški
projekti). Projekt bo trajal 36 mesecev. Občina Sežana bo nadaljevala s pripravo projektne predloge
za novo, dodatno ali izboljšano cestno infrastrukturo.
Za navedene projektne predloge se predvideva priprava:
− Študij, strokovnih podlag oziroma projektno tehnične dokumentacije, v povezavi s prostorsko
dokumentacijo;
− Investicijsko dokumentacijo;
− Druge aktivnosti za pripravo projekta (koordinacija, svetovanje, revizija projektov ipd).
V letu 2010 je za to namenjenih 32.000 €.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
330201 Ekspropriacija - odškodnina za zemljišče in objekte
Ekspropriacija –sredstva so se zmanjšala glede na sprejeti plan, namenjena pa so plačilom
odškodnin za zemljišča, katerih prenos lastništva ni bil izveden s prodajnimi pogodbami, stranke pa so
upravičene do odškodnine. Gre predvsem za n€ejeno lastništvo zemljišč za lokalne in krajevne ceste
ter javne poti, ki jih je občina pred leti uporabila pri rekonstrukcijah.
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330301 Cesta Vrabče Veliko polje
Za obravnavano lokalno cesto št. 062052 se v letu 2009 in 2010 izdeluje projekt za sanacijo ceste in
za izgradnjo vodovoda. Za izdelavo projekta se na postavki leto 2010 zagotovijo sredstva v višini
32.000,00 €. Načrt razvojnih programov za leto 2010 zagotavlja v enaki višini potrebna sredstva.
330401 Cesta Na Polane
V območju industrijske cone nekdanje ISKRE in ob njej razvijajoče podjetniške cone bomo nadaljevali
ureditev povezovalne ceste. Predhodno bomo v cestnem telesu zgradili ali rekonstruirali vso potrebno
infrastrukturo (vodo, meteorno in fekalno kanalizacijo). Predhodno je potrebno izdelati projektno
dokumentacijo ter pridobiti gradbeno dovoljenje. Za izgradnjo objekta bomo v letu 2010 namenili
40.000 €.
330901 Obnova ceste Sežana Voglje
V letu 2010 bomo nadaljevali z rekonstrukcijo ceste Sežana – Voglje od odcepa pri Renault servisu do
priključka te ceste na Partizansko cesto. Drugi odsek rekonstrukcije bo segal od podvoza pod
avtocesto do priključka na povezovalno cesto – LC 874831 napajalna cesta Sežana – MP Fernetiči.
Poleg ceste bomo uredili tudi pločnike in meteorno kanalizacijo ter delno rekonstruirali javno
razsvetljavo. Istočasno se bo v cestnem telesu izvedla še nova telefonska in NN električna
infrastruktura. Za realizacijo teh del smo v letu 2010 predvideli 250.000 €.
331001 Parkirišča v Sežani – Lenivec, Dom upokojencev
Ob domu upokojencev v Sežani bomo v letu 2010 nadaljevali z urejanjem parkirišča. Pri izgradnji bo
potrebno izvesti meteorno kanalizacijo ter javno razsvetljavo. V kolikor se bo izkazalo, da na tem
mestu ležijo posamezne infrastrukture, bomo le te prestavili izven bodočega parkirišča, oziroma jih
bomo tako izvedli, da bo omogočen dostop do le-teh ob potrebi vzdrževanja. Izgradnja parkirišča se
je pričela v letu 2010, za dokončanje tega objekta bomo v letu 2010 namenili 1.000 €.
331701 Ulica pod borovci v Sežani
V Ulici pod borovci v Sežani – se v letu 2010 želi pridobiti lastništvo, dograditi javno razsvetljavo,
poglobiti obstoječi vodovod ter cesto nasuti s tamponom in asfaltirati. Za leto 2010 se na navedeni
postavki zagotavljajo sredstva v višini 5.000,00 €.
331901 Ovire na cesti in odprava arhitektonskih ovir
Postavka zajema odpravo arhitektonskih ovir na obstoječih pločnikih v Sežani v skupni vrednosti
5.000 €-ov za leto 2010.
332001 Cesta Lenivec in Ivana Turšiča - povezava
Zaradi obsežno izvedene stanovanjske pozidave na območju Ceste na Lenivec in ob Cesti Ivana
Turšiča, smo zgradili cestno povezavo, ki omogoča pretok prometa stanovalcem na tem območju v
obe smeri. Projekt povezave zajema tudi izgradnjo krožišča in parkirnih površin. Zaradi izgradnje smo
morali prestaviti del fekalne kanalizacije ter del obstoječe plinske infrastrukture in jo prenesti v cestno
telo. Ob pešpoti, ki vodi od novega krožišča do Cankarjeve ulice je potrebno na novo urediti javno
razsvetljavo ker obstoječi kandelabri ne delujejo, ravno tako je potrebno v delu Turšičeve ulice urediti
javno razsvetljavo. Na objektu Turšičeva 5 je potrebno sanirati fekalno kanalizacijo, ki je slabo
izvedena in zato povzroča poplavljanje nižje ležečih stanovanj. V območju stanovanjskih blokov
Lesnine je potrebno dodelati zunanjo ureditev z zaščitnim zidom ob objektu, urediti je potrebno
ekološki otok ter dostop do garaž. Nekatera dela so že izvedena, vendar njihovo plačilo zapade v leto
2010, druga dela pa je potrebno šele izvesti. V letu 2010 smo za dokončanje del namenili 80.000 €.
332101 Pločniki ob cesti Sežana - Nova Gorica
Pločniki ob cesti Sežana – Nova Gorica – za projektiranje in za izgradnjo hodnika za pešce, meteorne
kanalizacije in druge potrebne komunalne infrastrukture v naseljih Križ, Šmarje pri Sežani, Tomaj,
Dutovlje, Skopo in Kopriva se zagotavlja v letu 2010 30.000,00 €.
332601 Ureditev dvonivojskega parkirišča ob zdravstvenem domu
V letu 2010 bomo najprej izvedli zajem meteorne vode na Levstikovi ulici z postavitvijo rešetk ter
izvedbo meteorne kanalizacije. S takšno rešitvijo bomo preprečili odtok vode na nižje ležeče parcele
ob Zdravstvenem domu Sežana in s tem onemogočamo poplavljanje spodnjih objektov. Novo
kanalizacijo bomo prek maščobo lovilca delno povezali z obstoječo meteorno kanalizacijo na
Partizanski cesti, delno pa reševali z ponikalnicami v zelenicah ali cestnem telesu. Poleg tega bomo
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ob Levstikovi ulici izvedli tudi pločnike in prestavili obstoječi ekološki otok na novo lokacijo. Obstoječo
površino za Zdravstvenim domom namenjeno parkiranju bomo prevlekli z asfaltno protiprašno
prevleko in zarisali parkirna mesta. Za izvedbo teh del smo v letu 2010 zagotovili 50.000 €.
332801 Parkirišče za Ljudsko univerzo Sežana
V letu 2010 bomo nadaljevali z ureditvijo parkirišča za ljudsko univerzo Sežana in tako povečali število
parkirnih mest v središču Sežane. Istočasno bomo urediti tudi ustrezno meteorno kanalizacijo in
dodelali infrastrukturne objekte, ki ležijo v parkirišču. Višina sredstev, ki jih v letu 2010 namenjamo za
to parkirišče znaša 1.000 €.
332902 Ureditev pločnikov in krožišč v Sežani
Zaradi povečanega cestnega prometa, bomo reševali ureditev pločnikov in krožišč povsod tam, kjer je
koncentracija prometa največja. Pločniki so predvideni ob Bazoviški in Orleški cesti, kjer bi se uredila
tudi krožišča in s tem bi pripomogli k večji pretočnosti in varnosti pometa. Zaradi izvedbe krožišč med
Lipiško, Bazoviško in Regentovo ulico bo potrebno odkupiti, oziroma izvesti zamenjavo zemljišč,
istočasno pa bo potrebno prestaviti infrastrukturo, ki trenutno leži v zemljišču in bo kasneje postala
privatna lastnina. V letu 2010 bomo pričeli z deli in zanj namenili 150.000 €.
333001 Cesta Majcni odcep Sela
V letu 2008 smo pričeli rekonstrukcijo ceste Majcni odcep Sela, ki se je nadaljevala tudi v leto 2009 in
bo zaključena v letu 2010. Poleg rekonstrukcije ceste se je delno izvedla še rekonstrukcija
vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacija in pločnikov. Zaradi dotrajanosti in poškodb kamnitih
zložb, ki ležijo v cestnem telesu, bomo morali vzdolž ceste zgraditi nove podporne zidove in sicer
tako, da bodo z peto obrnjeni v notranjost cestišča in tako zagotavljali stabilnost terena pred
eventuelnim pomikom ali zdrsom. Na določenih mestih je brežina cestišča zelo načeta z erozijskim
delovanjem, zato je nujno na takih mestih izvesti kamnite obloge, ki bodo preprečile nadaljnje
delovanje erozije. Občina Sežana je s tem projektom kandidirala na razpisu za Evropska sredstva v
okviru projekta Naložba v vašo prihodnost v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. V letu
2010 bomo za ta projekt namenili 770.000 €, s čimer bomo v tem letu zaključili rekonstrukcijo ceste in
vodovoda od vasi križišča Majcni do mostu v dolini Raše. V letu 2010 bo zaključena tudi
rekonstrukcija kamnitega mostu v dolini Raše.
333101 Cesta Veliki Dol – Tublje
Predvideva se sanacijo lokalne ceste v odseku Veliki Dol – Tublje pri Komnu. Projekt za obnovo ceste
je izdelan. Potrebno je pridobiti soglasja lastnikov sosednjih parcel in ustrezno dovoljenje. Za sanacijo
lokalne ceste se v letu 2010 zagotavljajo sredstva v vrednosti 460.019 €.
361404 Sovlaganje v komunalno infrastrukturo – CESTE
Sovlaganja v komunalno infrastrukturo po zgoraj navedenih postavkah predstavljajo zneske sovlaganj
občine v izgradnjo komunalne infrastrukture v obliki oprostitve plačila komunalnega prispevka, v
primerih sklenitve pogodbe o opremljanju s komunalno opremo, (ki jo je sicer dolžna zgraditi občina)
med posameznim investitorjem in občino. Navedeni zneski se realizirajo le v primeru sklenitve
pogodbe o opremljanju, ko posamezni investitor z lastnim sredstvi zgradi del javne infrastrukture,
občina pa mu sredstva, vlagana v izgradnjo, prizna tako, da ga oprosti plačila komunalnega prispevka.
Pravna podlaga za tak obračun je 78. člen Zakona o prostorskem načrtovanju(Urad.list. št. 33/2007).
Navedena sredstva je zelo težko planirati, saj ni vnaprej znano, koliko pogodb o opremljanju in v
kakšnem obsegu bo sklenjenih. V letu 2010 je predvidenih 30.000,00 €.
372103 Lehte – komunalno opremljanje
Občina Sežana je v letu 2006 pristopila k izvedbi projektov Komunalna oprema na območju »ZS 11
Lehte« v Sežani. Projekt je zajemal izgradnjo vseh infrastruktur, ključno s pločniki in cestami. Na tem
območju so se zgradile tri paralelne ulice, od katerih se je spodnja s križiščem – razcepom spojila z
obstoječo Lipiško cesto ter prečna pot, ki povezuje Lipiško z Benčičevo ulico. V letu 2010 bomo
pridobili projektno dokumentacijo PGD za izgradnjo infrastrukturnih objektov na območju Lehte II, ki
so v bistvu nadaljevanje območja dosedanje pozidave Lehte I in na katerem že stojijo določeni
vseljeni stanovanjski objekti. Za leto 2010 smo namenili 19.000 €.
373401 Krožišče Eme Starc
Ob dokončani izgradnji objektov komunalnega opremljanja območja Lehte in Ograd se je povečal
promet ob Benčičevi ulici in ulici Eme Starc. Ker se je zaradi novo nastale ureditve cest ter njunih širin,
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povečala prometna nevarnost pri križanju teh dveh ulic, smo predvideli izvedbo povoznega krožišča
na tem mestu. Poleg tega bomo morali v krožišču urediti tudi javno razsvetljavo in ustrezne prehode
za pešce. Za izgradnjo tega objekta bomo v letu 2010 namenili 200.000 €.

13029003
Urejanje cestnega prometa
332501 Razvojni programi – ceste
V občini Sežani so nekatere lokalne ceste in javne poti dotrajane in neprimerne. Razlog za navedeno
je večje število prometnih vozil, visoke obremenitve tovornih vozil, novi razvoji programi v industrijskih,
proizvodnih in trgovskih conah, boljših prehodov preko železniške proge ter drugo. Za izboljšanje
stanja v cestni infrastrukturi je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo, ki bo sledila novim
prostorskim zasnovam in ureditvenim pogojem. S projektno dokumentacijo bomo imeli možnosti za
prijavo na razpisana evropska sredstva. Iz tega razloga se za projektno dokumentacijo na tej postavki
namenja 20.000,00 €.
333201 Projekt označitev ulic v Sežani
Projekt označitve ulic zajema naročilo in postavitev tabel z imeni ulic. Ocenjuje se strošek na postavki
v vrednosti 10.000 €.
343001 Pločniki in ureditev parkirišč na Pahorjevi
Za izvedbo prometne ureditve na Pahorjevi ulici imamo pripravljeno projektno rešitve, ki predvideva
enosmeren promet v smeri od Cankarjeve proti ulici Cesta na Lenivec. S takšno rešitvijo se omogoča
postavitev parkirnih mest vzdolž celotne Pahorjeve ulice. Istočasno bo potrebno dodelati prometno
ureditev ostalih ulic in parkirišč, ki se navezujejo na Pahorjevo ulico. Za omenjen objekt bomo v letu
2010 namenili 10.000 €:
421501 Pločniki novo naselje
Občina Sežana zaključuje z izgradnjo infrastrukturnih objektov v Novem naselju v Sežani. Ob izgradnji
fekalne in meteorne kanalizacije so se uredili tudi pločniki in javna razsvetljava na celotni trasi ulic v
Novem naselju. V letu 2010 bomo za dokončanje del na tem projektu zagotovili 15.000 €.

13029004
Cestna razsvetljava
320401 Javna razsvetljava
Javna razsvetljava v letu 2010 zajema porabo tokovine in tekoče vzdrževanje - zamenjavo dotrajanih
žarnic, dušilk, posameznih svetil z varčnimi žarnici in drugi drobni material v predvideni skupni
vrednosti 280.000,00 €.
372104 Lehte – javna razsvetljava
V leto 2010 zapadejo določena plačila za izvedbo javne razsvetljave območja Lehte I, ki so bile
dokončane v letu 2009. Ob izgradnji komunalnega opremljanja za območje Lehte II bomo pridobili
projektno dokumentacijo PGD tudi za javno razsvetljavo, ki bo osnova za pridobitev gradbenega
dovoljenja tega območja. Vrednost sredstev za delež projektov pri javni razsvetljavi Lehte II bo v letu
2010 znašala 5.000 €.
421502 Pločniki novo naselje – javna razsvetljava
Občina Sežana zaključuje z izgradnjo infrastrukturnih objektov v Novem naselju v Sežani. Ob izgradnji
fekalne in meteorne kanalizacije so se uredili tudi pločniki in javna razsvetljava na celotni trasi ulic v
Novem naselju. V letu 2010 bomo za dokončanje del na tem projektu zagotovili 100.000 €.
421503 Križ-Šepulje – javna razsvetljava
V vasi Križ – Šepulje se bo v letu 2010 pričela rekonstrukcija primarnega vodovodnega omrežja in
vodovodnih priključkov, ker je vodovod pod dimenzioniran, istočasno pa poteka po privatnih parcelah.
Ker bo večina javnih poti zaradi izgradnje vodovoda na novo prekopana, bomo istočasno izvedli še
infrastrukturo javne razsvetljave, ki seda poteka prosto zračno. Vrednost sredstev, ki jih v letu 2010
namenjamo za izgradnjo javne razsvetljave znaša 20.000 €
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1306
Telekomunikacija in pošta
13069001
Izgradnja širokopasovnih omrežij
130601 Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij
Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 975.000 €. Gre za sredstva, za katera bo
Občina Sežana kandidirala na razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, Prednostna usmeritev: 2.2.
Informacijska družba - Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti. Sredstva bodo porabljena za izgradnjo odprtega
širokopasovnega omrežja, kot je določeno z javnim razpisom, ki se izvaja pod odložilnim pogojem, da
bo projekt izveden, le v kolikor bo občina prejela sredstva ESRR.
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GOSPODARSTVO
1402
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
140201
Investicijsko vzdrževanje objekta stare Iskre
V proračunu za leto 2010 je bilo predvidenih 100.000 € za sofinanciranju prenove centralnega dela
prvega nadstropja starega dela poslopja nekdanje tovarne Iskra (obnova fasade in strehe, zasteklitev,…).
Objekta brez obnove teh prostorov ni mogoče dajati v najem. Zaradi zaostrenih makroekonomskih razmer
je s spremembo proračuna za leto 2010 predviden zamik začetka izvajanja investicije v leto 2011 .
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 že v letu 2009 rezervirana sredstva za morebitne
pripravljalne aktivnosti za izvedbo projekta. Postavka v letu 2009 ni bila realizirana, ker je tudi vezana na
predhodno pridobitev oziroma menjavo zemljišč. Višina sredstev se glede na veljavni plan za leto 2010 s
spremembo proračuna ne spreminja.
410201 Sofinanciranje programa pospeševalnega centra občin
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov (v nadaljevanju ORA). Delo ORE bo zajemalo predvsem
podjetniško svetovanje podjetnikom, pomoč začetnikom pri preverjanju poslovnih idej in odpiranju
podjetij, pomoč podjetnikom pri pripravi poslovnih načrtov in programov investicij, 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) in pospeševalnih programov Zavoda RS za zaposlovanje,
izvajanje nalog lokalne razvojne agencije v okviru Regijske razvojne agencije Južne Primorske (RRA
Južne primorske regije), itd. Višina sredstev se glede na veljavni plan za leto 2010 s spremembo
proračuna ne spreminja.
410801 Razni projekti pospeševanja drobnega gospodarstva
Sredstva so predvidena za sofinanciranje izvedbenih projektov po programu aktivnosti Regionalne
razvojne agencije Južna Primorska za obdobje 2010-2011 in za druge projekte. Višina sredstev se
glede na veljavni plan za leto 2010 s spremembo proračuna ne spreminja.
410901 Regionalna razvojna agencija Koper
Regionalna razvojna agencija (RRA Južna Primorska) opravlja razvojne naloge za območje Obalno –
kraške regije. Skladno s tem RRA spremlja in nadzoruje izvajanje Regionalnega razvojnega programa
(RRP) Južne Primorske 2007-2013. V proračunu je planiran delež sredstev, ki jih Občina Sežana
zagotavlja za kritje stroškov delovanja Regionalne razvojne agencije. Občina mora zagotavljati
sofinanciranje dejavnosti, saj lahko kandidira na dodatna sredstva iz EU in države le preko izdelanega
Regionalnega razvojnega programa. Višina sredstev na postavki se je glede na veljavni plan za leto 2010
s spremembo proračuna znižala, in sicer na višino 8.928 €.
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 - mala in srednja podjetja,
samostojni podjetniki in podjetniki začetniki po razpisu za kreditiranje drobnega gospodarstva, ki ga je
občina objavila skupaj z Banko Koper in Zavarovalnico Triglav v mesecu juliju 2002 na podlagi
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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).
Razpisana masa sredstev za kreditiranje je znašala 834.585 €. Kreditna sredstva so bila izčrpana v
letu 2006. Za pokritje obveznosti za regresiranje obrestne mere kreditojemalcem občina zagotavlja
sredstva do leta 2011. Višina sredstev se glede na veljavni plan za leto 2010 s spremembo proračuna
ne spreminja.
411401 Garancijska shema
V letu 2008 je Občina Sežana začela z novim načinom regresiranja drobnega gospodarstva, to je
Garancijska shema. Garancijska shema je finančni instrument, ki deluje s ciljem pospeševanja razvoja
podjetništva. Je instrument, kjer podjetniki pri bankah, ki so v razpisu, dobijo ugodno posojilo z
možnostjo pridobitve garancije do 80% vrednosti posojila. Interes občine se kaže v kvalitetni storitvi
podpornega okolja za podjetništvo v občini, saj posojila v okviru GS predstavljajo trenutno
najugodnejše pogoje dodeljevanja posojila. Sredstva, ki jih nameni občina se multiplicirajo z
multiplikatorjem 2, to pomeni, da banka znesku, ki ga za garancijsko shemo nameni občina, doda še
dve enaki kvoti. Po veljavnih predpisih se znesek vključuje v bilanco B, ker gre za naložbo.

1403
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001
Promocija občine
420101 Izdaja turistične publikacije
Sredstva v višini 54.537 € so predvidena za izdajo različnih turističnih publikacij, zloženk in informatorjev.
Del sredstev bomo namenili za izdelavo skupnih publikacij z občinami Komen, Divača, Miren –
Kostanjevica in Hrpelje – Kozina, prav tako pa se z zamejskimi občinami v Italiji dogovarjamo za
sodelovanje pri pripravi skupnih publikacij o matičnem Krasu. Nekaj sredstev bomo namenili tudi
vzdrževanju skupnega spletnega portala Krasa. Poleg izdaje novih publikacij bo nedvomno potrebno
obnoviti, dopolniti in ponatisniti tudi stare oz. že obstoječe gradivo. Predvidevamo pa tudi izdajo
priložnostnih brošur. Sredstva ostajajo po spremembi proračuna za leto 2010 nespremenjena.
420501 Turistični informator
Občina Sežana bo tudi v letu 2010 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. Letni stroški znašajo
predvidoma 1.683 €. Predvidena sredstva se s spremembo proračuna ne spreminjajo.
420604 Ureditev mesta Sežana, novoletna okrasitev
Za novoletno okrasitev občine bomo v letu 2010 zagotovili 15.000,00 €.
421001 Izdelava turističnega spominka
Ker Občina Sežana v letu 2010 ne bo objavila novega javnega natečaja za izbiro turističnega spominka,
so se sredstva na tej proračunski postavki znižala na 5.000,00 € in so predvidena predvsem za nakup
turističnih spominkov, ki so na natečaj prispeli v letu 2009.
421201 Interreg in drugi projekti s področja turizma
V letu 2010 Občina Sežana predvideva za ta namen 35.000 €, saj bomo tudi v prihodnjem letu bomo
poskušali kandidirati za evropska sredstva iz različnih virov z različnimi vsebinami in programi, pri čemer
bomo partnerje iskali čez mejo in med sosednjimi občinami.
421301 Turistični sejmi in borze
Občina Sežana se bo – v sodelovanju z ostalimi kraško – brkinskimi občinami – še naprej promovirala na
različnih sejmih. Predvsem si bo prizadevala za boljšo udeležbo na sejmih v tujini. V ta namen smo
projekt predstavitve oz. promocije značilnosti Krasa in Brkinov na turističnih sejmih in borzah že prijavili na
Javni poziv LAS Krasa in Brkinov za zbiranje projektnih predlogov za leto 2010 in bili s prijavo uspešni. To
pomeni, da bo projekt sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – Evropa
investira v podeželje, delno pa tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V ta namen
smo predvideli sredstva v višini 15.000 €.
422101

Promocija in označitev najstarejših vinskih trt v občini
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V letu 2010 bomo nadaljevali s promocijo najstarejših trt v občini. Za to namenjamo sredstva v višini
3.000,00 €. Postavka se v primerjavi s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Sežana za leto 2010
zniža za 12.435 €.
422301 Promocijske objave v medijih
Tudi za leto 2010 so sredstva v višini 10.000,00 € na tej proračunski postavki planirana za kritje
stroškov v zvezi s promocijo in predstavitvijo občine na različne načine.
422501 Poti miru na Krasu
Cilj projekta Poti Miru na Krasu, katerega vodilni partner je Občina Miren-Kostanjevica je urediti,
predstaviti in promovirati nekdanje kraško bojišče, ki je predstavljalo skrajni južni del soške fronte.
Projekt je namenjen urejanju poti za pohodnike in kolesarje, s katerimi bo predstavljena zgodovinska
dediščina prve svetovne vojne, poleg tega pa še naravna dediščina, ki Kras dela tako različen in
prepoznaven.
Občina Sežana je preko Zavoda za šport, turizem in prosti čas v letu 2009 že sodelovala v projektu in
izvedla popis dediščine oz. ostankov I. svetovne vojne na našem območju. Za nadaljevanje projekta v
letu 2010 namenjamo 39.630 €.

14039002
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
251401 Dejavnost Mladinskega hotela Pliskovica
Mladinski hotel Pliskovica je ena izmed enot zavoda, 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. Mladinski hotel si prizadeva s svojo
dejavnostjo realizirati vrsto projektov, ki niso ozko vezani na nudenje storitev prenočevanja, temveč
tudi mladinskega druženja in promociji Krasa; razvoj programa aktivnosti in prireditev v Pliskovici v
sodelovanju z RD Pliska, sodelovanje pri drugih projektih na področju turizma, izobraževanje
študentov za opravljanje del turističnega informiranja, nadaljevanje mednarodnega mladinskega dela,
realizacija turističnih projektov, ki so nujna podpora za dobro delovanje ter vrsta drugih aktivnosti, ki se
v večini samofinancirajo.
Enota mladinskega hotela bi želela zaposlitev dodatnega delavca, ker s trenutnim številom zaposlenih
ni mogoče izpeljati vseh projektov. Zagotovljena sredstva ne omogočajo povečanega števila
zaposlenih, ohranja se število 1,5 delavca.
V Mladinskem hotelu Pliskovica bi radi nadgradili svojo dejavnost ter razširili kapaciteto in obseg
možnega delovanja ter morebiti tako izkoristili tudi razpisna sredstva, ki so na razpolago. Odkupili bi
radi sosedovo domačijo ter tako pridobili prostor za več kapacitet in tudi dodatno ponudbo.
Znesek sredstev za plače se je zmanjšal upoštevajoč prejete novelirane izračune javnega zavoda na
podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih
makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 , ter Aneksa št. 1 in Aneksa št.2 h Kolektivni pogodbi
za javni sektor. Postavka se je znižala tudi zaradi znižanja materialnih stroškov izvajanja programa
(del sredstev, ki je namenjen kritju materialnih stroškov se je znižal na višino predvideno z rebalansom
proračuna za leto 2009).
372602 Projekt naravoslovno turistično območje matičnega Krasa
in
372603 Projekt Kraški okraj II
Občina Sežana nastopa kot vodilni partner / nosilec projekta v dveh projektih: projektu Kras
Carso ter projektu Kraški okraj II. V obeh primerih gre za projekte, prijavljene v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.
Projekt Kras Carso je Občina Sežana prijavljala na strateške projekte v okviru istega razpisa kot
vodilni partner in sicer pod prednostna nalogo 1: »Okolje, transport in trajnostna teritorialna
integracija«. Projekt Kraški okraj II pa med standardne projekte pod prednostno nalogo 2:
»Konkurenčnost in na znanju temelječa družba«.
ZAPOSLOVANJE:
Za delo na teh projektih načrtujemo zaposlitev skupaj pet javnih uslužbencev, in sicer dva na projektu
Kras Carso, dva na projektu Kraški okraj II ter eden, ki bo 80 % zaposlen na projektu Kras Carso, 20
% pa na projektu Kraški okraj II. Projekti bodo trajali predvidoma 36 mesecev; zaposlitve pa bodo v 95
% financirane iz sredstev Evropske unije (čezmejno sodelovanje). Na projektu Kras Carso
nameravamo zaposliti vodjo projekta, strokovnega sodelavca ter finančnika v obsegu 80% delovnega
časa; na projektu Kraški okraj II pa koordinatorja projekta, strokovnega sodelavca ter finančnika v
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obsegu 20% delovnega časa. Zaposlitve so v tem trenutku še pogojne in bodo opravljene, v kolikor
bodo projekti odobreni in potrjeni.
V letu 2010 je za projekt Kras Carso namenjenih 662.875 €, za projekt Kraški okraj II pa je namenjenih
237.125 €.
420201 Turistično informacijski center Sežana
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena tako za materialne stroške delovanja TIC-a, kot so
pisarniški material, stroški telekomunikacijskih povezav, najemnine, čiščenja prostorov in drugo. Tudi v
letu 2010 bomo del sredstev namenili za posodobitev oz. dopolnitev telekomunikacijske in druge
opreme v TIC-ih.
Poleg tega je del sredstev na tej proračunski namenjenih tudi za plače zaposlenih. Glede na to, da je
bil v letu 2007 spremenjen poslovni čas TIC-a, aprila 2009 pa odprta Info točka v Dutovljah, smo v
izogib novim zaposlitvam zagotovili tudi sredstva za posameznike, ki bodo v TIC-ih delali preko
študentskega dela. V letu 2010 načrtujemo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Lokev še odprtje TICa v Lokvi, zato smo sredstva na tej proračunski postavki v primerjavi s sprejetim proračunom povečali
za 4.205 €, torej na skupno višino 46.636 €.
420301 Zavod za turizem - plače
Za zagotavljanje plač zaposlenih v Zavodu za turizem smo v letu 2010 predvideli 5.000 €.
420302 Zavod za turizem – materialni stroški
Sredstva na tej proračunski postavki, ki so namenjena za materialno poslovanje medobčinskega
Zavoda za turizem s spremembo znašajo 5.000 €.
420401 Prireditve turizem
Sredstva v skupni višini 161.300 € za prireditve bodo tudi v letu 2010 razdeljena med:
- prireditve, katerih organizator ali soorganizator je Občina Sežana (praznovanje ob občinskem
prazniku, prireditev Praznik terana in pršuta, pustovanje, martinovanje, dnevi kraške kuhinje,
mladinske prireditve ob novem letu in silvestrovanje, ind.)
- prireditve, ki jih pripravljajo občinski javni zavodi,
- obeležitev državnih praznikov,
- čezmejnim prireditvam,
- sofinanciranju programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana, ki jih
pripravljajo društva, združenja, klubi, zavodi, ipd. ter
- drugim prireditvam v skladu s programom Odbora za prireditve.
V primerjavi sprejetim planom se sredstva na tej postavki s spremembo proračuna znižajo za 4.677 €.
420603 Ureditev mesta Sežana in naselij v občini Sežana
Zagotavljanje kvalitetnega grajenega javnega dobra, ki je ključen za kvaliteten razvoj, izboljšanje
oblikovne podobe naselij ter zagotavljanja večje privlačnosti mestnih in vaških prostorov, prepoznanih
tudi kot turistično zanimiva območja, se bo v letu 2010 usmerilo v umestitev Kraškega vrta v prostor
Bunčetove domačije v Dutovljah ter pripravo projektov za nadaljnje ureditve tako v mestu Sežana kot v
drugih naseljih. V letu 2010 so se zaradi prednosti drugih projektov sredstva za te namene zmanjšala
na 50.000 €.
420701 Nakup stojnic
Predvidena sredstva za nakup dodatnih stojnic smo v primerjavi s sprejetim planom znižali za 17.194
€, torej na 5.000 € in so namenjena predvsem za njihovo vzdrževanje, transport, montažo ter hrambo.
420801 Pomoč turističnim društvom za izvedbo programov
Za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v
Občini Sežana tudi v letu 2010 namenjamo 20.000 € in bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.
421401 Nagrade za urejenost vasi
Tudi v letu 2010 bomo izpeljali akcijo »Občina Sežana v cvetju«. Aktivnostim v zvezi s tem namenjamo
sredstva v višini 6.500 €. Višina sredstev se s spremembo Odloka ne spreminja.
422002

Urejanje turističnih, tematskih in kolesarskih poti
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Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena urejanju posameznih turističnih, tematskih in
kolesarskih poti, njihovi označitvi ter vzdrževanju, ki bo izvedeno v sodelovanju s skrbniki posameznih
poti.
422201 Kolesarska pot Sežana – mejni prehod Lipica
Višina sredstev na tej proračunski postavki se s spremembo proračuna zmanjša na 10.000 € in bo
namenjena vzdrževanju obstoječe kolesarske poti med Sežano in mejnim prehodom Lipica.
422601 Mladinska prenočišča
S Klubom študentov Sežana naj bi sodelovali pri ureditvi mladinskih prenočišč v Sežani. Za pridobitev
dodatnih sredstev za realizacijo projekta, bomo poskušali kandidirati na ustreznih razpisih.

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001
Zbiranje in ravnanje z odpadki
320101 Vzdrževanje objektov skupne rabe, odpadki
Sredstva na tej postavki so namenjena v letu 2010 za praznjenje košev in pobiranje odpadkov na
območju Terminala in mesta Sežana v vrednosti 5.850,00 €.
321001 Sanacija divjih odlagališč
Višina sredstev po sprejetem planu za leto 2010 se s predlogom spremembe proračuna za leto 2010
ne spreminja.
370101 CERO Sežana, tekoči odhodki
in
370102 CERO Sežana, investicijski odhodki
Pri sanaciji odlagališča v Sežani se bodo nadaljevala dela po Programu prilagoditve odlagališča v
Sežani Pravilniku o odlaganju odpadkov. Zaključili bomo z deli na izcednih vodah in sicer z
recirkulacijo vode preko kinet. V letu 2010 bomo najprej izdelali idejno zasnovo za postavitev
kompostarne za zeleni odrez (kapacitete 1000t/letno), nato še projekt PGD. V letu 2010 bomo za
izvedbo teh del namenili 300.000 € in s tem predvidevamo zaključek del na Sanaciji odlagališča v
Sežani.
371701 EKO otoki za ločeno zbiranje odpadkov
Tudi v letu 2010 bomo nadaljevali s povečanjem števila ekoloških otokov za ločeno zbiranje
odpadkov, ki so se izkazali za zelo učinkovite. Po najnovejših podatkih so se zmanjšale količine
odloženih odpadkov, ki se odlagajo na deponiji za cca 25% prav zaradi ločenega zbiranja odpadkov.
Ker nas tudi zakonodaja na tem področju obvezuje, da vsako leto povečujemo količine, ki se zbirajo
ločeno in snovno vračajo v recikliranje, je nujno povečati število EKO otokov. V letu 2010 bomo
namenili 10.000 € in s tem predvidevamo, da bomo imeli pokrita vsa poseljena območja v občini
Sežana z EKO otoki
372201 GOJUP, tekoči odhodki
Tudi v letu 2010 bomo predvideli 1.000 € sredstev za eventuelne stroške za projekt GOJUP.
373002

Občina Hrpelje- Kozina – odstopljena okoljska dajatev za onesnaž.okolja
zaradi odlaganja odpadkov
Takso iz naslova Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se bo
nakazovalo občinam skladno z zadnjo odmerno Odločbo. Po sklepu županov občin Sežana,Komen,
Divača, Hrpelje-Kozina se v letu 2010 vsa zbrana taksa usmeri v izgradnjo zbirnega centa v občini
Hrpelje -Kozina. V letu 2010 bomo odstopili 80.000 € sredstev občini Hrpelje – Kozina.

15029002
Ravnanje z odpadno vodo
320102 Vzdrževanje objektov skupne rabe, odpadna voda
Omenjena postavka zajema čiščenje in popravila sistemov za odvajanje odpadnih in padavinskih
voda iz javnih površin v letu 2010 v obsegu zagotovljenih sredstev 30.000,00 €.
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320601 Čiščenje odpadnih voda
Stroški čiščenja odpadnih voda so za leto 2010 predvideni v višini 1.000 € ker je prišlo do prenosa
koncesije na družbo Petrol in se sredstva ne zbirajo več v proračunu, temveč jih direktno pobira in
izterjuje koncesionar.
350301 Kanalizacija Križ - Šepulje
Nadaljevali bomo z izgradnjo kanalizacije po vaseh Križ in Šepulje. Rekonstrukcija vodovoda se bo
najprej pričela v starem delu vasi Križ, ki je zaradi neustreznih dimenzij ogrožena dobava vode. Poleg
vodovoda se bo zgradila tudi meteorna kanalizacija ter uredili pločniki. Istočasno bodo ostali
koncesionarji rekonstruirali ostale infrastrukturne objekte (telefon, elektriko). V letu 2010 bomo za te
dela namenili 20.000 €,
350701 Stroški vodne takse in takse za obremenjevanje okolja
Sredstva so namenjena za provizijo za pobiranje taks. V letu 2010 bomo namenili 12.857 €, vsa
nadaljnja leta 2011 in 2012 bomo namenili enake zneske za takse.
351001 Projekti za kanalizacijo Lokev
V letu 2006 je bila sklenjena pogodba za izdelavo Idejnih zasnov fekalne in meteorne kanalizacije ter
čistilne naprave za naselje Lokev. Projekt je v izdelaN in bo predvidoma zaključen. Tudi v tem naselju
so predvidena nova zazidalna območja, ki jih bo potrebno priključiti na predvideno čistilno napravo. V
letu 2009 smo pristopili k izdelavi projektov PGD za fekalno in meteorno kanalizacijo in bo dokončana
v letu 2010. V letu 2010 bomo na tej postavki zagotovili 50.000 €.
361402 Sovlaganje v komunalno infrastrukturo - KANALIZACIJA
Sovlaganja v komunalno infrastrukturo po zgoraj navedenih postavkah predstavljajo zneske sovlaganj
občine v izgradnjo komunalne infrastrukture v obliki oprostitve plačila komunalnega prispevka, v
primerih sklenitve pogodbe o opremljanju s komunalno opremo, (ki jo je sicer dolžna zgraditi občina)
med posameznim investitorjem in občino. Navedeni zneski se realizirajo le v primeru sklenitve
pogodbe o opremljanju, ko posamezni investitor z lastnim sredstvi zgradi del javne infrastrukture,
občina pa mu sredstva, vlagana v izgradnjo, prizna tako, da ga oprosti plačila komunalnega prispevka.
Pravna podlaga za tak obračun je 78. člen Zakona o prostorskem načrtovanju(Urad.list. št. 33/2007).
Navedena sredstva je zelo težko planirati saj ni vnaprej znano, koliko pogodb o opremljanju in v
kakšnem obsegu bo sklenjenih.
V letu 2010 je predvidenih 12.000,00 €.
370901 Sredstva za infrastrukturo Novo naselje, tekoči odhodki
in
370902 Sredstva za infrastrukturo Novo naselje, investicijski odhodki
Občina Sežana je v letu 2003 pričela z izgradnjo kanalizacije v Novem naselju. Del projekta se je
financiral iz evropskih sredstev po programu PHARE, preostali del pa se je financiral iz vsakoletnih
proračunov. V letu 2009 smo izvedli fekalno in meteorno kanalizacijo na Lipiški cesti, ki bo bistvenega
pomena, saj bo omogočala navezavo kanalizacij ostalim predelom mesta Sežane. Ker je ta ulica tudi
prometno zelo obremenjena, je bilo potrebno urediti tudi pločnike in javno razsvetljavo. Vzporedno z
izgradnjo kanalizacije so potekala tudi dela pri izgradnji plinskega omrežja ter rekonstrukcijah ostalih
infrastruktur, za katere pa ni bila občina Sežana investitor. V letu 2010 smo za izgradnjo fekalne in
meteorne kanalizacije namenili 35.000 €, saj bodo nekatere obveze iz izgradnje objekta zapadle v leto
2010.
372102 Lehte-komunalno oprem. odpadne vode kanalizacija
Območje ZN ZS11 Lehte zajema zazidljivo območje v občini Sežana, ki ga je potrebno komunalno
opremiti v celoti. Občina Sežana je s tem projektom kandidirala na razpisu za Evropska sredstva v
okviru projekta Naložba v vašo prihodnost v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izgradnja
kanalizacije na območju Lehte je zaključena, nadaljuje se z izdelavo projektov za Lehte II, ker so
smiselno nadaljevanje pozidave tega območja. Za leto 2010 smo namenili 15.000 € za ta objekt.
372501 Kanalizacija Ograde
Za projekt kanalizacija Ograde imamo izdelane projekte in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Za
omenjen projekt smo morali pripraviti tudi DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta), ki je
osnova za kandidiranje občine pri razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev. Na podlagi izvedenega
postopka Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru
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Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 razvojne
prioritete »Razvoj regij« je občina Sežana pridobila 1.415.622,00 €. V letu 2010 bomo ta projekt
nadaljevali z ureditvijo meteorne in fekalne kanalizacije na povezovalne poti – nadaljevanje Ceste v
Ograde tako, da bomo tam zgradili vso infrastrukturo (telefon, plin, elektrika) uredili obračališča na
vseh slepih ulicah ter dokončali pločnike ter javno razsvetljavo. Za izgradnjo smo v letu 2010 namenili
450.000 €.
373201 Kanalizacija Stara vas v Sežani
Na območju Stare vasi je potrebno zgraditi fekalno ter meteorno kanalizacijo, zato smo pristopili k
izdelavi projektne dokumentacije. Glede na to, da v tem delu vasi potekata dva napajalna voda
premera 50 cm za napajanje vodovodnih rezervoarjev, bo potrebno najprej prestaviti napajalne vode
na novo območje in šele nato pristopiti k izgradnji kanalizacije. Pričeli bomo z izgradnjo fekalne in
meteorne kanalizacije ter prestavitvijo vodovodnega omrežja. V letu 2010 bomo namenili za ta objekt
40.000 €.
373210 Intervencije - kanalizacija
S 1.1.2010 bo občina kanalizacijo dala v najem in bo morala sama izvajati nujna investicijska
vzdrževanja. Za ta namen je predvidenih 10.000 €.
373301 Kanalizacija meteorna Povir
Na območju vasi Povir je potrebno rekonstruirati in na novo urediti meteorno kanalizacijo, saj je zaradi
preobremenjenosti ceste s tovornim prometom vsa meteorna kanalizacija poškodovana in zaradi
tega prihaja do vdora vode preko zidu, ki ščiti železniško progo. V ostalem delu ceste v vasi Povir proti
kamnolomu je potrebno zajeti meteorne vode z rešetkami že na zgornjem delu ceste in jo voditi v
ponikalnice ali po brežini hriba, tako, da se voda čim bolj razprši. Za izvedbo teh del bomo v letu 2010
namenili 10.000 €.

15029003
Izboljšanje stanja okolja
320104 Vzdrževanje objektov skupne rabe,objekti za rekreacijo
Vzdrževanje objektov skupne rabe, objekti za rekreacijo – postavka zajema strojno in ročno pometanje
ulic, pločnikov in trgov v Sežani, Lokvi in Dutovljah v skupni vrednosti 105.000,00 €.

1506
Splošne okoljevarstvene storitve
15069001
Informacijski sistem varstva okolja in narave
320301 Druge intervencije, materialni stroški
Druge intervencije, materialni stroški – na omenjeni postavki so v letu 2010 predvidena sredstva v
vrednosti 8.799 € za dobavo nujno potrebnih stvari ali za odpravo nepravilnosti.
380001 Merilna naprava onesnaženosti zraka
Sredstva s spremembo proračuna niso več namenjena za stroške nadaljnjih izvajanj meritev.
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PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003
Prostorsko načrtovanje
390301 Razvojni programi, investicijska tehnična dokumentacija
Višina sredstev po sprejetem planu za leto 2010 se s predlogom spremembe proračuna za leto 2010
ne spreminja.
500001 Planski akti
V letu 2010 se za pripravo planskih aktov predvidi delno povečana sredstva v višini 125.000 €.
Sredstva se bodo deloma namenila za nadaljnjo pripravo posameznih prostorsko izvedbenih aktov
oziroma za podrobnejše prostorske načrte kot tudi za njihovo spreminjanje in dopolnjevanje. Pretežni
del sredstev se namenja pripravi OPN, vključno s celovito presojo vplivov na okolje, za kar se v letu
2009 niso realizirala sredstva v predvidenem obsegu, saj je bila poraba sredstev zmanjšana na obseg
izvedenih del v okviru organizacije javnih prostorskih delavnic.
Planirani odhodki za leto 2010 proračunska postavka 500001 PLANSKI AKTI :
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−
−
−
−
−
−

Priprava strokovnih podlag in gradiv
Občinski prostorski načrt- OPN Občine Sežana z urbanističnim načrtom za mesto Sežana
Izdelava okoljskih poročil v primeru zahteve po celoviti presoji vplivov na okolje
Vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture
Priprava podrobnih prostorskih načrtov
Priprava sprememb in dopolnitev OPPN
Priprava sprememb in dopolnitev prostorskih izvedbenih aktov, katerih izdelavo financirajo
pobudniki

1603
Komunalna dejavnost
16039001
Oskrba z vodo
340201 Razvoz vode v sušnem obdobju
Večina vasi na območju občine Sežana je opremljenih z vodovodnim omrežjem, razen področja Vrhe. V
letu 2007 smo pričeli z izgradnjo določenih odsekov primarnega vodovodnega omrežja na območju
Vrhe, tako da bomo postopoma tudi te vasi priključili na javno omrežje. Nekatere vasi se bodo že v
letošnjem letu priključili na novo omrežje, zato v letu 2010 predvidevamo 15.000,00 € za razvoz vode.
Glede na to, da celotna občina še ni pokrita z vodovodnim omrežjem, predvidevamo, da bo v naslednjih
letih potrebno še razvažati vodo v tiste kraje, ki nimajo javnega vodovoda.
340501 Sanacija lokalnih vodnih virov na Vrheh
Lokalni vodni viri v glavnem pokrivajo dobavo vode vasem na Vrheh, vendar je kvaliteta vode
vprašljiva. V letu 2008 smo pridobili projektno dokumentacijo PGD in PZI in gradbeno dovoljenje ter
zgradili odsek cca 1000 m primarnega vodovoda med vasjo Štjak in Dolenje. V nadaljevanju se bo
izvajalo razdelilno omrežje po vaseh, tako da se bodo zagotovili novi vodovodni priključki. Pri izgradnji
mrliške vežice na Štjaku smo rekonstruirali del primarnega vodovodnega omrežja, vendar bodo
obveze plačila za ta dela zapadla v leto 2010. V ta namen smo rezervirali 20.000 €.
340502 Vodovod Jeriše, Griže
Občina Sežana bo v letu 2010 nadaljevala s programom izgradnje vodovodnega omrežja za celotno
območje Vrhe in sicer bomo ta projekt prijavili v okviru Prvega javnega razpisa za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 razvojne prioritete »Razvoj regij«, ki bo razpisan za leto
izgradnje 2010, 2011 in 2012. Sedaj imamo pripravljeno projektno dokumentacijo PGD za izgradnjo
vodovoda od zaselka Jeriši do Griž, na osnovi katerega bomo pridobili gradbeno dovoljenje. Pri novem
razpisu za leto 2010 bo potrebno imeti ob prijavi že pridobljeno gradbeno dovoljenje, sicer prijava na
razpis ne bo veljavna. V letu 2010 smo za ta objekt namenili 200.000 €.
342101 Vodovod Križ, Šepulje
Ob izgradnji fekalne in meteorne kanalizacije v vas Križ – Šepulje bomo primorani sanirati tudi
vodovodno omrežje. Trenutno vodovodno omrežje je pod dimenzionirano ter zato neustrezno. Zaradi
izgradnje kanalizacije bo prišlo do prestavitev obstoječega omrežja ter izgradnje vseh priključnih
jaškov v cestnem telesu. Vrednost del na rekonstrukciji vodovodnega omrežja za leto 2010
ocenjujemo na 300.000 €, za leto 2011 80.000 € ter za leto 2012 tudi 80.000 €.
342201 Vodovod Senadolice rezervar
V vasi Senadolice je potrebno izvesti rezervoar v katerega bi se najprej dovažala pitna voda. Nadalje
bomo pristopili k izdelavi projektnih rešitev povezave obstoječega omrežja z Nanoškim vodovodnim
virom in možnostjo izgradnje primarne povezave do vasi. Za omenjena sanacije vodovoda v letu 2010
zagotavljamo 10.000 €.
342301 Kataster komunalnih naprav
V naslednjih letih bomo pričeli z urejanjem Katastra komunalnih naprav za Vodovodno omrežje občine
Sežana. Najprej je potrebno nabaviti programsko opremo, ki bo osnova za vnašanje do sedaj
zgrajenih objektov v sistem nove programske forme. Projekte izvedenih del do sedaj zgrajenih
primarnih in sekundarnih vodovodnih omrežij vsebujejo gradbene, instalacijske načrte, načrte zunanjih
ureditev ter geodetske posnetke izvedenih objektov. Ti podatki bodo osnova za vnos objektov v nov
program, v katerem se bodo zbirali podatki. V letu 2010 smo namenili 30.000,00 €.
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342401 Vodovod Bolnišnica Sežana
Vodovod Bolnice Sežana je dotrajan in zato ne zagotavlja dovolj oskrbe vode tako za dializo kot za
požarno varnost objekta. Bolnica Sežana je naročila in pridobila projektno dokumentacijo za sanacijo
vodovodnega omrežja in sicer z izvedbo črpališča in dela primarnega vodovoda. Za te objekt bomo v
letu 2010 namenili 40.000 €.
342501 Vodovod Dutovlje
V vasi Dutovlje je del stanovanjskih objektov, ki nimajo oskrbe s pitno vodo, zato bomo v letu 2010
zgradili del novega primarnega vodovodnega omrežja in povezali z že obstoječim razvodom ter s tem
omogočili dobavo pitne vode vsem stanovanjskim objektom. Vrednost sredstev, ki jih namenjamo za
razširitev vodovodnega sistema Dutovlje v letu 2010 znaša 70.000 €.
342601 Vodovod Povir
V vasi Povir je del primarnega vodovodnega omrežja zelo poškodovan in zahteva rekonstrukcijo.
Poškodbe vodovoda so nastale zaradi tega ker leži v cestnem telesu, ki je precej obremenjeno s
težkim prometom iz kamnoloma. Dodatno škodo povzroča meteorna voda, ki nekontrolirano vdira na
cesto in ruši njeno stabilnost. Pri rekonstrukciji vodovodnega omrežja bo potrebno zaščititi še
telefonsko infrastrukturo (dva kabla) ter izvesti novo meteorno kanalizacijo s ponikalnicami in javno
razsvetljavo. Vrednost sredstev, ki jih namenjamo za rekonstrukcijo vodovodnega sistema Povir v letu
2010 znaša 100.000 €.
342701 Vodovod Smodnišnica
V nadaljevanju gradnje vodovodnega omrežja mesta Sežane je predvidena širitev proti stari
Smodnišnici, zato bomo v letu 2010 pripravili projektno dokumentacijo za izgradnjo vodovodnega
omrežja. Istočasno bomo izdelali projektne rešitve za javno razsvetljavo in pločnike. Vodovod bomo
vodili po levi strani ceste v smeri proti Lipici, po kateri poteka tudi optični kabel. Vrednost sredstev, ki
jih namenjamo za izvedbo projektne dokumentacije znaša 50.000 €.
342801 Vodovod Pliskovica
V vasi Pliskovica bomo nadaljevali z rekonstrukcijo vodovodnega omrežja, ki se je delno že pričela v
letu 2009. Pri rekonstrukciji vodovoda v sami vasi, bomo morali biti pozorni do reševanja problema
meteorne kanalizacije, saj je potrebno vso meteorno vodo iz ceste zajeti in jo voditi do ponikalnic, ki
ležijo v cesti ali izven cestnega telesa. Vrednost sredstev, ki jih namenjamo za rekonstrukcijo
vodovodnega sistema Pliskovica v letu 2010 znaša 20.000 €.
342901 Vodovod cesta Šežana-Voglje
Pri rekonstrukciji ceste Sežana – Voglje moramo v odseku od podvoza pod avtocesto do priključka na
povezovalno cesto MP Fernetiči rekonstruirati vodovodno omrežje. V letu 2009 smo sanirali vodovod
do odseka podvoza avtoceste, z dodatnim odsekom bomo imeli odprto pot za nadaljevanje izgradnje
proti kamnolomu v Sežani. Vrednost sredstev, ki jih namenjamo za rekonstrukcijo tega odseka
vodovoda na cesti Sežana - Voglje letu 2010 znaša 30.000 €.
361403 Sovlaganje v komunalno infrastrukturo - VODOVOD
Sovlaganja v komunalno infrastrukturo po zgoraj navedenih postavkah predstavljajo zneske sovlaganj
občine v izgradnjo komunalne infrastrukture v obliki oprostitve plačila komunalnega prispevka, v
primerih sklenitve pogodbe o opremljanju s komunalno opremo, (ki jo je sicer dolžna zgraditi občina)
med posameznim investitorjem in občino. Navedeni zneski se realizirajo le v primeru sklenitve
pogodbe o opremljanju, ko posamezni investitor z lastnim sredstvi zgradi del javne infrastrukture,
občina pa mu sredstva, vlagana v izgradnjo, prizna tako, da ga oprosti plačila komunalnega prispevka.
Pravna podlaga za tak obračun je 78. člen Zakona o prostorskem načrtovanju(Urad.list. št. 33/2007).
Navedena sredstva je zelo težko planirati saj ni vnaprej znano, koliko pogodb o opremljanju in v
kakšnem obsegu bo sklenjenih.
V letu 2010 je predvidenih za 70.000 €.
361901 Projektna dokumentacija – Brestoviški vodovod
Občina Sežana skupaj z ostalimi občinami ustanoviteljicami javnega podjetja Kraškega Vodovoda
Sežana pripravlja projektno dokumentacijo za celovito rešitev dobave pitne vode območja krasa. S to
dokumentacijo se bo predvidelo celovito rešitev nove trase, črpališča in novi objekti od zajetja vode
pri Brestovici do vseh porabnikov. Vrednost sredstev,ki jih v letu 2010 namenjamo za pripravo
projektne dokumentacije znaša 5.000 €.
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372101 Lehte-komunalno oprem.vodovod
Izgradnja vodovodnega omrežja Lehte poteka sočasno z izgradnjo kanalizacije, cest, javne razsvetljave
ter ostalih infrastruktur. Najbolj pereč problem na tej lokaciji predstavlja prestavitev vodovoda, ki poteka po
sredini parcele in zagotavlja požarno varnost dela naselja v mestu Sežana. Dela na izgradnji vodovoda
bodo zaključena v letu 2010, zato v tem letu namenjamo 25.000 € za dokončanje objekta.
373501 Intervencije - vodovodi
V prejšnjih letih je vodovod intervencije izvajal direktno kot upravljavec omrežja, sedaj se sredstva
amortizacije zbirajo v proračunu temu primerno je bilo potrebna nova postavka. V letu 2010 se bo
jasneje ugotovilo kolikšna bo potreba po teh sredstvih.

16039002
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
371201 Mrliška vežica Tabor
Za mrliško vežico Tabor je predvidena izdelava projektne dokumentacije, pridobitev ustreznega
dovoljenja in izvedba pripravljalnih del. V letu 2010 se za našteta dela zagotavlja 10.000,00 €.
371301 Mrliška vežica Tomaj
Za mrliško vežic0 Tomaj je predvideno pridobiti ustrezno dovoljenje ter izvesti razpis za celoten objekt,
s pogojem, da se izvedba del deli na dve oziroma tri leta. V letu 2010 se na postavki zagotavlja
100.000,00 € in izvedbo del. Po opravljenih delih se opravi tehnični pregled in pridobi uporabno
dovoljenje. Potek del in porabo sredstev prikazujejo Načrti razvojnih programov za leto 2009, 2010 in
2011.
371401 Mrliška vežica Avber
Za mrliško vežico Avber so bila opravljena dodatna dela na podpornem zidu med starim in novim
pokopališčem, kamniti temelj za žare, dostopna rampa, popravilo obstoječih komunalnih priključkov za
vodovod in elektriko, polaganje kamnitega podstavka pri objektu ter druga manjša dela. Za izvedbo
končnega obračuna objekta se na postavki zagotavlja sredstva v višini 30.000,00 €. Po izvedenih
gradbenih in obrtniških delih je potrebno izvesti tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje.
372001 Razširitev pokopališča v Sežani
Pristop k predvideni investiciji v letu 2010 se odmika zaradi prednosti dane drugim projektom. Že v
letu 2009 predvidena priprava projektne dokumentacije namreč zaradi manjših prilivov od pričakovanih
ni bila realizirana ter se tudi v 2010 ne predvideva.
372401 Ostale mrliške vežice
V letu 2010 so predvidena sredstva v skupni vrednosti 10.000 € za izdelavo projektne in upravne
dokumentacije za poslovilne objekte v Utovljah, Grižah, Velikem Dolu in Razgurih. Enako predvideva
Načrt razvojnih programov za leto 2010.

16039003
Objekti za rekreacijo
320103 Vzdrževanje objektov skupne rabe,skrb za okolje
Vzdrževanje objektov skupne rabe, skrb za okolje – postavka zajema urejanje zelenic obrezovanje
okrasnih grmovnic in vrtnic, zasaditev gredic in korit, obrezovanje dreves in sajenje novih v mestu
Sežana, v Parku Stari grad ter na Terminalu v skupni vrednosti 115.282,00 €.
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. Za izvedbo dela
vzdrževalnih in obnovitvenih del ter novih ureditev infrastrukture, ki se v letu 2009 niso izvedla zaradi
manjših prilivov v proračun od pričakovanih, se sredstva v višini 200.000 € namenjajo v 2010.

16039004
Praznično urejanje naselij
320105 Vzdrževanje objektov skupne rabe, praznično urejanje naselij

30

Vzdrževanje objektov skupne rabe, praznično urejanje naselij – predvidena je postavitev in odstranitev
zastav. Skupna vrednost postavke je 7.200,00 €.

16039005
Druge komunalne dejavnosti
320501 Deratizacija
Višina sredstev po sprejetem planu za leto 2010 se s predlogom spremembe proračuna za leto 2010
ne spreminja in znašajo 4.834 €.
1605
Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002
Spodbujanje stanovanjske gradnje
311601 Stroški leasinga za nakup stanovanj
Sredstva so planirana v skladu s pogodbo o leasingu.
311901 Odkupi objektov in stanovanj v primeru nujnih zamenjav
Pod postavko so zagotovljena sredstva za nakup stanovanj oz. objektov v primeru nujnih zamenjav.
312101 Vzdrževanje stanovanj
Sredstva za tekoče vzdrževanje so planirana na podlagi planov, ki so jih posredovali upravniki
večstanovanjskih stavb v katerih ima Občina Sežana svoja stanovanja (investicijska vzdrževanja),
ugotovitev dejanskega stanja stanovanj (terenski ogledi na podlagi vlog) in ugotovitve o nujnih sanacijah
pomanjkljivosti in napak upoštevajoč zahteve iz Pravilnika o minimalnih ter tehničnih in drugih normativih
za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini – okviren izračun, ki ga je pripravilo
Komunalno stanovanjsko podjetje v sodelovanju s strokovno službo občine. Okvirno so pri oblikovanju te
postavke upoštevani tudi stroški intervencij (osnova stroški intervencij v letu 2009 + porast cen na
drobno). Investicijsko vzdrževanje na področju stanovanj pa zajema zamenjavo stavbnega pohištva,
zamenjava okenskih okvirjev, sanacija odtokov, prenova električne napeljave, napeljevanje plinske
instalacije za ogrevanje občinskih stanovanj.
312201 Rezervni sklad stanovanj
Pod postavko so planirana sredstva, ki jim mora občina odvajati upravnikom za investicijska ali
vzdrževalna dela. Za kaj bodo sredstva namenjena je odvisno od odločitve etažnih lastnikov
posamezne večstanovanjske stavbe.
313002 Nakup stanovanj
Sredstva pod to postavko so namenjena za nakup stanovanj na Iga Grudna 7, Jožeta Pahorja 1 in
Štorje 26.

16059003
Drugi programi na stanovanjskem področju
310601 Sodni in pravdni stroški stanovanj in poslovnih prostorov
310801 Davek od prometa nepremičnin, odškodninski, stanovanjski sklad
310901 Drugi operativni odhodki stanovanj in poslovnih prostorov
311001 Zavarovanje stanovanj
311101 Cenitve stanovanj
311201 Vknjižba etažne lastnine stanovanj
Sredstva, ki so predvidena pod temi proračunskimi postavkami so se povečala z indeksom rasti cen v
primerjavi z oceno realizacije v letu 2009.
312701 Upravljanje stanovanj
Pri planiranju sredstev za to postavko so sredstva predvidena v višini, ki je določena s Pogodbo o
izvajanju storitev upravljanja profitnih in neprofitnih stanovanj, stanovanjskih hiš ter poslovnih prostorov,
ter v skladu s pogodbami, ki jih je občina podpisala z upravniki več-stanovanjskih hiš za upravljanje s
skupnimi deli in napravami.

1606
16069001

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna)
Urejanje občinskih zemljišč
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360201 Materialni stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
360301 Parcelacije stavbnih zemljišč
in
360701 Stroški cenitev zemljišč
Sredstva pod temi postavkami so namenjena predvsem za storitve, ki jih ima občina pri pridobivanju
oziroma razpolaganju z zemljišči. V določenih primerih je potrebno zaradi ureditve lastništva in
zavarovanja svojih interesov prevzeti stroške, kot so parcelacije zemljišč, cenitve zemljišč v primeru
odškodnine oz. razlastitev, cenitve v primerih sklepanja služnostnih pogodb za infrastrukturne objekte,
storitve notarjev, davščin ipd. Predvidena višina je določena na podlagi porabe v primerjavi z oceno
realizacije za leto 2009.
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. Sredstva, ki so planirana pod to
postavko so namenjena izdelavi in sprejetju programa opremljanja za celotno območje Občine
Sežana. Občina Sežana je v fazi priprave programa opremljanja za obstoječo komunalno opreme za
območje celotne občine. Program opremljanja s podlagami za odmero komunalnega prispevka je
podlaga za odmero komunalnega prispevka. Po sedaj veljavnih predpisih se komunalni prispevek
lahko odmerja do poteka šestih mesecev po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta.
V letu 2010 bo za stroške izdelave Programa opremljanja za območje občine Sežana potrošenih
20.000 €.

16069002
Nakup zemljišč
360502 Odkup in opremljanje stavbnih zemljišč,nakup
Sredstva so namenjena predvsem za odkup oz. zamenjavo zemljišč namenjenih za infrastrukturne
objekte na območju občine Sežana. Gre predvsem za urejanje lastništva zemljišč na območju občine
Sežana po katerih potekajo ceste oz. zemljišč, ki so za to predvidena in drugo. Višina sredstev za
posamezno leto je povezana tudi z načrtom razvojnih programov na podlagi katerih smo ocenili višino
potrebnih sredstev za ureditev lastništva, ki je pogoj za izvedbo načrtovanih programov.
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ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702
Primarno zdravstvo
17029001
Dejavnost zdravstvenih domov
210301 Zdravstveni dom Sežana – investicija
Upoštevajoč Pogodb o finančnem leasingu št. KP71826 so na postavki predvidena sredstva za plačilo
12-ih lizing obrokov. Vrednost mesečnega obroka je po zadnji spremembi amortizacijskega načrta
pred pripravo proračuna za leto 2009 in 2010 znašala 28.617,41 €. Zaradi trenda nižanja indeksa
trimesečnega €IBOR-a se je nižala tudi vrednost obroka, ki trenutno znaša 25.391,36 €. Posledično je
postavka znižana iz 360.000 € na 330.000 €.
V skladu s sklepom OS Občine Sežana št. 06202-8/2004-3, z dne 29.07.2004 so rezervirana še
sredstva za izplačilo 5.057,50 € kolikor znaša razlika med vrednostjo nepremičnine parc.št.4050/2,
2
njiva v izmeri 332 m z.k.vl.št.2913 k.o.Sežana last Hypo leasig d.o.o.Koper in parc.št.4054/6, travnik v
2
izmeri 451 m , 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.
210303
Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil
Zdravstveni dom Sežana je posredoval vlogo za sofinanciranje nakupa dveh reševalnih vozil, s
katerimi bi nadomestili dve najstarejši reševalni vozili, ki lahko čez noč postaneta neuporabni, stroški
za njihova popravila pa so vedno večji.
Prvo vozilo bi bilo kombinirano za prevoz ljudi na kontrole z nakladalno rampo, posteljo, kisikom,
omaricami, aspiratojem in nosilcem za defibrilator. Z dodatno opremo, s katero razpolaga ZD, pa bi
lahko opravljali tudi nujne premestitve ali nujne prevoze. S tem vozilom, bi nadomestili obe najstarejši
vozili, iz katerih bi uporabili tudi še uporabno opremo.
Drugo vozilo, bi imelo dodatne sedeže, skupaj z voznikom 7 sedežev + posteljo, nakladalno rampo,
kisik, najnujnejše omarice in aspirator. Namenjeno bi bilo predvsem za vožnje na onkološki inštitut in
ostale kontrole v KC Ljubljana. Imelo bi tudi najnujnejšo opremo za nudenje nujne medicinske
pomoči.
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Nabavna vrednost obeh vozil s stroški predelave bi znašala približno 110.000,00 €, s tem, da bi
uporabili vso, še uporabno opremo iz starih vozil.
Zdravstveni dom Sežana je v letu 2009 iz lastnih sredstev že kupil 2 reševalni vozili, v letu 2010 pa
glede na znano in pričakovano finančno situacijo sredstev ne bo zmogel prispevati. Del sredstev
nameravajo zbrati s pomočjo sponzorjev in ostalih treh občin ustanoviteljic. V namen sofinanciranja
nakupa reševalnih vozil je na postavki predvidenih 40.000 €.
210701
Objekt za lekarniško podružnico in zdravstveno postajo Dutovlje
Občina Sežana je sicer načrtovala pričetek izgradnje zdravstvene postaje in podružnične lekarne v
Dutovljah že v letu 2008. Ker pa je bil projekt prijavljen na javni razpis Ministrstva za zdravje za
soinvestiranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2009-2010, se investicija pred
prejemom sklepa ministrstva ne sme pričeti izvajati. Občina Sežana je sklep o obsegu sofinanciranja
investicije iz državnega proračuna prejela šele 23.6.2009. Pogodba o soinvestiranju investicije med
ministrstvom za zdravje in občino je bila podpisana v začetku julija letošnjega leta. Soinvestitorska
sredstva znašajo 46.936,63 € v letu 2009 in 96.877,20 € v letu 2010 (Skupaj 143.813,83 €). Sredstva
za leto 2009 nismo uspeli izčrpati, ker je bil pričetek izvajanja investicije preložen na november (javni
razpis za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del) 2009 zaradi spremembe odloka o
proračunu za leto 2010, ki je bil sprejet na 25. seji Občinskega sveta.
Septembra 2009 je Občina Sežana podpisala tudi pogodbo s Kraškimi lekarnami o sofinanciranju
izgradnje lekarne v Dutovljah, s katero se imenovani javni zavod zavezuje da bo soinvestiral 23%
delež investicije, v skladu s kvadraturo lekarniških prostorov.
Javno naročilo za izbor izvajalca del je bilo izvedeno v novembru 2009, kar pomeni, da se bodo pričeli
investicijski posegi v Dutovljah v prihodnjem letu in sam objekt naj bi bil zaključen do konca avgusta
2010. Za leto 2010 sredstva niso bila načrtovana, zato je bilo potrebno spremeniti proračun na
posameznih postavkah in zagotoviti sredstva v ta namen. Vrednost postavke naj bi tako znašala
849.060 €, kar naj bi še s sredstvi Kraških lekarn zadostovalo za izgradnjo zdravstvene postaje in
podružnične lekarne v Dutovljah.
Po prejetih ponudbah za gradbeno izvedbo objekta znaša vrednost najnižje ponudbe 653.000 €
(poudariti je potrebno, da ob nastanku tega dokumenta analiza vseh prispelih ponudb, teh je devet, še
ni opravljena!), kar naj bi načrtovana sredstva v višini 565.000 €, skupaj s 23% prispevkom javnega
zavoda Kraške lekarne, s predlagano spremembo proračuna za leto 2010 za izvedbo investicije
zadostovala.
Objekt je lociran nasproti Socialno varstvenem zavodu Dutovlje, na lokaciji ob cesti Sežana – Nova
Gorica. Zasnovan je v obliki črke L, v skupni izmeri 304 m². Zdravstvena postaja bo zasedala severno
stranico v izmeri 233 m² s tem, da bodo prostori ZP nanizani ob osrednjem prostoru čakalnice.
Lekarna se bo nahajal v delu zahodne stranice stavbe in bo zasedala cca 71 površin. Ob objektu bo
urejena tudi okolica z 19 parkirnimi mesti in enim rezerviranim parkirnim mestom za invalide, kar
zadostuje za pokrivanje normativnih potreb.

1703
Bolnišnično varstvo
17039001
Investicijska vlaganja v bolnišnice
210401 Razvoj turizma s potrebno infrastrukturo
Bolnišnica Sežana načrtuje projekt širitve dejavnosti, ki je širšega pomena in tudi v interesu Občine
Sežana. Za finančno zahteven projekt izgradnje Diagnostično rehabilitacijskega centra in centra za
zdravstveni turizem je predvideno javno zasebno partnerstvo. V kolikor bo prišlo do realizacije
navedenega projekta so na postavki rezervirana sredstva za sofinanciranje le tega.
210402 Bolnišnica Sežana –sredstva za opremo
Na postavki so predvidena sredstva za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe Bolnišnice Sežana,
predvsem za nadaljnje izboljšanje opreme spirometričnega laboratorija oz. opreme za pljučno
diagnostiko. Višina sredstev na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna 2010.
1706
Preventivni programi zdravstvenega varstva
17079001
Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
211101 Preventivni programi zdravstvenega varstva
Na postavki so rezervirana sredstva za izvajanje morebitnih programov s področja zdravstvenega
varstva.
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1707
Drugi programi na področju zdravstva
17079001
Nujno zdravstveno varstvo
210201 Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov
Občina v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju plačuje obvezno
zdravstveno zavarovanje za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS in v občini Sežana, ki niso
zavarovanci iz drugega naslova in so brez dohodkov in premoženja. Število upravičencev se
mesečno spreminja. V oktobru 2009 je bilo do obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna
Občine Sežana upravičenih 89 občanov. Mesečni znesek obveznega zdravstvenega zavarovanja
znaša 28,48 € na upravičenca. Na postavki je za ta namen predvidenih 45.000 €, kar je za več kot
polovico manj kot v lanskem letu.

17079002
Mrliško ogledna služba
210101 Mrliški ogledi
Občina na podlagi 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list
RS, št.72/2006-UPB3) uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva s tem da:
kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije in za druge obveznosti,
določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi;
zagotavlja mrliško pregledno službo.
Za namen zagotavljanja mrliško pregledne službe je na postavki predvidenih 8.700,00 €, kar je 2,9% več
kot v rebalansu proračuna leta 2009.

18
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802
Ohranjanje kulturne dediščine
18029001
Nepremična kulturna dediščina
241501 Muzej kamnarstva
S sklepom Občinskega sveta je bil julija 2007 ustanovljen projektni svet za postavitev muzeja
kamnoseštva in kamnarstva na Krasu. Muzeju bo ime MUZEJ NA PROSTEM V KAMNOLOMU
LIPICA I.
Za leto 2010 je predvidena ureditev:
1. lastniških razmerij glede zemljišč v kamnolomu;
2. krožne poti po kamnolomu (informacijske table; table namenjene varnosti obiskovalcev in
izravnava terena)
3. delne oz. postopne obnove in vzdrževanje zbirke premične dediščine oziroma obnova ene
izmed treh stavb v kamnolomu (strojnica za pogon žičnih žag, kovačija, kompresorska
postaja), kjer bodo predstavljeni posamezni sklopi dejavnosti v kamnolomu.
Občina Sežana nastopa kot partner pri projektu z imenom MARMO, ki ga Univerza v Padovi kot
nosilec projekta prijavlja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
(standardni projekti). Projekt bo trajal 36 mesecev.
V projektu je predvideno pripraviti natečaj za idejno programske in oblikovne rešitve ter PZI, OPPN za
kamnolom in ureditev lastniških razmerij, postopno obnoviti in vzdrževati zbirko premične dediščine ter
obnova stavb v kamnolomu.
Za izpeljavo navedenih nalog so v proračunu za leto 2010 zagotovljena sredstva v znesku 28.200 €.
241901 Obnova kulturnih spomenikov, sakralnih objektov
Občina Sežana je leta 1992 sprejela Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov
na območju občine Sežana. Odlok je zajemal območje sedanjih štirih novonastalih občin. Po letu 1992
se je zakonodaja na področju kulture spremenila; sprejet je bil Zakon o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (1992, 2002, 2006 in 2007) ter Zakon o varstvu kulturne dediščine (1999), ki narekujeta
drugačen režim varovanja kulturne dediščine kot je to nalagal Zakon o varovanju naravne in kulturne
dediščine iz leta 1981. To pomeni, da bi morala Občina Sežana valorizirati naravno in kulturno
dediščino svojega območja in vzpostaviti prioritetni vrstni red obnove kulturnih spomenikov pa naj bo
to sakralna, etnološka, arheološka, arhitekturna ali naravoslovna dediščina. Že nekaj let so v
proračunu zagotovljena sredstva za obnovo kulturnih spomenikov. V letu 2009 je bilo za ta namen na
razpolago 30.000 €. Zaradi še dodatnih nujnih sanacijskih posegov na nepremični kulturni dediščini se
znesek sredstev za leto 2010 povečuje in znaša 35.000 €. Del sredstev se bo namenil za obnovo
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kulturnih spomenikov v lasti Občine Sežana (10.000 €), del pa bo vlagateljem dodeljen na podlagi
javnega razpisa (25.000 €).
Višina sredstev na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna 2010.

18029002
Premična kulturna dediščina
241801 Dejavnost Goriškega muzeja
Goriškemu muzeju bo Občina Sežana zagotovila sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za enoto
Goriškega muzeja (Partizanska 2-prostori v botaničnem parku) Sežana, ki je pričel s svojo dejavnostjo
1. decembra 2005. Sredstva za delovanje muzejske pisarne Goriškega muzeja v Sežani zagotavlja
Občina Sežana v skladu s pogodbo. Za izvajanje posameznih aktivnosti pa so načrtovana sredstva v
višini 11.200 € na območju občine in sicer za:
- odkup muzejskih predmetov – zgodovina kamnarstva,
- raziskava o uporabi kamna na Krasu,
- raziskave za kamnarski muzej,
- nadaljnje raziskovanje in popis 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).
Skupaj je za dejavnost Goriškega muzeja namenjenih 14.841 € sredstev za leto 2010.

1803
Programi v kulturi
18039001
Knjižničarstvo in založništvo
240101 Plače Kosovelova knjižnica
Kosovelova knjižnica ima poleg centralne knjižnice v Sežani še tri enote; v Divači, Hrpeljah-Kozini in
Komnu. V vseh enotah se kaže potreba po daljšem odpiralnem času. Povečuje se število izposojenih
enot na strokovnega delavca, kar pomeni visoka obremenjenost zaposlenih in kaže se pomanjkanje
strokovnega kadra. Sistemizacija vključuje 19 zaposlenih: 14 strokovnih delavcev, ravnatelja,
računovodjo, tajnika, hišnika (0,5) in čistilko (0,5). Skupaj je dejansko 14 redno zaposlenih – od tega
11 strokovnih delavcev-eden s polovičnim delovnim časom in 3 upravno tehnični delavci; Sredstva za
1 strokovnega delavca v celoti zagotavlja Občina Hrpelje-Kozina. Za 13 redno zaposlenih, od katerih
je ena delavka za polovični delovni čas invalidsko upokojena- torej dejansko za 12,5 zaposlenih,
zagotavljajo sredstva: za 12 zaposlenih - 4 občine po ključu delitvene bilance (Občina Sežana
50,78%) ter za 0,5 zaposlenega-Kosovelova knjižnica iz lastnih sredstev.
Proračun za leto 2010 zagotavlja plačo za 12 zaposlenih. Knjižnica si bo prizadevala preostala
odstopanja od sistemizacije reševati z javnimi delavci, pripravniki in občasnim pogodbenim delom.
Znesek sredstev za plače se je zmanjšal upoštevajoč prejete novelirane izračune javnega zavoda na
podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih
makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010, ter Aneksa št. 1 in Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi
za javni sektor.
240201 Materialni odhodki 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. Postavka se je znižala za 2.193 € zaradi znižanja materialnih stroškov izvajanja
programa na višino predvideno z rebalansom proračuna za leto 2009.
240301 Zavarovanje objekta Kosovelova knjižnica
Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov za zavarovanje objekta. Višina sredstev
na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna 2010.
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. Po
standardu naj bi dosegali 4 knjige na prebivalce + 0,4 izvodov neknjižnega gradiva na prebivalca.
Kosovelova knjižnica se temu normativu približuje. Postavka se je znižala za 766 € ter s tem ostala v
višini predvideni z rebalansom proračuna za leto 2009.
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18039002
Umetniški programi
241101 Programi Kosovelov dom
Za izvajanje programov v Kosovelovem domu Sežana bo občina zagotavljala sredstva v skladu z
merili za pripravo proračuna. Kosovelov dom načrtuje v letu 2010 dva gledališka abonmaja, glasbeni
abonma, šolski gledališki abonma ter predšolski gledališki abonma, abonma Jazz in vino, otroški
program v pomladni dvorani, razstave v mali galeriji in v veliki galeriji, festival kitare, redni filmski
program ter program umetniškega filma Kino kino, likovno mednarodno kolonijo Škocjanske jame in
medijsko oglaševanje. Nadaljevati nameravajo tudi z gledališko šolo ter delom z gledališko skupino
Kons (mlade).
Poleg omenjenih programov bo z ureditvijo amfiteatra in multifunkcijske dvorane v letu 2009 v
Kosovelovem domu potekal še dodaten program. Pripravljali bodo različne prireditve, kot npr.
glasbene dogodke različnih zvrsti lahkotnejših žanrov (džez, šansoni, folk …), predstave sodobnega
plesa, predavanja z diapozitivi, videoprojekcije idr. ter za gostovanja ljubiteljskih kulturnih skupin
(predvsem gledališč). Povečalo se bo tudi število projekcij tako imenovanih art filmov in filmov
evropske produkcije. Več bo gledaliških predstav za otroke, ki so običajno scensko manj zahtevne, v
srednji dvorani pa bo do izraza prišel neposreden stik med igralci in otroci. Šole se bodo lahko
odločale tudi za predstave po naročilu, ki so bile doslej zaradi velikosti velike dvorane predrage.
Poleg navedenega bodo v multifunkcijski dvorani potekale različne vaje (plesne skupine, gledališke
skupine, folklorne skupine…) in manjši posveti, predavanja in srečanja. Občina zagotavlja znotraj te
postavke tudi sredstva za društvene dejavnosti, ki se odvijajo v Kosovelovem domu, vendar pod
določenimi pogoji (program, kjer se združuje predvidoma najmanj pet društev s sedežem v občini
Sežana ali program ob okrogli obletnici društva s sedežem v občini).
Občina bo v proračunu v ta namen zagotovila 54.748 €, postavka se je najprej znižala na višino
sredstev predvideno z rebalansom proračuna za leto 2009 (53.248 €), dodalo pa se ji je 1.500 €
zaradi dodatnega programa društvenih dejavnosti. Postavka se je torej znižala za 44 €.
241201 Plače Kosovelov dom
Občina Sežana bo za plače zagotavljala za zaposlenost 10,1 delavca (tako kot v letu 2009). Kljub
temu, da se je v l. 2009 zaposlilo dodatnega tehničnega sodelavca, Kosovelov dom ugotavlja, da bi
potrebovali dva delavca v tej stroki (lučni mojster in tonski mojster). Le tako bi lahko zagotovili
nemoteno delo in kvalitetnejši program v samem domu. Prireditve se odvijajo v dopoldanskem in
popoldanskem času. Po kolektivni pogodbi je Kosovelov dom dolžan delavcu zagotoviti 12 urni počitek
(tako določajo tudi predpisi iz varstva pri delu), in zato je mnogokrat dopoldanski program
onemogočen, saj primanjkuje tehnična služba. Z novimi delavci bi lahko zagotovili tehnično
dvoizmensko delo in s tem nemoteno programsko shemo.
Prav tako bi potrebovali še čistilko, saj so po trenutni sistematizaciji delovnih mest glede na čistilne
površine predvideni dve čistilki. S pridobitvijo nove dvorane, ureditvijo amfiteatra in povečanim
obsegom prireditev v Kosovelovem domu bi nujno potrebovali dodatno čistilko.
Znesek sredstev za plače se je zmanjšal upoštevajoč prejete novelirane izračune javnega zavoda na
podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih
makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010, ter Aneksa št. 1 in Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi
za javni sektor.
241301 Materialni stroški Kosovelov dom
Za pokrivanje materialnih stroškov, ki zajemajo stroške električne energije, ogrevanja, telefona,
nabave osnovnih sredstev ter drobnega inventarja, nadomestilo za stavbno zemljišče in drugo,
zagotavljamo sredstva na postavki 241301 v višini 90.250 €.
Postavka se je znižala za 7.505 € zaradi znižanja materialnih stroškov izvajanja programa na višino
predvideno z rebalansom proračuna za leto 2009.
Kosovelov dom ugotavlja, da sredstva za materialne stroške, ki jih zagotavlja Občina Sežana ne
zadoščajo, ker se ta povečujejo zgolj z indeksom rasti oziroma makroekonomskimi kazalci v skladu z
Zakonom o javnih financah. Cene storitev in ogrevanja pa se povečujejo znatno več kot kaže indeks
rasti cen.
241401 Zavarovanje objekta Kosovelov dom
Na postavki 241401 so zagotovljena sredstva za zavarovanje objekta v znesku 12.000 €. Po pridobitvi
nove dvorane ter amfiteatra se stroški zavarovanja sorazmerno dvignejo glede na leto 2009.

18039003

Ljubiteljska kultura
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180301 Festival Vilenica in Mlada Vilenica
Občina Sežana bo sofinancirala prireditev literarna nagrada "Mlada Vilenica" v izvedbi OI JSKD ter
prireditev mednarodni festival »Vilenica« in sklenila dogovor z Društvom slovenskih pisateljev ali
Kosovelovim domom kot glavnim organizatorjem prireditve, ki deluje kot društvo v javnem interesu na
področju kulture. V letu 2010 bomo v ta namen zagotovili sredstva v višini 21.000 €. Postavka se je
znižala na višino sredstev predvideno z rebalansom proračuna za leto 2009.
241601 Dejavnost sklada za ljubiteljske dejavnosti OE Sežana
Sredstva na tej postavki se zagotavljajo za ljubiteljsko kulturno dejavnost, ki zajema; območno
srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov, revijo Primorska poje, revija kraških pihalnih godb,
revija kraških otroških in mladinskih pevskih zborov, literarna nagrada "Mlada Vilenica", literarno
srečanje Primorski pesniki Srečku Kosovelu, mednarodna prevajalska delavnica, podelitev Štrekljeve
nagrade, Škocjanski festival, pevski zbori Kresni noči, literarna kolonija, srečanje založnikov Srednje
Evrope in literarni festival »Urška«. Dodatno bi radi izvedli še: Medobčinsko srečanje odraslih
folklornih skupin, medobčinsko srečanje odraslih pevskih zborov, medobčinsko srečanje ljudskih
pevcev, godcev, medobčinsko srečanje godb na pihala, festival otroške ustvarjalnosti, pregledno
srečanje KD iz Občine Sežana) ter regijsko likovno srečanje kraških likovnikov.
Prav tako namerava OI JSKD v letu 2010 izvajati izobraževanja za društva glede na potrebe in
razpise.
V letu 2010 bomo v ta namen in za namene kritja 50,78% deleža stroškov tekočega vzdrževanja
pisarne ter obratovalnih stroškov pisarne (vodarina, ogrevanje, elektrika, čiščenje idr.) zagotovili
sredstva v višini 10.000 €.
Na postavki zagotavljamo tudi sredstva za zaposlitev vodje OI JSKD Sežana. Trenutno je vodja OI
JSKD Sežana zaposlena za polovični delovni čas, potreba pa je po polni zaposlitvi. Preostalo polovico
zaposlitve bi krile vse 4 kraške občine po delitvenem ključu. Občina Sežana bi torej zagotavljala 50,78
% sredstev za kritje stroškov dodatne polovične zaposlitve, kar znaša 6.500 €. Sredstva za plačo
sedanje polovične zaposlitve in materialne stroške pisarne ter opremo pisarne zagotavlja JSKD,
programska sredstva pa zagotavljajo občine same. Občina Sežana naj bi v l. 2010 zagotovila
primernejše prostore za delovanje, ki so predvideni na naslovu Partizanska cesta 18, 6210 Sežana. Iz
te postavke naj bi Občina Sežana zagotavljala 50,78% deleža stroškov tekočega vzdrževanja pisarne
ter obratovalnih stroškov pisarne (vodarina, ogrevanje, elektrika, čiščenje idr.). Ti stroški naj bi se krili
iz proračunov vseh štirih kraških občin po razdelitvenem ključu.
V letu 2010 bomo v te namene zagotovili sredstva v skupni višini 16.500 €, postavka se zviša za
6.210 €.
242401 Štrekljeva nagrada, Primorska poje
Občina Sežana bo sofinancirala prireditev ob podelitvi Štrekljeve nagrade, ki se sicer odvija v Občini
Komen in revijo pevskih zborov Primorska poje. Srečanje pevskih zborov, ki je med najbolj množičnimi
v Sloveniji, se odvija v posameznih krajih Primorske, med drugim tudi v Sežani. 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 znižala na višino sredstev predvideno z rebalansom proračuna za leto 2009.
242501 Dejavnost društev s področja kulture in individualnih kultur
Za dejavnost kulturnih društev so sredstva za leto 2010 zagotovljena v znesku 34.000 €. Postavka se
je znižala na višino sredstev predvideno z rebalansom proračuna za leto 2009. Sredstva bodo
društvom porazdeljena v skladu z javnim razpisom po sprejemu proračuna.

18039004
Mediji in avdiovizualna kultura
101301 Občinski informator
Uredniški odbor je v letu 2009 načrtoval izdajo osmih številk glasila, ki ga brezplačno prejmejo vsa
gospodinjstva v občini. V letu 2009 so bila predlagana sredstva v višini 45.304 €. Namenjena so
pokritju stroškov grafične obdelave in tiska ter poštnih storitev. Ker se je povečalo število
gospodinjstev v občini Sežana in ker bodo občinsko glasilo po novem prejemali tudi javni zavodi,
krajevne skupnosti, sosednje občine, mediji ter nekatera društva, bomo naklado povečali na 5000
izvodov, posledično pa se bodo zvišala tudi sredstva v proračunu in sicer na 50.000 €.
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18039005
Drugi programi v kulturi
240501 Materialni odhodki Kosovelova domačija
Z aktom o ustanovitvi je bila knjižnici prenesena v upravljanje Kosovelova domačija v Tomaju. Z
materialnimi stroški pokrivamo tekoče vzdrževanje, delo skrbnice in njeno vodenje po zbirki ter z letom
2010 tudi zavarovanje objekta. Postavka se je najprej znižala zaradi znižanja materialnih stroškov
izvajanja programa na višino predvideno z rebalansom proračuna za leto 2009 (10.532 €), nato pa še
povišala za 5.000 € zaradi stroškov zavarovanja objekta.
Postavka se torej skupno poveča za 4.124 €. Sredstva v letu 2010 znašajo v ta namen 15.532 €.
240502 Kosovelova domačija – vzdrževanje objekta
Za investicijsko vzdrževanje (popravilo lope, adaptacija oziroma postavitev novega zidu na južni strani
objekta, ureditev kovinskega ogrodja za pergolo, zamenjav polken in vrat v nadstropju, morebitno
odstranjevanje dreves) objekta smo za leto 2010 zagotovili sredstva v znesku 17.351 € kot
nadaljevanje vzdrževalnih del. Obstoječa lopa na domačiji je trenutno shramba, ki naj bi se z
adaptacijo spremenila v objekt, kjer bi se obiskovalci zadrževali v primeru slabega vremena in kjer bi
bili shranjeni določeni predmeti iz zbirke. Ostala našteta vzdrževalna dela so potrebna zaradi
dotrajanosti materialov. Višina sredstev na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna 2010.
241001 Vzdrževanje Kosovelove sobe
Za vzdrževanje Kosovelove sobe Občina Sežana zagotavlja sredstva za vodenje, prezentacijo ter
operativne stroške, ki jih ima Ljudska univerza Sežana. Omenjeni javni zavod ima namreč v
upravljanju stavbo na Bazoviški cesti 9, kjer je umeščena spominska soba pesnika Srečka Kosovela.
Za leto 2010 bo Občina Sežana na tej postavki zagotovila sredstva v višini 966 €. Višina sredstev na
postavki se ne spreminja s spremembo proračuna 2010.
242001 Dograditev velikega odra Kosovelov dom
Delež za investicijska vlaganja za dograditev velikega odra v Kosovelovem domu je namenjen za
plačilo dvanajstih obrokov anuitet, na podlagi leasing pogodbe po priloženem amortizacijskem načrtu
za najem opreme odra s postopnim odkupom. Višina postavke se s spremembo proračuna spreminja
zaradi trenda nižanja indeksa trimesečnega €IBOR-a. Posledično se je nižala tudi vrednost obroka,
tako da znaša predvidena celoletna obveznost za leto 2010 55.200 €.
242002 Kosovelov dom – nabava opreme
Za nabavo opreme v Kosovelovem domu bo občina zagotavljala sredstva na citirani postavki v znesku
13.377 €. Sredstva se bodo porabila za tekočo nabavo lučne in tonske opremo ter ostale tako
dotrajane opreme kot opreme, ki je potrebna za redno delo zavoda. Višina sredstev na postavki se ne
spreminja s spremembo proračuna 2010.
242601 Vzdrževanje objekta knjižnice in opreme
Za vzdrževanje objekta knjižnice in opreme zagotavlja občina sredstva na citirani postavki v znesku
4.647 €. S temi sredstvi se knjižnici deloma pokrijejo stroški investicijskega vzdrževanja. Višina
sredstev na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna 2010.

18039006
Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.
320106 Vzdrževanje objektov skupne rabe, botanični vrtovi
Vzdrževanje objektov skupne rabe, botanični vrt – postavka zajema urejanje Botaničnega parka v
obsegu prekopavanj, gnojenja, saditev enoletnic in trajnic v rondojih, ter pletje in zalivanje,
vzdrževanje zemljišč in poti v parku, obrezovanje žive meje, murve in vrtnic ter vzdrževanje
rastlinjakov in platoja skupaj z materialnimi stroški ogrevanja in zalivanja. Za izvedbo del se za leto
2009 na postavki zagotavljajo sredstva v vrednosti 105.329 € skupaj z investicijskim vzdrževanjem
palmarija (klučavničarska popravila vrat) in polaganje kamnitih robnikov pri gredicah ob magnoliji ter
dobavo novih tropskih rastlin. Vsa investicijska dela se ocenjujejo na vrednost 7.100 €. Višina sredstev
na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna 2010.

1804
Podpora posebnim skupinam
18049001
Programi veteranskih organizacij
102001 Društva in zveze negovanja tradicij izoblikovanih v vojnah Slovenije
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Občina Sežana omogoča na tej postavki sredstva, ki so namenjena društvom in zvezam, ki negujejo
tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije. Načrtovana sredstva se razdelijo na podlagi
javnega razpisa. Razdelitev sredstev opravi komisija. Po razdelitvi se z društvi sklene pogodba, ki
zagotavlja sredstva za izvajanje njihove dejavnosti. Višina sredstev na postavki se je glede na veljavni
plan za leto 2010 s spremembo proračuna znižala, in sicer na višino sredstev predvideno z
rebalansom proračuna za leto 2009.

Programi drugih posebnih skupin
18049004
180401 Vodnik za starejše
Projekt obdarovanja upokojencev s knjigo 'PRAKTIČNI VODNIK ZA UPOKOJENCE - pravice,
možnosti, priložnosti' je bil že v l. 2009 pripravljen z namenom obdarovati upokojence v Občini
Sežana za zagotavljanje kvalitetnejšega preživljanja tretjega življenjskega obdobja in za zagotavljanje
njihove čim večje informiranosti. Vodnik široko zajame različne priložnosti, možnosti ter pravice
upokojencev. V l. 2010 se bo dokupilo še 500 izvodov vodnika v skupnem znesku 5.000 €.

1805
Šport in prostočasne aktivnosti
18059001
Programi športa
250101 Plače Športni center
Športni center bo v letu 2010 zaposloval 7 delavcev kot v letu poprej. Športni center bo izvajal
program tekmovalnega športa in športa za vse v skladu z izvajanjem letnega program športa. V
organizaciji imajo še vedno zelo odmevne kolesarske in tekaške prireditve in s tem neposredno trženje
lastnih športnih programov. Zavodu ŠTIP so v upravljanje preneseni športni objekti, ki jih je dolžan
vzdrževati. Sredstva za plače zaposlenih znašajo 166.998 €. Znesek sredstev za plače se je zmanjšal
upoštevajoč prejete novelirane izračune javnega zavoda na podlagi Dogovora o ukrepih na področju
plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010, ter
Aneksa št. 1 in Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor.
250201 Materialni stroški Športni center
Sredstva za materialne stroške bo občina zagotavljala v znesku 42.383 €, v katerih je vključen strošek
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in stroški tekočih materialnih potreb: stroški vodarine,
elektrike, telefonskih storitev pisarniškega materiala, ostalih storitev in drugo. V ta strošek je vključena tudi
del stroškov za najemnino za srednješolsko dvorano. Postavka se je najprej znižala na višino sredstev
predvideno z rebalansom proračuna za leto 2009, nato pa še povišala za del stroškov za najemnino za
srednješolsko dvorano.
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 bo občina Sežana v letu 2010 namenila sredstva 117.019 €.
Višina sredstev na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna 2010.
250401 Investicijsko vzdrževanje Športni center
Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov so bila za leto 2010 načrtovana sredstva v znesku 120.000
€. V telovadnici na Bazoviški cesti je potrebno pr€editi garderobo ter obnoviti streho, ki pušča.
Obstoječa garderoba ni ločena za ženske in moške in je že dotrajana, planira se tudi sanacija atletske
stezo ter zunanjega rokometno igrišče. Planira se ureditev športnih igrišč v t.i. novem naselju. Zavod
ŠTIP bo za omenjene investicije tudi kandidiral za sredstva na razpisih.
Zavod ŠTIP opozarja tudi na dotrajanost pomožnih objektov nogometnega stadiona in potrebo po pripravi
projektne dokumentacije, ki bo osnova za investicijski poseg obnove. Projektna dokumentacija je bila
ocenjena na 56.000 €, investicijska ocena za neto površino objekta 965 m2 pa 1.731.852 € (po cenah za
leto 2006). Del sredstev bi bilo potrebno nameniti za potrebe urejanja slačilnic.
Načrtovana sredstva se lahko namenijo tudi za nepredvidena investicijska vlaganja, ki so posledica
nenačrtovanih dogodkov.
Zavod se zaveda svojega širšega poslanstva zato načrtuje, skupaj s posameznimi krajevnimi
skupnostmi obnovo športnih igrišč in vzdrževanje le-teh.
Postavka se je znižala na 50.000 €.
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250501 Zavarovanje objekta Športni center
Na postavki 250501 so zagotovljena sredstva za zavarovanje športnih objektov v znesku 4.830 €.
Višina sredstev na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna 2010.
250601 Tekmovalni šport, mladinske selekcije
Postavka ni v skladu z Nacionalnim programom športa, zato se oblikuje nova postavka z imenom
'Kakovostni in vrhunski šport', na katero se prenesejo sredstva iz te postavke.
250602 Kakovostni in vrhunski šport
Zavod za šport, turizem in prosti čas sodeluje pri postopku javnega razpisa za sofinanciranje športa v
občini Sežana, in sicer za kakovostni in vrhunski šport kot tudi za dejavnost društev s področja športa
v skladu z letnim programom športa in Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Sežana. Za leto
2010 načrtujemo za ta namen sredstva v višini 99.916 €. Postavka se je znižala na višino sredstev
predvideno z rebalansom proračuna za leto 2009.
250701 Dejavnost društev s področja športa
Postavka ni v skladu z Nacionalnim programom športa, zato se oblikuje nova postavka z imenom
'Drugi športno rekreativni programi', na katero se prenesejo sredstva iz te postavke.
250702 Drugi športno rekreativni programi
Financiranje društev, za kar ima občina zagotovljena sredstva v znesku 27.000 €, se izvaja na podlagi
javnega razpisa, upoštevajoč določbe Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Sežana. Postavka se
je znižala na višino sredstev predvideno z rebalansom proračuna za leto 2009.
251801 Kolesarske poti
Zavod za šport, turizem in prosti čas načrtuje vzdrževati obstoječe kolesarske poti. Načrtovan obseg
sredstev za leto 2010 je 5.000 €. Višina sredstev na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna
2010.

18059002
Programi za mladino
180501 Mladinski projekti in akcije
Občina Sežana si prizadeva za nenehno spodbujanje ustvarjalnosti, aktivnosti in participacijo mladih. Ta
postavka je instrument za podporo različnim mladinskim projektom ter omogoča sodelovanje mladih pri
odločitvah in dejavnostih na lokalni in regionalni ravni. Sredstva v ta namen so za leto 2010 zagotovljena
v znesku 10.000 €. Sofinanciranje projektov in akcij mladih se bo izvedlo na podlagi javnega razpisa po
sprejetem pravilniku. Del sredstev (500 €) pa bo namenjen izobraževanju, spodbujanju mladih pri
participaciji in soodločanju na ravni javnih politik. Enkrat letno se planira posvet z mladimi. Postavka se je
znižala na višino sredstev predvideno z rebalansom proračuna za leto 2009.
250801 Dejavnost Mladinskega centra Podlaga
Za delo v mladinskem centru zagotavlja občina zaposlitev 2 delavca. Dejansko so v Mladinskem
centru Podlaga zaposleni 3 sodelavci, en vodja enote ter dva mladinska delavca. Občina Sežana
financira vodjo enote ter dva krat po polovico zaposlitve za dva mladinska delavca. Za ostali dve
polovici zaposlitve Mladinski center pridobiva sredstva na razpisih. Sredstva za plače znašajo, skupaj
z materialnimi odhodki, za leto 2010 70.707 €. Materialni stroški izvajanja programa so se znižali na
višino predvideno z rebalansom proračuna za leto 2009. Znesek sredstev za plače pa se je zmanjšal
upoštevajoč prejete novelirane izračune javnega zavoda na podlagi Dogovora o ukrepih na področju
plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010, ter
Aneksa št. 1 in Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor.
Program v MC Podlaga izvira iz potreb in želja mladih, katerim se bomo še naprej prilagajali. MC Podlaga
načrtuje za leto 2010 pritegniti k sodelovanju čim več mladih in jim ponuditi raznoliko, zabavno in poučno
preživljanje prostega časa. Poudarek bo na neformalnem izobraževanju mladih, prostovoljnemu delu ter
mednarodnim aktivnostim. Nadaljevali bodo z že utečenimi projekti, za katere velja večje zanimanje, in
sicer: Kino kino (v sodelovanju s Kosovelovim domom), sodelovanje s šolami, sodelovanje z Domom
starejših občanov v Sežani - s tem bodo krepili medgeneracijsko učenje in sodelovanje, še naprej bodo
zbirali in izobraževali mlade prostovoljce, ki želijo s svojo aktivnostjo doprinesti k dobrobiti svoje lokalne
skupnosti. Nadaljevali bodo z mednarodnimi projekti v okviru programa MLADINA. Izvajali bodo EVS
projekt, nadaljevati pa želijo tudi z mladinskimi izmenjavami, s katerimi so že v preteklih letih pridobili
veliko pozitivnih izkušenj Okrepiti nameravajo sodelovanje z mladimi čez mejo. Zaposleni v Podlagi se za
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izvedbo projektov redno prijavljajo na javne razpise, predvsem razpise Urada RS za mladino, razpis
JSKD, razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter razpis MOVIT-a (EU program Mladi v
akciji) in Zavoda za zaposlovanje (javna dela) ter druge mednarodne razpise. Pridobljena sredstva na ta
način omogočajo sofinanciranje načrtovanih programov.
251701 Postavitev novih igral
Zavod za šport, turizem in prosti čas si prizadeva tudi za postavitev novih igral in ureditev igriščih na
prostem, ki omogočajo zdrav razvoj najmlajših. Sredstva v ta namen so zagotovljena v znesku 40.000 €.
Postavka se je znižala za 10.000 €.
Načrtovana sredstva so namenjena prvenstveno ureditvi otroških igrišč v mestu Sežana. Skupaj s
krajevnimi skupnostmi nameravajo sestaviti prioritetno listo za postavitev novih igral tudi v drugih krajih,
izven mesta Sežana. Cilj ureditve ni zgolj postavitev novih igral, temveč tudi vzdrževanje obstoječih. Tako
so sredstva za 2010 planirana v znesku 8.000 € za vzdrževanje otroških igrišč v mestu Sežana, v znesku
32.000 € pa za nove investicije.
Občina Sežana načrtuje in financira urejanje otroških igrišč, ki so za otroke varna. Potrebno je vzpostaviti
lastni sistem za razvoj in vzdrževanje varnosti igrišč. Za otroška igrala so določeni standardi za zunanja
igrala v javni uporabi in sicer sta to standarda SIST EN 1176 ter SIST EN 1177.
Vsa igrala bodo postavljena tako, kot narekuje stroka (po tehničnih standardih).
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IZOBRAŽEVANJE
1902
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001
Vrtci
220101 Dejavnost Vrtec Sežana
V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št.100/2005-UPB2, 25/2008) se iz proračuna občine
zagotavljajo vrtcem sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev.
Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih sestavljajo:
-stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter
kolektivno pogodbo,
-stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in
-stroški živil za otroke.
Iz proračuna občine se zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije
v nepremičnine in opremo javnih vrtcev, lahko pa tudi vrtcev s koncesijo.
V septembru 2008 je bilo v enote Vrtca Sežana na območju občine Sežana vpisanih skupaj 335
otrok, v septembru 2009 pa kar 454 otrok.
Porast potrebnih sredstev na postavki je posledica:
porasta števila vključenih otrok s 1. septembrom 2009, ko smo z odprtjem dveh dodatnih
oddelkov v enotah Lokev in Dutovlje uspeli zagotoviti mesto za skupaj 404 otroke, ter
zagotavljanja mesečnih subvencij za varstvo otrok, ki so zaradi prezasedenosti kapacitet
vrtca razvrščeni na čakalno listo, upoštevajoč določbe Pravilnika o subvencioniranju
varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca.
Razlika med ceno programov in plačili staršev, ki jo krijemo Vrtcu Sežana na podlagi izstavljenih
računov, je v septembru 2009 narasla na 104.040,91 € , v oktobru 2009 pa na 107.039,51 € (v
avgustu 2009 je znašal račun skupaj z doplačilom do polnih oddelkov zaradi izpisov v času počitnic
92.766,44 €).
Ustanovitelji so dolžni zagotavljati tudi sredstva za pokrivanje stroškov, ki niso všteti v ceno programa.
Občina Sežana krije izven cene programa (postavka 220101, konto 4133 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, ter stroške dodatne strokovne
pomoči otrokom s posebnimi potrebami na podlagi Odločb o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo.
Na podlagi vloge Vrtca Sežana z dne 02.11.2009 so na postavki predvidena tudi sredstva za
zagotavljanje spremljevalca trajno bolnemu otroku za 20 ur tedensko in sicer v višini 648,40 € mesečno.
Otroku je bila namreč diagnosticirana kronična in dolgotrajna bolezen-sladkorna bolezen tipa 1, ki zahteva
nadzor in neposredno pomoč spremljevalke pri meritvah sladkorja, dnevnih obrokih, kot tudi pri
dejavnostih, ki se izvajajo znotraj in zunaj vrtca.
220201 Dejavnost ostalih vrtcev
Postavka namenjena za kritje razlike med ceno programa in plačilom staršev, določenim z odločbo, za
otroke vpisane v ostale vrtce (to je izven JZ Vrtca Sežana) se poviša iz 30.000€ na 35.000 €, zaradi
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dviga števila vključenih otrok (v septembru 2009 14 otrok). Realizacija postavke je odvisna od števila
vključenih otrok v zunanje vrtce in uvrstitev staršev v plačilne razrede.
220301 Investicije Vrtec Sežana
Vrtec Sežana je v letu 2009 v Lokvi izvedel investicijski poseg z namenom pridobitve prostora za
odprtje dodatnega oddelka 1. starostnega obdobja in zagotovil opremo. Izvedel je tudi obnovo
dotrajanih sanitarij v enoti v Dutovljah in Lokvi.
Glede na močno povečan vpis otrok z novim šolskim letom, so bila sredstva porabljena tudi za
zagotovitev opreme za odprtje dodatnega oddelka v enoti v Dutovljah.
Ker preostanek sredstev ne bi zadoščal za celovito izvedbo investicije v zamenjavo oken v enoti
Dutovlje oziroma zamenjavo tlakov v enoti Dutovlje, se izvedba teh nalog skupaj s sanacijo sanitarij v
enoti Povir, prenaša v prihodnja leta.
V okviru nujnih nepredvidenih investicij in investicijsko vzdrževalnih del je bila na predlog Vrtca
Sežana izvedena sanacija peskovnika na igrišču ob enoti Sežana, zaradi zagotovitve ustrezne
varnosti. Izvedena je bila menjava lesenih robnikov na peskovniku in ob igralu, saj so zaradi
dotrajanosti lesa nastajale »zaluske« in je obstajala nevarnost, da pride do poškodb otrok. Zamenjana
je bila tudi mivka v peskovnikih.
Na predlog Vrtca Sežana z dne 11.11.2009 so se preostala sredstva na postavki porabila za izpolnitev
zahteve iz 48. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo
vrtca, ki določa, da morajo biti vhodna vrata takšna, da jih otrok ne more sam odpreti z notranje strani.
Za zagotovitev ustrezne varnosti otrok je v nekaterih enotah potrebno vrata zamenjati z novimi krili, ki
imajo kljuke na višini 150 cm, ponekod pa stara vrata v celoti menjati.
Zaradi prioritetnega reševanja prostorske stiske in zagotavljanja ustrezne varnosti otrok se v letu 2009
predvidena zamenjava oken v enoti Dutovlje oziroma zamenjavo tlakov v enoti Dutovlje, ter obnova
sanitarij v enoti Povir prenaša v naslednja leta.
Vrtec Sežana je podal predlog, da se v letu 2010 izvede:
obnova sanitarij v enoti Povir,
zamenjava radiatorjev v enoti Dutovlje in
zamenjava tlakov v enoti Dutovlje.
Glede na prioritetno zagotavljanje sredstev za dograditev vrtca v Sežani, se sredstva za investicije in
investicijsko vzdrževanje zmanjšujejo iz 206.000 € na 50.000 €. Ta sredstva naj bi se skladno s
prioritetami Vrtca Sežana porabila za:
obnovo sanitarij v enoti Povir,
zamenjava radiatorjev v enoti Dutovlje in
druge nujne in nepredvidene investicije in investicijsko vzdrževalna dela.
220501 Dejavnost Logopeda
Sredstva so 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 30-40 predšolskih otrok, ter
od 30-40 šolskih otrok z govorno jezikovnimi motnjami. Višina postavke se je kljub znižanju materialnih
stroškov (enaka višina kot je predvidena z rebalansom proračuna za leto 2009) povečala na podlagi
prejetega noveliranega izračuna potrebnih sredstev za sofinanciranje plače, zaradi napredovanja
zaposlene.
220601 Dograditev vrtca v Sežani
Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtec, predvsem prvega starostnega obdobja, so prostorske
kapacitete in oddelki zapolnjeni. Za tekoče šolsko leto je javni zavod moral odkloniti vpis številnih
otrok.
Občina Sežana je zato v svojem proračunu kot tudi načrtu razvojnih programov za leto 2009-2013
zagotovila sredstva za izgradnjo novega vrtca na lokaciji ob obstoječih jasličnih oddelkih na Regentovi
ulici 1.
Obstoječi objekt (jasli) bo zagotavljal 2 oddelka za 1. starostno obdobje in 4 oddelke za drugo
starostno obdobje otrok. Obstoječe jasli bodo funkcionalno povezane z novim objektom.
Novi vrtec bo imel 6 oddelkov. Dve igralnici z vmesnimi sanitarijami se bosta lahko po potrebi
uporabljali kot igralnici za I. oz. II. starostno obdobje. Ob vzdolžnem hodniku bodo nanizane garderobe
in sanitarije za otroke, 4 igralnice za II. starostno obdobje, pisarne (za vodjo enote, svetovalnega
delavca, vodjo prehrane), centralna kuhinja in stopnice z dvigalom. Vsaka od igralnic bo imela zunanjo
pokrito teraso. V sklopu sanitarij za otroke bodo tudi stranišča za otroke na igrišču z neposrednim
zunanjim vhodom. Za zaposlene je predviden skupni prostor, ki bo neposredno povezan s shrambo
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vzgojnih sredstev. Ob skupnem prostoru bo garderoba s sanitarijami za zaposlene. V kuhinji bo
možno pripravljati dnevno po pribl. 430 porcij (glavnega obroka). Manjši del novega objekta bo
podkleten. V kleti bodo pralnica in servisni prostori (prostori vzdrževalcev, shramba, arhiv).
Projektant še ni izbran, ker je pred tem potrebno sprejeti spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Lehte v Sežani, katerega sestavni del je tudi nova oblika javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda. Po
sprejemu planskih načrtov na citirani lokaciji bo Občina Sežana speljala postopek izvedbe investicije,
kar pomeni, da se bo investicija začela izvajati v proračunskem letu 2010.

1903
Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001
Osnovno šolstvo
230101 Materialni odhodki OŠ Dutovlje
Osnovna šola Dutovlje ima v šolskem letu 2009/2010 11 rednih oddelkov in 3 oddelke podaljšanega
bivanja. Na podružnični šoli Tomaj ima 3 kombinirane oddelke in 2 oddelka podaljšanega bivanja. V
PŠ Tomaj je v tekočem šolskem letu vključenih 32 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", in sicer v znesku 608 €. Po ZOFVI lokalna skupnost zagotavlja šoli sredstva
za dodatne dejavnosti, kamor sodi program šole v naravi kot razširjen program osnovne šole (Pravilnik
o financiranju šole v naravi, Uradni list RS, št. 61/2004). Namen sofinanciranja je znižanje prispevka
na posameznega učenca.
Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za leto 2010 so zagotovljena v znesku 29.770 €. Postavka
se je znižala na višino sredstev predvideno z rebalansom proračuna za leto 2009.
230201 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje OŠ Dutovlje
Sredstva v ta namen znašajo 32.528 €. Praviloma se sredstva namenjajo za nakup amortizirane
premične opreme, učil, učbenikov, knjig, tehničnega in pisarniškega materiala in drugih osnovnih
sredstev. V letu 2010 se bo del sredstev v višini 12.300 € namenil tudi za nabavo peči za ogrevanje
objekta, ker je obstoječa dotrajana in neprimerna za ogrevanje.
230301 Materialni odhodki OŠ Sežana
Osnovna šola Srečka Kosovela ima v šolskem letu 2009/2010 31 rednih oddelkov in 11 oddelkov
podaljšanega bivanja. V OŠ Sežana je organiziranih 29 rednih oddelkov in 10 oddelkov PB, v katere je
vključenih 653 učencev. Na podružnični šoli Lokev sta 2 redna oddelka in 1 oddelka PB, vseh
učencev je 15. Sredstva za materialne odhodke pokrivajo stroške 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 na tej postavki so zagotovljena sredstva tudi za izvajanje
programa "šole v naravi", in sicer v znesku 3.718 €. Po ZOFVI lokalna skupnost zagotavlja šoli
sredstva za dodatne dejavnosti, kamor sodi program šole v naravi kot razširjen program osnovne šole
(Pravilnik o sofinanciranju šole v naravi, Uradni list RS, št. 61/2004). 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. Medsebojno druženje je v letu 2010 načrtovano v Sloveniji,
popestreno s spoznavanjem našega šolskega sistema in s predstavitvijo Slovenije in njenih kulturnih
znamenitosti. V okviru materialnih stroškov je v ta namen zagotovljenih 1.176 €. Občina Sežana
zagotavlja v okviru materialnih stroškov še sredstva za plačilo dveh osebnih asistentov za 4-5 urno
spremstvo dveh bolnih učencev v času izvajanja pedagoškega procesa v višini 22.039 €. Postavka se
je v osnovi sicer znižala na višino sredstev predvideno z rebalansom proračuna za leto 2009. Zaradi
navedenih obveznosti bo Občina Sežana za pokrivanje materialnih stroškov zagotovila v letu 2010
šoli Sežana 87.975 €.
230401

Nabava opreme OŠ Sežana
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Za nabavo opreme bodo osnovni šoli Sežana zagotovljena sredstva v znesku 44.791 €; za nakup
amortizirane opreme, pisarniškega materiala, za nakup učil, učbenikov, knjižnega gradiva in druga
osnovna sredstva.
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. Del sredstev je namenjen tudi obnovi te opreme. Višina
sredstev na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna 2010.
230501 Plače 9-letke OŠ Sežana
Plače za izvajanje programa devetletke se obračunavajo v skladu s Pravilnikom o normativih in
standardih za izvajanje programa osnovne šole. Obseg ur pouka za drugega strokovnega delavca se
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. Osnovni šoli Sežana je
v š.l. 2008/2009 zaradi večjega števila učencev povečalo število ur, ki jih priznava za drugega
strokovnega delavca v 1. razredih glede na število učencev tako, da mora občina šoli zagotoviti še
ostalih 24% oziroma 3x0,5 vzgojitelja. V letu 2010 bomo zagotovili v ta namen 56.236 €. Višina
sredstev na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna 2010. Višina sredstev na postavki se
ne spreminja s spremembo proračuna 2010.
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 računalnikarja-organizatorja informacijskih
dejavnosti. MŠŠ v skladu z merili zagotavlja 74% delovnega mesta, preostalo je v letu 2007 prvič
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.
Občina Sežana bo za leto 2010 namenila sredstva v znesku 6.678 €. Višina sredstev na postavki se
ne spreminja s spremembo proračuna 2010.
232801 Novogradnja in rekonstrukcija OŠ Sežana
Celotna investicija obnove osnovne šole ostaja nezaključena; obnoviti je potrebno prostore za prvo
triado, lokacijo ob knjižnici, dograditi štiri nove učilnice in dokončati zunanjo ureditev.
Za leto 2009 je Občina Sežana načrtovala investicijski poseg v segmentu obnove I. triade z
nadaljevanjem investicije v letu 2010. Načrtovana sredstva so v ta namen znašala za obe proračunski
obdobji 970.000 €.
Prva triada obsega dvanajst učilnic s spremljajočimi prostori in je namenjena izvajanju
osnovnošolskega programa na najnižji stopnji. Investicijski poseg terja rušitev in obnovo kompletnih
sanitarij, v vseh učilnicah ob mali telovadnici in v vseh učilnicah v pritličju in nadstropjih razširiti vratne
odprtine, zamenjati notranje in zunanje stavbno pohištvo. Znižati je potrebno parapete in odstraniti vse
stenske obloge, vso elektro in strojno instalacijo, namenjeno vodovodnemu, prezračevalnemu in
toplotnemu omrežju, odvečne utore, komplet tlake ter lesene obloge. Potrebno bo urediti stopnišče in
povezovalne hodnike. V lokaciji požarnega izhoda bo potrebno urediti zunanje stopnišče. Investicijski
poseg je zahteven, saj se v tem delu šole nahaja dvanajst učilnic s pripadajočimi kabineti,
povezovalnimi hodniki in potrebnimi sanitarijami in drugimi spremljajoči prostori.
Lokacija ob knjižnici terja ureditev same knjižnice, na način da bi iz tega prostora pridobili dva, in sicer
za potrebe knjižnice (ki pridobi še spremljajoči kabinet) in učilnico.
Nad zobno ambulanto naj bi se dogradili dve učilnici in ena učilnica nad knjižnico.
Torej v nadaljnjih letih bo potrebno nadaljevati za zaključkom IV. faze in zunanjo ureditvijo (ureditev
atrija, povezovalnega hodnika med srednjo šolo in OŠ, ureditvijo prireditvenega prostora in vhoda v 1.
triado. Povezovalni hodnik bo povezan z nadhodom nad Kosovelovo ulico, ki bo povezoval šoli s
športnimi površinami.).
Za leto 2010 bo morala Občina Sežana investicijski poseg zmanjšati ali ga celo prenesti v prihodnja
proračunska obdobja. Postavka se s spremembo proračuna znižuje na 70.000 € in se bodo sredstva
namenila za pripravo projektne dokumentacije in spremembo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo
in novogradnjo osnovne šole.
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,
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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 pr€editvijo 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.
Občina Sežana je načrtovala v letu 2009 pripravo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega
dovoljenja in v to nalogo tudi realizirala. Izvajanje investicije je preneseno v leto 2010, in sicer v drugo
polovico leta, kar pomeni, da bo investicija zaključena 2011 in večji del sredstev zagotovljen v tem
proračunskem letu.
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), kar pomeni 29.704 €. Osnovni šoli Dutovlje so za izvajanje programa
sočasnosti v prvem razredu prve triade zagotovljena sredstva na enak način kot šoli Sežana. Višina
sredstev na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna 2010.
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 predstavljajo 15% celotnega obiska e-šole,
kar predstavlja 620 oseb oz. v povprečju 51/mesec. Obiskujejo tečaje, ki se sicer ne odvijajo v času
poletnih počitnic in v drugi polovici decembra. Tečajev se večinoma udeležujejo osebe stare nad 50
let. Tečaji so dveh nivojev in zajemajo:
a) standardni program: predstavitev projekta e-šol, OS in osnovni pojmi, Word, Raziskovalec, Internet
in e-pošta.
b) »nadaljevalni«: osnove Excel-a, Word napredno, Power Point (opcija, glede na želje tečajnikov)
V letu 2010 načrtuje e-šola podobne aktivnosti: računalniško opismenjevanje občanov. K
izobraževanju bi radi pritegnili tudi mlajše in razvili ponudbo programov, ki so zanje zanimivi, kot je
npr. digitalna fotografija. Višina sredstev na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna 2010.
233901 Fakultativni pouk računalništva OŠ Dutovlje
V letu 2010 bo Občina Sežana na postavki za fakultativni pouk računalništva v Osnovni šoli Dutovlje
zagotovila sredstva za 3 skupine (oziroma 240 ur), Skupaj bomo v ta namen zagotovili sredstva v
znesku 3.389 €.
234001 Fakultativni pouk italijanščine OŠ Dutovlje
Za fakultativni pouk italijanščine bo Občina Sežana za leto 2010 zagotovila za 4 skupine (oziroma
320 ur) po dve uri tedensko. Namenska sredstva znašajo 4.518 €.
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 znašajo 7.768 €. Višina sredstev na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna
2010.
234201 Občinska in republiška tekmovanja OŠ Dutovlje
Za občinska in republiška tekmovanja Občina Sežana zagotavlja sredstva za tiste učence, ki s svojim
znanjem dosegajo nadpovprečne rezultate in se udeležujejo različnih tekmovanj. Za leto 2009 so
sredstva načrtovana v višini 609 €. Višina sredstev na postavki se ne spreminja s spremembo
proračuna 2010.
234301 Fakultativni pouk računalništva OŠ Sežana
Za fakultativni pouk računalništva zagotavlja Občina Sežana za 5 skupin ali 400 ur letno (skupina je
14 učencev). Sredstva v ta namen znašajo 5.647 €. Višina sredstev na postavki se ne spreminja s
spremembo proračuna 2010.
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234401 Fakultativni pouk italijanščine OŠ Sežana
Za fakultativni pouk italijanščine zagotavlja Občina Sežana sredstva v Osnovni šoli Sežana za 15 po
dve uri tedensko in skupno 10 mesecev. Sofinanciranje tega programa znaša 16.941 €. Višina
sredstev na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna 2010.
234501 Varstvo učencev OŠ Sežana
Osnovni šoli Sežana so zagotovljena sredstva za varstvo učencev dve uri dnevno na centralni šoli in
eno uro dnevno na podružnični šoli, skupaj 1.100 ur, v skupnem znesku 12.950 €. Višina sredstev na
postavki se ne spreminja s spremembo proračuna 2010.
234601 Občinska in republiška tekmovanja OŠ Sežana
Na postavki so 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 v višini 1.348 €. Višina sredstev na postavki
se ne spreminja s spremembo proračuna 2010.
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. Učenci so v šolo napoteni z odločbo o usmeritvi pristojnega zavoda
za šolstvo.
Občine ustanoviteljice so si med seboj razdelile financiranje materialnih stroškov in dodatnega
programa glede na število učencev iz posamezne občine. Za 9 učencev šole (16%), ki prihajajo izven
območja, ki ga pokrivajo občine ustanoviteljice, je do 31.12.2007 materialne stroške in dodatni
program pokrivala Mestna občina Nova Gorica. Od 01.01.2008 dalje MO Nova Gorica navedenih
stroškov za otroke, ki imajo stalno bivališče izven občine, ne bo pokrivala, ker za izplačilo ni pravne
podlage. Občina Sežana vključuje v š.l. 2009/2010 v ta zavod 4 učence, za kar bomo zaradi zgoraj
navedenega zagotovili sredstva v znesku 2.942 €. Postavka se je znižala na višino sredstev
predvideno z rebalansom proračuna za leto 2009.
235102 Center Elvire Vatovec Strunjan – materialni stroški
Center Elvire Vatovec Strunjan je vzgojno-varstveni zavod s prilagojenim programom. Iz Občine
Sežana je v enoto Divača vključen en učenec. Za materialne stroške in dodatni program glede na
število vključenih učencev zagotavlja Občina Sežana s proračunom za leto 2010 sredstva v znesku
3.726 €. Materialni stroški se namenjajo tudi za plačilo najemnine novih prostorov zavoda v Divači za
enega učenca, kamor bodo preseljeni varovanci enote Divača.

19039002
Glasbeno šolstvo
231101 Materialni odhodki Glasbena šola
Glasbena šola načrtuje, da bo imela v šolskem letu 2008/2009 10,96 oddelka, v katerih bo
predvidoma vključenih 173 učencev. Glasbena šola z vsemi enotami vključuje 322 učencev. Že
uvodoma k obrazložitvi področja izobraževanja je navedeno, da je 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, odvoz odpadkov, plačilo
telefonskih storitev, nabava pisarniškega materiala, nabava notnega materiala in drugo. Glasbeni šoli
bo v letu 2010 zagotovljenih v ta namen 11.483 €. Postavka se je znižala na višino sredstev
predvideno z rebalansom proračuna za leto 2009.
231201 Nakup opreme Glasbena šola
Glasbena šola ima v svojem programu nakup amortizirane opreme, pisarniškega materiala, nakup
učil, glasbil, učbenikov, knjižnega gradiva, notnega gradiva in druga osnovna sredstva potrebna za
delo javnega zavoda. V letu 2010 bo občina v ta namen zagotovila sredstva v višini 17.708 €. Del
stroškov predstavlja honorar za kapelnika Pihalne godbe Sežana. Višina sredstev na postavki se ne
spreminja s spremembo proračuna 2010.
231301 Regres za prehrano Glasbena šola
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. Za zaposlene v Glasbeni šoli bo Občina Sežana v letu 2010 zagotovila sredstva v znesku
14.229 €. Višina sredstev na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna 2010.
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19039003
Splošno srednje in poklicno šolstvo
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. Proračunska postavka bo omogočala sofinanciranje plače
zaposlenih za izvajanje navedenih modulov. Hkrati bo občina zagotovila sredstva za projekt, ki ga šola
izvaja permanentno, in sicer projekt učne firme, s pomočjo katerega dijaki pridobivajo ekonomska in
menažerska znanja v skupnem znesku 12.967 €. Višina sredstev na postavki se ne spreminja s
spremembo proračuna 2010.

19049002
Visokošolsko izobraževanje
234901 Dejavnost VSS
Visokošolsko središče Sežana postaja študijski center Krasa, ki je s svojimi programi pritegnil veliko
število mladih, ki pridobivajo znanje na različnih študijskih smereh. V šolskem letu 2009/2010 središče
nadaljuje s programom študija na Fakulteti za računalništvo in informatiko–smer informatika že s četrto
generacijo študentov. Študij traja tri leta s tem, da sledi semester praktičnega izobraževanja v
izbranem podjetju ali ustanovi ter zaključno diplomsko delo.
V programu Poslovni sistemi v turizmu (Fakultete za turistične študije) pridobivajo mladi strokovna
znanja na področju oblikovanja turistične ponudbe, trženju v turizmu in vodenju poslovnih sistemov. V
š.l. 2009/2010 bo vpisana v ta program že tretja generacija študentov. V obe smeri, program
informatike in turistike je v tekočem letu vpisanih okrog 126 študentov.
Višja strokovna šola za oblikovanje materialov in fotografije, ki je bila ustanovljena v letu 2008, je bila
v preteklosti načrtovana v okviru VSS. Višja šola deluje v okviru Šolskega centra Srečka Kosovela
Sežana. Študij traja dve leti s praktičnim izpopolnjevanje v podjetjih in pri obrtnikih.
Sredstva, ki jih bo Občina Sežana zagotavljala VSS v letu 2010, so namenjeni za plače 3 delavcev (1
direktorja, 1 strokovno-administrativni delavec in 1 delavec za delo v geomagnetnem laboratoriju) ter
0,2 raziskovalca in pokrivanju materialnih stroškov izvajanja programov. Sredstva, ki naj bi jih Občina
Sežana namenila središču za leto 2010 so znašla 466.121 €. Znesek sredstev za plače se je zmanjšal
upoštevajoč, prejete novelirane izračune javnega zavoda na podlagi Dogovora o ukrepih na področju
plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010, ter
Aneksa št. 1 in Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor. Znižala se je tudi višina materialnih
stroškov, ki ostaja enaka kot je bila predvidena s proračunom za leto 2009. Zaradi navedenih razlogov
se znesek sredstev za dejavnost središča zmanjšuje in znaša 411.494 €.
235001 Oprema za VSS
Javni zavod ima prostore v poslovno inovacijskem centru.
Z Načrtom vlaganj in nabave opreme VVS v letu 2010 z dne 12.11.2009 so v letu 2010 predvidena
vlaganja zavoda v razvoj opreme za telemetrični prenos podatkov, nabavo opreme oziroma orodij za
potrebe oblikovanja materialov (ročna in električna orodja za obdelavo kamna, kovine), nakup
magnetnega variometra, računalniškega programa za obdelavo filma, zamenjavo dotrajanih
računalnikov v računalniški učilnici, nabavo pohištva za atelje, pripravo dokumentacije za kamnoseško
delavnico, nabavo drobnega materiala (folije in materiali za kaširanje, razstavni panoji, nadomestilo
uničenega orodja, police, vzdrževanje), ter v zemeljska in gradbena dela, ter infrastrukturo za
variabilni merilni del observatorija LGA .
Navedeni Načrt vlaganj in nabav je ocenjen na 143.300,00 €.
S spremembo proračuna za leto 2010 so na postavki za zgoraj navedene namene predvidena
sredstva v znesku 80.104 €. Občina Sežana bo v letu 2010 zagotovila tudi sredstva v znesku 20.000
€ za nakup zemljišča za potrebe postavitve geomagnetnega observatorija na postavki 360502-Odkup
in opremljanje stavbnih zemljišč, za izvajanje raziskovalnega dela na tem področju.

1905
Drugi izobraževalni programi
19059001
Izobraževanje odraslih
231501 Plače Ljudska univerza
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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 v letu 2010 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. V lanskem letu je imel zavod
sedem zaposlenih in okrog 1000 slušateljev v različnih programih, ki prihajajo dopolnjevati svojo
izobrazbo s celotne Primorske. Za plače bo Občina Sežana v letu 2010 zagotovila sredstva v znesku
12.152 €. Višina sredstev na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna 2010.
231601 Materialni odhodki Ljudska univerza
Za delno pokrivanje materialnih stroškov izvajanja programa bo Občina Sežana zagotovila sredstva v
znesku 1.617 €. Postavka se je znižala na višino sredstev predvideno z rebalansom proračuna za leto
2009.
231701 Zavarovanje objekta Ljudska univerza
Objekt na Bazoviški 9, kjer ima poslovne prostore Ljudska univerza, je v lasti Občine Sežana. Za
zavarovanje objekta zagotavlja sredstva Občina Sežana. Za leto 2010 je v ta namen zagotovljenih
1.047 €. Višina sredstev na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna 2010.

1906
Pomoči šolajočim
19069001
Pomoči v osnovnem šolstvu
230902 Prevozi osnovnošolcev
Zagotavljanje brezplačnih prevozov osnovnošolcev je v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja in predstavlja v proračunu v okviru izvajanja programa
osnovnošolskega izobraževanja velik odhodek, ki ga indeksno, če bi upoštevali ekonomska izhodišča
za pripravo proračuna za leto 2010, ni mogoče pokriti. V letu 2007 je morala Občina Sežana izpeljati
javno naročilo izvajanja rednih prevozov osnovnošolcev, ker se je izteklo petletno pogodbeno obdobje
z dosedanjim izvajalcev tovrstnih storitev. Lokalna skupnost ima ponovno pogodbeno razmerje z
avtobusnim prevoznim podjetjem Avrigo d.d., tokrat za obdobje štirih let in znaša 1.620.274,20 €. Od
1. septembra 2009 dalje se povečuje cena prevoza za 3,7%, v skladu z indeksom cen življenjskih
potrebščin po skupinah in podskupinah, to je za skupino 072 – izdelki in storitve povezanih z
delovanjem prometnih sredstev, ki jih objavi Statistični urad RS.
Ta postavka zagotavlja sredstva tudi za prevoze invalidnih otrok v Center za invalidno mladino Vipava,
v osnovno šolo Kozara Nova Gorica ter prevoze posameznih otrok izven šolskega okoliša in otrok s
posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni program osnovne šole. Načrtovana sredstva znašajo
590.500 €.

1906
Pomoči šolajočim
19069003
Štipendije
233501 Štipendijska shema
Sredstva na postavki so predvidena za sofinanciranje delovanja štipendijske sheme ter za
sofinanciranje štipendij. Znesek na postavki se bo za malenkost zvišal, in sicer za 37 €, saj se je
celotni strošek delovanja štipendijske sheme v letu 2010 nekoliko spremenil in znaša 19.200 €. Občine
bodo sofinancirale vsaka svoj delež. Občina Sežana bo sofinancirala znesek v višini 2.381 €, kar
pomeni 12,4 % vrednosti od skupnega zneska 19.200 €. Stroški delovanja štipendijske sheme
zavzemajo opravljanje vseh pravnih, administrativnih in strokovnih opravil. Glavne aktivnosti so:
izvedba javnega poziva delodajalcem za prijavo potreb po štipendiranju, izvedba razpisa enotne
štipendijske sheme in promocija, odpiranje vlog, izbor štipendistov in podpis pogodb, obračunavanje in
izplačevanje štipendij, vodenje evidenc, poročanje, spremljanje izvajanja pogodb o štipendiranju.
Občina Sežana bo poleg delovanja štipendijske sheme v letu 2010 namenila sredstva tudi za
financiranje štipendij, in sicer v predvideni višini 7.304 €.
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235201 Štipendijski sklad Univerze na Primorskem
Tudi v letu 2010 bo Občina Sežana namenila sredstva za Štipendijski sklad Univerze na Primorskem,
z namenom izplačevanja štipendij v šolskem letu 2010/2011. Sredstva bodo realizirana le v primeru,
če bodo za štipendije porabljena sredstva iz leta 2009. Višina sredstev na postavki se je glede na
veljavni plan za leto 2010 s spremembo proračuna znižala, in sicer na višino 6.180 €.

19069004
Študijske pomoči
233101 Finančne pomoči učencem, dijakom in študentom
Za tovrstno pomoč se zanima vedno več mladine, ki se šola in tudi tiste, ki pridobiva podiplomska
znanja. Sredstva se dodeljujejo preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih
spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana. Višina sredstev
na postavki se je glede na veljavni plan za leto 2010 s spremembo proračuna znižala, in sicer na
višino 11.566 €.

20
SOCIALNO VARSTVO
2002
Varstvo otrok in družine
20029001
Drugi programi v pomoč družini
261801 Denarne pomoči ob rojstvu otroka
Na postavki so predvidena sredstva za enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v višini 51.450 €
(2,9% več sredstev kot v letu 2009), ki se dodeljujejo upoštevajoč Pravilnik o enkratni denarni pomoči
ob rojstvu otroka v Občini Sežana.
Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v letu 2005 na območju občine Sežana živorojenih skupaj
104 otrok, v letu 2006 109 otrok, v letu 2007 110 otrok, v letu 2008 pa 143 otrok. V letošnjem letu
smo do konca oktobra prejeli 98 vlog. Denarna pomoč za prvorojence znaša 300 €, za drugorojence
400 € za tretje in nadaljnje otroke pa 500 €.

2004
Izvajanje programov socialnega varstva
20049001
Centri za socialno delo
262001 Center za socialno delo – delo s starejšo populacijo
Na postavki so predvidena sredstva za kritje polovice plače in materialnih stroškov izvajanja
dopolnilnega programa dela s starejšo populacijo na terenu v skladu s sklepom Občinskega sveta
št.032-7/2008-7, z dne 23.10.2008.
Navedeni program, ki ga izvaja CSD Sežana, pomeni novo obliko pomoči starejšim, to je terensko
delo oz. obiski v domačem okolju, z namenom in ciljem, da se ostarelim ljudem pomaga osmisliti
življenje, vzpostaviti stik z zunanjim svetom in se jim omogoči čim dlje ostati v svojem domačem
okolju. Postavka se je znižala za 222 € zaradi znižanja materialnih stroškov izvajanja programa na
višino predvideno z rebalansom proračuna za leto 2009.
262101 Center za socialno delo – program za duševno bolne
Občina Sežana financira pol delavke zaposlene na CSD Sežana za izvajanje programa "Pomoč
ljudem s težavami v duševnem zdravju", drugo polovico sredstev za plačo in materialne stroške pa
zagotavljajo ostale tri kraške občine.
Navedeni program, ki se je začel izvajati že v letu 1993 in prehajal skozi različne oblike financiranja
(javna dela, program 1000 novih možnosti, zaposlitev delavke za določen čas sofinancirane s strani 4
občin) se je izkazal za zelo uspešnega in je bil med ljudmi, ki imajo težave v duševnem zdravju dobro
sprejet. Program obsega predvsem podporo in spremljanje uporabnikov v domačem okolju,
razbremenilne pogovore v stiski, pomoč pri stikih z zdravnikom, pri prevozih, pri vključevanju v dnevni
center, razdeljevanje paketov Rdečega križa,…. Deluje tudi skupina svojcev za samopomoč.
Postavka se je znižala za 136 € zaradi znižanja materialnih stroškov izvajanja programa na višino
predvideno z rebalansom proračuna za leto 2009.

20049002
Socialno varstvo invalidov
261501 Materialni stroški Varstveno delovnega centra
Občina Sežana sofinancira materialne stroške programa za izboljšanje kvalitete življenja varovank in
varovancev, ki so vključeni v enoto Sežana. Program vključuje kulturno ustvarjanje, športne
49

dejavnosti, projekt "zdravo življenje", likovno ustvarjanje, izlete,… Navedeni program, ki ni sofinanciran
s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, pomeni večje vključevanje varovank in
varovancev v socialno okolje, pripomore k popestritvi njihovega vsakdana, potrjevanju lastne
vrednosti. Postavka se je znižala na višino sredstev predvideno z rebalansom proračuna za leto 2009.
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 oziroma sorazmernega dela
plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega.
Višina delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki se na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev
posameznikom in gospodinjstvom v RS uskladi dvakrat letno v mesecu januarju in juliju z rastjo cen
življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega Urada RS, znaša od 01.07.2009 dalje 578,55€.
Poleg tega ima družinski pomočnik 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.
Na postavki so predvidena sredstva za zagotavljanje delnega plačila za izgubljeni dohodek za pet
družinskih pomočnikov v višini 38.000 €.

20049003
Socialno varstvo starih
260301 Domska oskrba Sežana
260401 Domska oskrba Dutovlje
260501 Domska oskrba izven občine
in
260601 Domska oskrba v posebnih socialnih zavodih
Zakon o socialnem varstvu v 99. členu določa, da se iz proračuna občine med drugim financirajo tudi
stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti
oproščen plačila. O oprostitvi plačila upravičenca oziroma zavezanca odloča na podlagi Uredbe o
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur.l.RS, št. 110/04 in 124/2004)
Center za socialno delo. Višina potrebnih sredstev je odvisna od gibanja števila oskrbovancev, ki jim
plačujemo oziroma doplačujemo domsko oskrbo na podlagi odločb in od gibanja cen oskrbnih
stroškov. Občina Sežana je v septembru 2008 plačevala oz. doplačevala storitve institucionalnega
varstva za 24 oskrbovancev. V Domu upokojencev Sežana smo imeli nameščene 4 oskrbovance, v
SVZ Dutovlje 7 oskrbovancev, v Hrastovcu 3 oskrbovance, v Varstveno delovnem centru Koper 3
oskrbovance, v stanovanjski skupini Altra v Ljubljani 2 oskrbovanca, stanovanjski skupini Vezi v
Postojni 2 oskrbovanca, ter po enega oskrbovanca v Vitadom-u Črni vrh, DU Izola in v Varstveno
delovnem centru Nova Gorica.
V septembru 2009 pa smo plačevali oz. doplačevali storitev institucionalnega varstva za 27
oskrbovancev. Z rebalansom proračuna se znižuje višina sredstev na postavki Domske oskrbe
Sežana, kjer imamo trenutno nameščenih šest oskrbovancev. Zvišujejo se potrebna sredstva na
postavki Domske oskrbe Dutovlje (zaradi ene dodatne nastanitve), postavka Domske oskrbe v
posebnih socialnih zavodih (imamo tri oskrbovance v Hrastovcu) in Domske oskrbe izven občine
(skupaj 10 oskrbovancev) .
261401 Pomoč na domu
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.
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Občina Sežana zagotavlja od 01.08.2007 dalje 60% subvencijo k ceni storitve. Cena storitve za
uporabnike storitve 5,67 € oziroma od 01.02.2009 dalje 6,14 € na efektivno uro. Število upravičencev
in mesečno število realiziranih ur se po posameznih mesecih spreminja, opazen pa je trend rasti tako
števila upravičencev, kot tudi števila realiziranih ur. V letu 2007 se je storitev izvajala pri 37-ih do 49-ih
uporabnikih mesečno. Realiziranih je bilo od 192 do 395 ur mesečno. V letu 2008 se je storitev
izvajala pri 45-ih do 59-ih upravičencih, realiziranih je bilo od 326 do 594 ur mesečno.
V letu 2009 je bilo v obdobju od januarja do oktobra realiziranih od 473 do 667,5 ur mesečno.
Povprečno mesečno število uporabnikov pa se je gibalo med 58 in 70.
Povečanje postavke je posledica predvidene nadaljnje rasti števila realiziranih ur in števila
upravičencev.

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. Višina sredstev na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna za leto
2010.
261701 Pomoči za socialno ogrožene
Sredstva so namenjena občanom, ki se na podlagi spleta neugodnih okoliščin na katere niso mogli
vplivati (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, elementarne nesreče, požar in druge izjemne
razmere) znajdejo v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti. Postopek
ugotavljanja upravičenosti do dodelitve interventne enkratne denarne pomoči se začne z obrazloženim
predlogom 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).
Višina sredstev na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna za leto 2010 in je za 2,9% višja v
primerjavi z letom 2009.
310701 Subvencije stanarin
Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin v skladu z 121.členom Stanovanjskega zakona
(Ur.l. RS, št.69/2003, 18/2004 in 47/2006), ki določa kdo so upravičenci do subvencionirane
najemnine in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur.list RS, št. 131/03).
Iz novele Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št.57/2008) oz. iz 121.a, 121.b, in novega 40. člena
izhaja, da so po novem do subvencije pri plačilu tržne najemnine upravičeni tudi najemniki v tržnih
stanovanjih. Vsa potrebna sredstva za subvencije k tržnim najemninam, med letom zagotavljajo
občine. Po zaključenem koledarskem letu, bodo občine predvidoma v mesecu januarju ali februarju
naslednjega leta, na podlagi zahtevka od Ministrstva za okolje in prostor, pridobila povračilo polovice
vseh sredstev, ki so bila v preteklem koledarskem letu izplačana upravičencem.

20049005
Socialno varstvo zasvojenih
251101 Dejavnost Lokalne akcijske skupine
Sredstva so namenjena preventivnim programom na področju boja proti drogam in drugim deviantnim
pojavom pri mladih. Sredstva na postavki so znižana za 199 € in sicer na višino predvideno z
rebalansom proračuna za leto 2009.

20049006
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
261001 Dejavnost društev po strategiji s celodnevnim izvajanjem programa
S te postavke se zagotavljajo sredstva štirim društvom, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno
izvajajo programe -Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa "Vezi", Društvo
za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim "Po moč" , Območno združenje Rdečega križa Sežana in
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana.
Podlaga za financiranje je Strategija financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno
izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana.
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Višina sredstev na postavki se ne spreminja s spremembo proračuna za leto 2010.
261002 Dejavnost neprofitnih organizacij in ustanov
Osnova za delitev sredstev je Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na
področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana (Uradni list RS, št.23/2004 in 18/2006).
V letu 2008 je bilo na podlagi javnega razpisa sofinanciranih 21 programov društev in prav toliko tudi v
letu 2009. Sredstva na postavki so znižana za 812 € in sicer na višino sredstev iz leta 2009.

22
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201
Servisiranje javnega dolga
22019001
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
To področje proračunske porabe zajema sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja občinskega proračuna in sredstev za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim
dolgom.
234801 Kredit za prizidek OŠ Sežana
Na tej postavki zagotavlja občina sredstva za plačilo obresti za najeti kredit za odplačilo gradbenih
situacij izvajalcu gradbenih del na objektu osnovne šole Sežana. Letno znašajo obveznosti za ta
namen 10.407 €.
340102 Refundacija kreditov Kraškemu vodovodu-domače zadolževanje
In
340103 Obresti od kreditov prevzetih od Kraškega vodovoda
Predvidena sredstva so bila namenjena za vračilo kreditov Kraškemu vodovodu d.o.o., Sežana za
najete kredite za izgradnjo vodovodov za katere je občina dala garancije ali soglasja. S predlaganim
predlogom sprememb proračuna ta sredstva niso več predvidena kot vračilo kreditov, ampak so
odplačila zajeta v računu financiranja, obresti pa pod postavko 340103, ker bo občina s 1.1.2010 z
najemom infrastrukture kredite vračala neposredno iz proračuna.
510001 Kredit najet za investicije v letu 2009
Pod to postavko so predvidena sredstva za obresti od najetega posojila v višini 2.870.000 €, ki ga je
občina najela v letu 2009 za investicije predvidena z predlogom proračuna leta 2009.

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
22019002
340101 Refundacija kreditov Kraškemu vodovodu-stroški financiranja
Sredstva predvidena za ta namen predstavljajo stroške provizij in bančnih garancij za najete kredite
Kraškega vodovoda za izgradnjo vodovodnega omrežja. S 1.1.2010 bo občina prevzela odplačilo
kreditov in hkrati tudi stroške, zato s predlogom sprememb proračuna ni več predvidenih teh sredstev
kot povračilo Kraškemu vodovodu, ampak se bodo sredstva provizij in bančnih garancij nakazovala
neposredno kreditodajalcem in so stroški zajeti pod proračunsko postavko 340104.
340104 Stroški financiranja kreditov Kraškega vodovoda
Predvidena so sredstva stroškov dan provizij in bančnih garancij, ki jih bo občina nakazovala
neposredno kreditodajalcem kreditov, ki jih bo občina s 1.1.2010 prevzela v odplačilo namesto
Kraškega vodovoda d.o.o. Sežana, kot smo to navedli pri prejšnji proračunski postavki.

23
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001
Rezerva občine
100801 Rezervni sklad
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih
nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled,
pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
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Na podlagi predlaganega odloka o uporabi proračunske rezerve do višine 3000 € odloča župan na
predlog občinske uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet. O uporabi sredstev iznad
višine 3000 € odloča občinski svet s posebnim odlokom.
V predlagani spremembi proračuna za leto 2010 predlagamo enak znesek vlaganja v rezervni sklad
kot je to v veljavnem proračunu, to je 4.173 €.
V proračunsko rezervo se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je
določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5%.
Rezervni sklad bi v letu 2010 znašal 95.453 €, kar predstavljal 0,43% planiranih letnih prejemkov.

2303
Splošna proračunska rezervacija
23039001
Splošna proračunska rezervacija
100701 Splošna proračunska rezervacija
Poleg sredstev proračunske rezerve vključuje ta program zajema tudi sredstva splošne proračunske
rezervacije, ki je v skladu 42. členom ZJF predvidena za namene, za katere se med letom izkaže, da
niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O
uporabi splošne proračunske rezerve odloča župan. Obseg sredstev namenjenih za splošno
proračunsko rezervo znaša 235.000 €. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati
2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Planirani znesek za leto 2010 znaša 1,10 %.

0441
Medobčinska notranja revizijska služba
MNRS je zadolžena za neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja in kontrol ter
svetovanja poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti. Namen notranjega nadzora javnih financ
je obvladovanje poslovanja in zagotavljanja doseganja ciljev v skladu z načeli zakonitosti, smotrnosti
in preglednosti.
Sredstva za delovanje organa prispevajo občine ustanoviteljice skladno z ustanovitvenimi akti.
Občinam ustanoviteljicam pa se v tekočem letu zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna v višini
50 odstotkov v preteklem letu realiziranih odhodkov proračuna posamezne občine za financiranje v
skladu z zakonom organiziranega delovanja skupnih služb.
Pri pripravi sprememb proračuna organa skupne službe za leto 2010 smo upoštevali zakonsko
določene okvire, sprejet kadrovski načrt in smernice občine v zvezi z varčevalnimi ukrepi.

06
LOKALNA SAMOUPRAVA
0603
Dejavnost občinske uprave
06039001
Administracija občinske uprave
1001072 Plače - Medobčinska notranja revizijska služba
Na postavki je načrtovana plača za revizorko na enak način kot za vse ostale javne uslužbence.
Sredstva za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, prispevke ter premije,
so določena v skladu z zakonodajo in predpisi na tem področju.
1001082 Materialni stroški – Medobčinska notranja revizijska služba
Materialni stroški organa so planirani skladno z usmeritvami in navodili občine in na podlagi izkušenj v
prvem letu delovanja službe in se znižujejo za 977 €.

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave
06039002
1001092 Oprema - Medobčinska notranja revizijska služba
V letu 2010 niso predvidene nove nabave osnovnih sredstev.

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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Na postavki so načrtovane plače za osem zaposlenih v letu 2010. Število zaposlenih se povečuje za
dva javna uslužbenca. Postavka je tako usklajena s predlogom kadrovskega načrta v organih skupne
občinske uprave za leto 2010, ki je priloga tega proračuna.
Sredstva za delovanje organov in druge materialne pogoje bodo občine v letu 2010 v dogovorjenih
deležih.
1001081 Materialni stroški – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Materialni stroški so planirani v enaki višini kot v letu 2009.

06039002
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave
1001091 Oprema - Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Predvidena so sredstva za nabavo ustrezne računalniške opreme in pohištva za dve novi predvideni
zaposlitvi redarjev.

ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI
V letu 2010 so za delovanje krajevnih skupnosti predvidena sredstva v skupni višini 1.823.443,17 €.
Finančni načrti KS za leto 2010 se spremenijo glede na sprejet Odlok o proračunu in sicer:
Osnovo finančnim načrtom vseh KS predstavlja 10% znižanje sredstev, sprejetih z Odlokom o
proračunu Občine Sežana za leto 2010. Temu smo v skladu s prijavo na Javni razpis za obnovo in
razvoj vasi (Ukrep 322) Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za pridobitev sredstev iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja dodali sredstva, ki so jih posamezne krajevne
skupnosti v letu 2009 predvidele za investicije oziroma akcije, ki so uvrščene v skupni prijavi. Prav
tako so v finančne načrte KS vključena tudi sredstva iz naslova vračanj v telekomunikacijsko omrežje
iz leta 2009 in 2010.
Pri razdelitvi sredstev smo upoštevali predloge svetov krajevnih skupnosti, ki so bili pripravljeni in
sprejeti v skladu z njihovimi programi oz. plani dela, ki so od sprejema Odloka o proračunu Občine
Sežana za leto 2010 v glavnem ostali nespremenjeni. Tako krajevne skupnosti in posamezne vasi še
vedno izkazujejo največje potrebe prav pri gradnji, rekonstrukciji ali obnovi različnih objektov, ki služijo
za potrebe zbiranja in druženja občanov, pa obnovi zidov, vaških in poljskih poti, nakupu različne
opreme (računalniške in pisarniške, opreme za otroška in športna igrišča, ipd.) za potrebe posamezne
skupnosti, ureditvi vaških jeder, avtobusnih postajališč, otroških igrišč in podobnih investicij. Skladno s
tem se v letu 2010 med največjimi projekti v posameznih krajevnih skupnostih predvideva predvsem
ureditev vaških prostorov in vaških jeder, ki jih je Občina Sežana prijavila na zgoraj omenjeni javni
razpis v dveh sklopih in sicer Sklop 2: Ureditev vaških jeder in Sklop 4: Obnova in izgradnja
večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje.
0501

KS Avber

Pod Sklop št.4:
KS Avber je predvidela ureditev vaškega doma z okolico, katere vrednost naj bi v skladu s ponudbo v
letu 2010 znašala 53.441,00 €, nadaljevala pa se bo tudi v letu 2011.
0502

KS Dane

Pod Sklop št.4:
- KS Dane bo obnovila vaški dom na Padulu. Zaključek investicije je predviden v letu 2011, v letu
2010 pa je KS na podlagi predračunov v ta namen zagotovila sredstva v višini 80.674,00 €.
0503

KS Dutovlje

V okviru Sklopa št. 2:
- Dutovlje z ureditvijo vaških jeder v vaseh Dutovlje (ureditev dvorišča, fasade, mejnega zidu in vrta
pri Bunčetovi domačiji), Kreplje (obnova vaškega vodnjaka in korit za napajanje), Kopriva in Brje
pri Koprivi (pri obeh ureditev vaških jeder). Načrtovana proračunska vrednost za izvedbo
navedenih investicij znaša 122.571,15 €.
0504

KS Kazlje
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Krajevna skupnost Kazlje naj bi glede na njihov program v letu 2010 razpolagala z 24.968,00 €.
Sredstva so predvidena za izpolnitev naslednjih nalog:
•
•
•
•
•
•
0505

delovanje krajevne skupnosti,
vzdrževanje vaških in poljskih poti,
obnova vaškega vodnjaka,
obnovo pokopališča,
obnovo vaških jeder,
nakup opreme za kulturni dom in mrliško vežico.
KS Lokev

V okviru Sklopa št. 2:
- Lokev z ureditvijo manjšega trga s pločniki in večnamenskega igrišča za objektom Kulturnega
doma v Lokvi v skupno predvideni višini 63.072,00 €.
Pod Sklop št.4:
- KS Lokev je predlagala ureditev prostora za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov v prostorih
bivše trgovine in mesnice (ob Kulturnem domu v Lokvi), v okviru katerega bodo zagotovili
turistično informacijski center za promocijo območja, degustacijski oz. predstavitveni prostor za
lokalne pridelke in izdelke, internetni kotiček ter skladišče. Krajevna skupnost je v ta namen
zagotovila 27.600,00 €.
0506

KS Pliskovica

V okviru Sklopa št. 2:
- Pliskovica z obnovo vaškega vodnjaka v vasi Pliskovica in ureditvijo večnamenskega prostora z
latnikom v Kosoveljah. Skupna investicijska vrednost v letu 2010 znaša 44.121,24 €, obnova v
Pliskovici pa se bo nadaljevala tudi v letu 2011.
0507

KS Povir

Pod Sklop št.4:
- KS Povir na osnovi ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi predvideva ureditev vaškega doma v
Povirju, za kar v letu 2010 namenja 85.000 €, rekonstrukcija pa se bo nadaljevala tudi v letu
2011.
0508

KS Sežana

V okviru Sklopa št. 2:
- Sežana, ki v letu 2010 namenja 94.723,54 € za ureditev vaških jeder v Orleku (ureditev vaških
prostorov), Šmarjah pri Sežani (obnova obstoječega otroškega igrišča) in Vrhovljah (sanacija
vaškega vodnjaka).
Pod Sklop št.4:
- KS Sežana je za uvrstitev v Sklop 4 predlagala dokončanje rekonstrukcije vaškega doma v Dolu
pri Vogljah in sicer ureditev zunanje fasade, ki naj bi po pridobljenih ponudbah znašala 8.385,54
€.
0509

KS Štjak

V okviru Sklopa št. 2:
- Štjak s sanacijo napajalnega korita in izvedbo kamnitega zidu na Ravnjah ter obnovo vodnjaka v
Dolenjah, za kar je KS v letu 2010 namenila 30.883,66 €.
0510

KS Štorje

V okviru Sklopa št. 2:
- Štorje z ureditvijo vaškega jedra, ki zajema obnovo večjega kala sredi vasi in njegovo okolico v
skupni višini 39.669 €, ki je vključena v Načrtu razvojnih programov za leto 2011.
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Pod Sklop št.4:
- KS Štorje je za leto 2010 namenila 122.329,82 € za prenovo strehe in fasade na vaškem domu v
Štorjah.
KS Tomaj

0511

V okviru Sklopa št. 2:
- Tomaj s sanacijo podpornih zidov, katerih investicijska vrednost po stalnih in tekočih cenah
predstavlja 59.972,63 €.
Pod Sklop št.4:
- KS Tomaj bo s prenovo objekta – lope v vaškem jedru v Grahovem Brdu pridobila nov objekt, ki
bo namenjen predvsem kot prostor za druženje, razne prireditve in druge skupne potrebe
občanov. V neposredni bližini je zgrajeno tudi športno igrišče ter prostor za otroško igrišče, kar bi
z obnovo predmetnega objekta nadgradili v vaški družabni center, namenjen druženju in igri. V ta
namen je KS predvidela sredstva v višini 58.015,01 €.
KS Vrabče

0512

Pod Sklop št.4:
- KS Vrabče bo z 79.000,28 € poskrbela za zunanjo ureditev objekta (fasade in stavbnega
pohištva) Stare šole v naselju Tabor pri Vrabčah ter ureditev njene okolice. Investicija se bo
nadaljevala tudi v letu 2011.

V nadaljevanju je v tabeli predstavljena višina sredstev, ki so bila predvidena s sprejemom Odloka o
proračunu Občine Sežana za leto 2010; osnova za leto 2010, zmanjšana za 10%; ostanek oziroma
sredstva, ki so jih KS v letu 2009 rezervirale za izvedbo akcij, s katerimi skupaj kandidirajo na javnem
razpisu; sredstva, ki jih KS prejmejo od vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje ter s spremembo
Odloka o proračunu predlagana višina sredstev.

KS

Sprejeti
plan 2010

Sprejeti plan
2010 - 10%

Ostanek
iz leta
2009

Sredstva od vračila
vlaganj v TK omrežje
2009

2010

AVBER
DANE PRI
SEŽANI

50.196

45.176,40

2.640,21

3.283,83

41.515

37.363,50

28.177,34

36.834,36

DUTOVLJE

113.726

102.353,40

25.588,03

6.550,48

KAZLJE

20.312

18.280,80

2.333,76

4.353,44

LOKEV

96.630

86.967,00

8.660,32

59.055,33

89.914,62

244.597,27

PLISKOVICA

43.233

38.909,70

7.332,14

2.742,26

15.043,06

64.027,16

POVIR

61.775

55.597,50

19.901,56

25.926,62

117.835

106.051,50

23.649,90

ŠTJAK

37.386

33.647,40

26.736,48

357,35

ŠTORJE

79.819

71.837,10

76.826,32

853,80

TOMAJ

102.963

92.666,70

43.097,26

59.985

53.986,50

9.844,97

SEŽANA

VRABČE

825.375

742.837,50 274.787,29

26.607,29

Druga
sprememba
plana 2010
77.707,73
102.375,20

21.345,31

155.837,22
24.968,00

101.425,68

123.833,43 293.086,52
26.131,33

546.621,35
86.872,56
149.517,22

37.450,04

173.214,00

31.560,00

96.279,78

264.679,21 541.138,17

1.823.443,17

888,31
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V skladu s 3. odstavkom 3. člena Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010 lahko krajevne
skupnosti izvajajo v breme sredstev krajevne skupnosti le tiste naloge, ki ne presegajo vrednosti
80.000,00 €. Upoštevajoč to določilo se sredstva Krajevne skupnosti Sežana, ki so bila predvidena za
ureditev parka pri Starem gradu in za izgradnjo krožišča Eme Starc, znižajo za 400.000,00 €. Naloge
se bodo tako financirale neposredno iz proračuna in sicer iz naslednjih postavk:
- p.p. 320107 – Vzdrževanje objektov skupne rabe, park Stari grad
200.000,00 €,
- p.p. 373401 – Krožišče Eme Starc
200.000,00 €.

OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0101

Občinski svet
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402
Informatizacija uprave
04029001
Informacijska infrastruktura
100901 Računalniška oprema za potrebe občinskega sveta – projekt OB111-09-0001
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za nakup računalniške opreme za člane občinskega sveta in
nadzornega odbora. Ob sprejemu proračuna za leto 2010 te postavke ni bilo, s predlagano
spremembo proračuna pa planiramo sredstva v višini 2.000 € za nakup računalniške opreme v novem
mandatu občinskega sveta.
04

0400

Občinska uprava
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403
Druge skupne administrativne službe
04039003
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
312301 Vzdrževanje poslovnih prostorov - projekt OB111-07-0003
Višina planiranih sredstev za vzdrževanje poslovnih prostorov je predvidena na podlagi ugotovitve
dejanskega stanja oziroma od višine pobrane najemnine ob upoštevanju zahtev in meril iz Pravilnika o
minimalnih ter tehničnih in drugih normativih za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš.
04

312601 Rezervni sklad poslovnih prostorov - projekt OB111-07-0004
Sredstva rezervnega sklada so planirana na podlagi določil veljavne zakonodaje in od višine
prispevka, ki ga posamezniki vplačujejo v rezervi sklad za posamezni poslovni prostor.
313101 Urejanje poslovnih prostorov po KS projekt - OB111-08-0026
Pod postavko so planirana sredstva za tekoča in nujna vzdrževalna dela poslovnih prostorov, ki jih
imajo posamezne krajevne skupnosti v uporabi za opravljanje svoje dejavnosti. Del sredstev je
namenjen za operacije, ki so bile prijavljene na Javni razpis za obnov in razvoj vasi (Ukrep 322)
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za pridobitev sredstev iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja. Za investicijsko vzdrževanje in obnove so od skupne višine 190.000,00 €
na proračunski postavki predvidena sredstva v višini 120.000,00 €.
313102 Nakup poslovnih prostorov projekt- OB111-09-0017
V načrtu razvojnih programov so sredstva namenjena za nakupe poslovnih prostorov zaradi
zagotovitve novih prostorov krajevnim skupnostim, društvom, javnim zavodom in drugim javnim
organizacijam.

06

LOKALNA SAMOUPRAVA
0603
Dejavnost občinske uprave
06039002
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obč.uprave
100103 Nakup opreme uprava - projekt OB111-07-0001
V letu 2010 je na postavki predvidenih 19.000 €. S spremembo odloka se postavka ne spreminja.
V nadaljnjih letih 2011-2013 načrtujemo zamenjavo dotrajane programske in strojne opreme z novo.
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312401 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe - projekt OB111-07-0014
V preteklih letih izvedena postopna prenova vile Mirasasso, kot so v letu 2002 obnovljeni prostori
urada župana, v letu 2003 obnovljen pretežni del podstrešne etaže, v letu 2006 pa celotna
zunanjščina objekta, se bo nadaljevala postopno tudi v prihodnje. V letu 2010 se bo nadaljevalo z
nujnimi vzdrževalnimi deli v notranjosti objekta, ki so potekali tudi v 2009.
Nadaljnja gradbena, instalacijska in funkcionalna prenova objekta se za del obnove notranjosti objekta
v pritličju načrtuje na drugi postavki proračuna v 2010, prenova preostalih delov notranjosti pa v
sledečih letih na tej postavki.
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 - projekt OB111-07-0002
Sredstva so namenjena opremljanju enot Civilne zaščite, s čimer želimo povečati njihovo operativno
sposobnost in pripravljenost v primeru naravnih nesreč.

07039002
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
390102 Prostovoljna gasilska društva, investicijski transferi - projekt OB111-07-0012
Na proračunski postavki 390102 so predvidena sredstva požarnega sklada, ki se zbirajo v državnem
proračunu iz naslova požarne takse in se mesečno razdeljujejo lokalnim skupnostim. Občina sredstva
dodeljuje gasilskim enotam na svojem območju v skladu s sklepom Odbora za varstvo pred požari in
za razdelitev sredstev požarne takse. Prejeta sredstva so strogo namenska za investicije. Višina
sredstev na postavki je odvisna od dinamike prilivov sredstev iz državnega proračuna.
390202 ZGRS, investicijski transferi - projekt OB111-07-0015
Da bi lahko ZGRS učinkovito deloval v smeri zmanjšanja posledic požarov in nesreč ter preventivnega
delovanja je poleg optimalnega števila strokovno usposobljenega kadra potrebno zagotoviti tudi
sodoben vozni park ter opremo. Želimo si, da bi se obnova voznega parka nadaljevala tudi v
prihodnjih letih, zato je v letu 2010 predvidena nabava vozila GVC 16/24, za kar naj bi Občina Sežana
zagotovila sredstva v višini 222.600 €. Za ostalo opremo je v letu 2010 predvideno 33.390 €. V letu
2011 je predvidena nabava tehničnega vozila TV2D, za katerega naj bi Občine Sežana prispevala
250.425 €. V sklop najnujnejše zamenjave vozil spada še nakup zglobnega dvigala v prihodnjih letih.
V posameznih letih so planirana tudi sredstva za opremljanje gasilske enote ZGRS z osebno opremo.
390401 Gasilski dom Sežana - projekt OB111-08-0005
Ministrstvo za obrambo pr€eja kompleks bivše vojašnice in sedaj zavoda za gasilsko in reševalno
službo Sežana, v republiški izobraževalni podcenter Uprave za zaščito in reševanje Republike
Slovenije. Zaradi pr€editve obstoječega kompleksa se je pojavila potreba po izgradnja novega
gasilskega doma z urejenimi prostori za Prostovoljno gasilsko društvo Sežana, Kraško gasilsko zvezo,
Zvezo veteranov in Radioamaterski klub ter Rdeči križ.
Predvideni prostori bodo namenjeni delovanju navedenih društev. V objektu je predvidena tudi garaža
za gasilska vozila in večnamenska dvorana za izpitni center ter krvodajalske akcije. Predviden gasilski
dom bo zgrajen v okviru obstoječega kompleksa na p.št. 2778/12 in 2778/13 k.o. Sežana. Celotna
2
neto površina dvoetažnega objekta bo 765,00m .
Ocenjena poraba sredstev v letu 2009 bo 48.560,00 € za projektno dokumentacijo in parcelacijo. V
letu 2010 je predvidena poraba 50.000,00 € in sicer za projektno dokumentacijo ter izvedbo postopka
javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje. Postopek pridobitve gradbene parcele za gradnjo
predvidenega objekta je v teku in bo predvidoma zaključen v letu 2010. Predviden začetek gradnje bo
leta 2011, v letu 2012 pa zaključek.
390501 Nabava vozila za potrebe gasilskih društev - projekt OB111-08-0022
Z zamenjavo dotrajanih vozil v prostovoljnih gasilskih društvih bomo nadaljevali tudi v letu 2010, ko je
predvidena nabava gasilskega vozila za potrebe PGD Štjak. V kolikor bo tudi v letu 2009 objavljen
razpis Uprave RS za zaščito in reševanje za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje požarov
v naravi, bomo del sredstev za nabavo vozila poskušali pridobiti iz državnega proračuna. V obdobju
2011-2013 želimo z novim vozilom opremiti tudi ostali dve društvi (PGD Lokev in PGD Sežana).
10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
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1003
Aktivna politika zaposlovanja
10039001
Povečanje zaposljivosti
231802 Sofinanciranje pripravništva in prve zaposlitve - projekt OB111-07-0011
Sofinanciranje pripravništva oz. prve zaposlitve se smatra kot državna pomoč po pravilu "de minimis"
in je v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči. Občina Sežana je pričela v letu 2004
zagotavljati sredstva za sofinanciranje spodbujanja pripravništva in novega zaposlovanja za tiste, ki
prvič iščejo službo. Proračun sofinancira gospodarske organizacije, ki se prijavijo na javni razpis.
Letno bodo za obdobje od 2010 do 2013 potrebna sredstva v višini 10.000 €.

11
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102
Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
431601 Sofinanc. plačila zavarovalnih premij (elementarne nesreče) - projekt OB111-070081
Sofinancirano bo plačilo zavarovalnih premij za primer škod po elementarnih nesrečah na posevkih in
plodovih (zavarovanje pridelka grozdja zaradi toče, pozebe….) in zavarovalnih premij za kritje izgub
pri živalih, ki jih povzročijo bolezni. Do leta 2013 naj bi na postavki zagotavljali sredstva v višini 10.500
€ letno .
432201 Stroški transporta iz odročnih krajev - projekt OB111-07-0121
Sofinancirano je plačilo stroškov transporta za prevoz blaga iz odročnih krajev občine. Sredstva se
dodelijo nosilcu transportne dejavnosti. Do leta 2013 naj bi na postavki zagotavljali sredstva v višini
5.800 € letno.
432401

Investicije v primarno proizvodnjo(kmet.mehanizac.,pašniki, oprema- projekt OB11108-0019
Sredstva so namenjena za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva, in sicer za ureditev trajnih
nasadov, ureditev pašnikov ter objektov za živino, ureditev kmetijskih zemljišč, nakup kmetijskih
zemljišč, nabavo kmetijske mehanizacije in opreme. Do leta 2013 naj bi na postavki zagotavljali
sredstva v višini 38.237 € letno.
11029002
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
431101 Investicije v dopol.dejavnosti - predelava, turizem, prodaja izdelkov projekt OB111-07-0079
Sredstva se bodo dodeljevala za sofinanciranje naložb v predelavo primarnih proizvodov (mleko,
meso, sadje, med…) predvsem za objekte in opremo. V okviru postavke so zajeta tudi sredstva za
sofinanciranje nekmetijskih dejavnosti - turistične kmetije, prodaja izdelkov, obrt,… Do leta 2013 naj bi
na postavki zagotavljali sredstva v višini 22.000 € letno.
431701

Tehnična podpora v kmetijstvu-organizacijam, društvom, zvezam projekt OB111-070116
Sredstva so namenjena sofinanciranju tehnične podpore – organiziranja in izvedbe programov
izobraževanja ter usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu, ki jih izvajajo
registrirane organizacije, društva, združenja. Sredstva so namenjena še za kritje stroškov svetovalnih
storitev, stroškov v zvezi z udeležbo na razstavah, tekmovanjih, sejmih. Do leta 2013 naj bi na
postavki zagotavljali sredstva v višini 20.000 € letno.
431801

Spodbujanje proizvod.kakovostnih kmet. proizvodov – geografske označbe
projekt OB111-07-0117
Sredstva se zagotavljajo za kritje stroškov zaščite posebnosti na Krasu. Do leta 2013 naj bi na
postavki zagotavljali sredstva v višini 1.800 € letno.
432301

Invest. v trženje proizvodov in storitev (invest., izobraž., promocije)
projekt OB111-07-0122
V okviru te postavke so sredstva načrtovana za sofinanciranje naložb neposredne prodaje kmetijskih
proizvodov na kmetiji in izven kmetije, za promocijo in trženje kmetijskih proizvodov, za izobraževanje in
usposabljanje povezano z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Do leta 2013 naj bi na postavki
zagotavljali sredstva v višini 6.500 € letno.
59

Navedene subvencije, dodeljene kmetom s strani Občine Sežana, so opredeljene kot državne pomoči.
Sredstva (državne pomoči) za načrtovane ukrepe se dodelijo na podlagi razpisa 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) v katerem je določeno, katere ukrepe bo občina
izvajala. Občina mora vsako leto poročati o dodeljenih subvencijah Ministrstvu za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvu za finance.
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PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029001
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
331501 Urejanje odvodnjavanja - projekt OB111-07-0016
Postavka obsega ureditev meteorne kanalizacije in odvodnjavanje v smeri Dutovlje - Repentabor in na
območju mesta Sežana. Za navedena dela se v letu 2010 zagotavlja 35.000,00 €, v letu 2011 pa še
nadaljnjih 2.000 €..
332701 Cesta Sežana – Orlek-projekt PortTerInfra - projekt OB111-08-0040
Občina Sežana nastopa kot partner pri projektu z imenom PorTerInfra, ki ga Luka Koper kot nosilec
projekta prijavlja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (strateški
projekti). Projekt bo trajal 36 mesecev. Občina Sežana bo nadaljevala s pripravo projektne predloge
za novo, dodatno ali izboljšano cestno infrastrukturo.
Za navedene projektne predloge se predvideva priprava:
− Študij, strokovnih podlag oziroma projektno tehnične dokumentacije, v povezavi s prostorsko
dokumentacijo;
− Investicijsko dokumentacijo;
− Druge aktivnosti za pripravo projekta (koordinacija, svetovanje, revizija projektov ipd).
V letu 2010 je za to namenjenih 32.000 €. Projekt traja predvidoma 36 mesecev. Za naslednja leta se
predvideva zneske do skupne višine 10.000 €.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
330201 Ekspropriacija - odškodnina za zemljišče in objekte projekt OB111-07-0017
Sredstva so namenjena za plačilo odškodnin za zemljišča, ki so bila v preteklih letih uporabljena pri
rekonstrukcijah občinskih cest in so planirana glede na že izvedene odmere posameznih cest.
330301 Ceste Vrabče – Veliko polje projekt OB111-08-0041
Za obravnavano cesto v letu 2010 se zagotavljajo sredstva za izdelavo projekta ceste in vodovoda v
predvideni vrednosti 32.000 €-a. V letu 2011 se za gradnjo zagotavljajo sredstva v vrednosti 100.000
€-a in za leto 2012 228.000 €-a.
330401 Ceste Na Polane - projekt OB111-08-0018
V območju industrijske cone nekdanje ISKRE in ob njej razvijajoče podjetniške cone smo predvideli
ureditev povezovalne ceste in sicer s Cesto na Polane. Predhodno bomo v cestnem telesu zgradili ali
rekonstruirali vso potrebno infrastrukturo (vodo, meteorno in fekalno kanalizacijo in javno razsvetljavo).
Najprej bo potrebno izdelati projektno dokumentacijo ter pridobiti gradbeno dovoljenje za vso
infrastrukturo in cesto. V letu 2010 predvidevamo investicijo v višini 40.000 €, predhodno je potrebno
še pridobiti del z.p. št. 6339 k.o. Sežana, v letu 2011 namenjamo 20.000 € in v letu 2012 50.000 €.
330901 Obnova ceste Sežana – Voglje - projekt OB111-07-0018
V letu 2010 bomo nadaljevali z rekonstrukcijo ceste Sežana – Voglje od odcepa pri Renault servisu do
priključka te ceste na Partizansko cesto. Drugi odsek rekonstrukcije bo segal od podvoza pod
avtocesto do priključka na povezovalno cesto – LC 874831 napajalna cesta Sežana – MP Fernetiči.
Poleg ceste bomo uredili tudi pločnike in meteorno kanalizacijo ter delno rekonstruirali javno
razsvetljavo. Istočasno se bo v cestnem telesu izvedla še nova telefonska in NN električna
infrastruktura. Za realizacijo teh del smo v letu 2010 rezervirali 250.000 € in s temi deli bomo zaključili
z rekonstrukciji ceste Sežana – Voglje.
331001

Parkirišča v Sežani – Lenivec, Dom upokojencev - projekt OB111-07-0126
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Ob domu upokojencev v Sežani bomo v naslednjem letu urejali parkirišče. Pri izgradnji bo potrebno
izvesti meteorno kanalizacijo ter javno razsvetljavo, v okviru načrta se bo uredil še projekt otroškega
igrišča. V kolikor se bo izkazalo, da na tem mestu ležijo posamezne infrastrukture, bomo le te
prestavili izven bodočega parkirišča, oziroma jih bomo tako izvedli, da bo omogočen dostop do le-teh
ob potrebi vzdrževanja. V letu 2010 smo za ta projekt namenili 1.000 €.
331701 Ulica pod borovci v Sežani - projekt OB111-07-0019
V Ulici Pod borovci v Sežani je predvideno urediti javno razsvetljavo, poglobitev vodovoda in vertikalno
korekcijo nivelete cestišča ter asfaltiranje ulice. Dela se bodo izvajala po predhodni ureditvi lastništva
parcel na kateri stoji kategorizirana ulica. V letu 2009 na tej postavki ni bilo stroškov in z rebalansom
se vsa sredstva prerazporedijo. V letu 2010 so predvidena sredstva v vrednosti 5.000 €-ov, v letu
2011 in 2012 po 10.000 €-ov za izvedbo del.
331901 Ovire na cesti in odprava arhitektonskih ovir - projekt OB111-07-0020
Postavka zajema odpravo arhitektonskih ovir na obstoječih pločnikih v Sežani v skupni vrednosti
5.000 €-ov za leto 2010, v isti višini pa so predvidena sredstva za vsako posamezno leto do leta
2013.
332001 Cesta Lenivec in Ivana Turšiča – povezava - projekt OB111-07-0021
Zaradi obsežno izvedene stanovanjske pozidave na območju Ceste na Lenivec in ob Cesti Ivana
Turšiča, smo zgradili cestno povezavo, ki omogoča pretok prometa stanovalcem na tem območju v
obe smeri. Projekt povezave zajema tudi izgradnjo krožišča in parkirnih površin. Zaradi izgradnje smo
morali prestaviti del fekalne kanalizacije ter del obstoječe plinske infrastrukture in jo prenesti v cestno
telo. Ob pešpoti, ki vodi od novega krožišča do Cankarjeve ulice je potrebno na novo urediti javno
razsvetljavo ker obstoječi kandelabri ne delujejo, ravno tako je potrebno v delu Turšičeve ulice urediti
javno razsvetljavo. Na objektu Turšičeva 5 je potrebno sanirati fekalno kanalizacijo, ki je slabo
izvedena in zato povzroča poplavljanje nižje ležečih stanovanj. V območju stanovanjskih blokov
Lesnine je potrebno dodelati zunanjo ureditev z zaščitnim zidom ob objektu, urediti je potrebno
ekološki otok ter dostop do garaž. Nekatera dela so že izvedena, vendar njihovo plačilo zapade v leto
2010, druga dela pa je potrebno šele izvesti. V letu 2010 smo za dokončanje del namenili 80.000 €.
332101 Pločniki ob cesti Sežana - Nova Gorica - projekt OB111-07-0022
Pločniki ob cesti Sežana – Nova Gorica – za projektiranje in za izgradnjo hodnika za pešce, meteorne
kanalizacije in druge potrebne komunalne infrastrukture v naseljih Križ, Šmarje pri Sežani, Tomaj,
Dutovlje, Skopo in Kopriva se zagotavlja 33.000 € v letu 2009 ter v letu 2010 in 2011 po 30.000 in v
letu 2012 60.000 Eur.
332601 Ureditev donivojskega parkirišča ob zdravstvenem domu - projekt OB111-07-0025
V letu 2010 bomo najprej izvedli zajem meteorne vode na Levstikovi ulici s postavitvijo rešetk ter
izvedbo meteorne kanalizacije vzdolž cele Levstikove ulice. S takšno rešitvijo bomo preprečili odtok
vode na nižje ležeče parcele ob Zdravstvenem domu Sežana in s tem onemogočali poplavljanje
spodnjih objektov. Novo kanalizacijo bomo prek maščobo lovilca delno povezali z obstoječo meteorno
kanalizacijo na Partizanski cesti, delno pa reševali z ponikalnicami v zelenicah in cestnem telesu.
Poleg tega bomo ob Levstikovi ulici izvedli tudi pločnike in prestavili obstoječi ekološki otok na novo
lokacijo. Obstoječo površino za Zdravstvenim domom namenjeno parkiranju bomo prevlekli z asfaltno
protiprašno prevleko in zarisali parkirna mesta. Za izvedbo teh del smo v letu 2010 zagotovili 50.000
€, v letu 2011 še dodatnih 70.000 €.
332801 Parkirišče za Ljudsko univerzo Sežana - projekt OB111-07-0127
V letu 2009 smo predvideli ureditev parkirišče za ljudsko univerzo Sežana in tako povečati število
parkirnih mest v središču Sežane. Istočasno bo potrebno urediti tudi ustrezno meteorno kanalizacijo. V
letu 2009 ne bomo realizirali del na tem objektu, zato ne bomo porabili nikakršnih sredstev. V letu
2010 se zagotavlja 1.000 €
332902 Ureditev pločnikov in krožišč v Sežani - projekt OB111-09-0032
Zaradi povečanega cestnega in tovornega prometa, bomo urejali pločniki in krožišča povsod tam,
kjer je koncentracija prometa največja. Pločniki so predvideni ob Bazoviški in Orleški cesti, kjer bi se
uredila tudi krožišča in s tem bi pripomogli k večji pretočnosti in varnosti pometa. Zaradi izvedbe
krožišč med Lipiško, Bazoviško in Regentovo ulico bo potrebno odkupiti, oziroma izvesti zamenjavo
zemljišč, istočasno pa bo potrebno prestaviti infrastrukturo, ki trenutno leži v cesti in bo kasneje
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postala privatna lastnina. Del sredstev za izvedbo krožišč bo zagotovila tudi Direkcija RS za ceste, saj
je ta cesta regionalna in bomo skupaj nastopali kot sofinancerji. V okviru izgradnje bomo morali
zagotoviti tudi izgradnjo kolesarske poti, zato bo potrebno pridobiti še dodatna zemljišča. V letu 2010
bomo pričeli z deli in zanj namenili 150.000 €, v letu 2011 bomo zagotovili 250.000 €, v letu 2012 še
nadaljnjih 150.000 €.
333001 Cesta Majcni – Odcep Sela - projekt OB111-07-0129
V letu 2008 smo pričeli rekonstrukcijo ceste Majcni odcep Sela, ki se bo nadaljevala tudi v leto 2009 in
2010. Poleg rekonstrukcije ceste se izvaja še rekonstrukcija vodovodnega omrežja, izgradnja
meteorne kanalizacije in pločnikov. Občina Sežana je s tem projektom kandidirala na razpisu za
Evropska sredstva v okviru projekta Naložba v vašo prihodnost v okviru Evropskega sklada za
regionalni razvoj. V letu 2010 bomo nadaljevali z urejanjem ceste od zaselka Jeriši do mostu čez
Rašo. Na spodnjem delu ceste je v dolžini 400 m potrebno rekonstruirati podporni zid, saj je obstoječa
kamnita zložba mestoma poškodovana in deloma tudi porušena. Poleg tega bo potrebno namestiti še
zaščitno mrežo proti padanju kamenja na zgornjo brežino ceste, ker je struktura le-te zelo podvržena
eroziji. V letu 2009 smo za ta projekt namenili 1.223.560 €, v letu 2010 zagotavljamo 770.000 € ter v
letu 2011 150.000 €.
333101 Cesta Veliki Dol – Tublje - projekt OB111-07-0130
Predvideva se sanacija lokalne ceste v odseku Veliki Dol – Tublje pri Komnu. Projekt za izvedbo
sanacije bo predvidel širino cestišča 5.50 m ter dva krat 0.50 m bankin. Pred gradnjo je potrebno
pridobiti še soglasja lastnikov zemljišč za širitev ceste. V letu 2010 se bodo pričela izvajati dela na
odseku od vasi Veliki dol proti Tubljam, kjer bomo na novo izvedli nevarne zavoje in druge cestne
objekte ter uredili cestne priključke. Istočasno bomo morali urediti tudi zajetje meteornih voda in
predvideti ponikalnice za ponikanje le-te. V naslednjih letih bomo nadaljevali z deli do občinske meje
občine Komen. V letu 2010 je predvideno sofinanciranje objekta skladno s 23. členom Zakona o
financiranju občin v višini 436.019 €, skupaj z lasnimi sredstvi bo v letu 2010 namenjenih 460.019 €, v
letu 2011, 2012 in 2013 bomo predvideli po 100.000 € v vsakem letu.
361404 Sovlaganje v komunalno infrastrukturo – CESTE - projekt OB111-07-0027
Sovlaganja v komunalno infrastrukturo po zgoraj navedenih postavkah predstavljajo zneske sovlaganj
občine v izgradnjo komunalne infrastrukture v obliki oprostitve plačila komunalnega prispevka, v
primerih sklenitve pogodbe o opremljanju s komunalno opremo, (ki jo je sicer dolžna zgraditi občina)
med posameznim investitorjem in občino. Navedeni zneski se realizirajo le v primeru sklenitve
pogodbe o opremljanju, ko posamezni investitor z lastnim sredstvi zgradi del javne infrastrukture,
občina pa mu sredstva, vlagana v izgradnjo, prizna tako, da ga oprosti plačila komunalnega prispevka.
Pravna podlaga za tak obračun je 78. člen Zakona o prostorskem načrtovanju(Urad.list. št. 33/2007).
Navedena sredstva je zelo težko planirati, saj ni vnaprej znano, koliko pogodb o opremljanju in v
kakšnem obsegu bo sklenjenih. V letu 2009 je bilo predvidenih 30.000,00 €, na podlagi pogodbe o
opremljanju pa bo v letu 2009 realiziranih 17.122,00 € za gradnjo ulice na območju zazidave Stari
kamnolom Sežana. V letu 2010 je predvidenih 30.000,00 €, ravno tako pa tudi v letih 2011, 2012 in
2013.
372103 Lehte – komunalno opremljanje - projekt OB111-07-0028
Občina Sežana je v letu 2006 pristopila k izvedbi projektov Komunalna oprema na območju »ZS 11
Lehte« v Sežani. Projekt je predvideval izgradnjo vseh infrastruktur, ki bodo služila stanovanjskim
objektom na tej lokaciji. V letu 2010 pripravljamo projekte PGD za komunalno opremljanje Lehte II, ki
se neposredno navezujejo na že zgrajeno območje. Na območju Lehte II so že delno zgrajeni
stanovanjski objekti, vendar še nimajo ustrezne komunalne infrastrukture. Deloma se ti objekti
napajajo preko gradbiščnih priključkov vode in elektrike iz Lipiške ceste, medtem ko so dostopi do
objektov urejeni z začasnimi uvozi. V letu 2010 bomo za Lehte – ceste namenili 19.000 €, v letu 2011
in 2012 pa po 50.000 €.
373401 Krožišče Eme Starc - projekt OB111-09-033
Ob dokončani izgradnji objektov komunalnega opremljanja območja Lehte in Ograd se je povečal
promet ob Benčičevi ulici in ulici Eme Starc. Ker se je zaradi novo nastale ureditve cest ter njunih širin,
povečala prometna nevarnost pri križanju teh dveh ulic, smo predvideli izvedbo povoznega krožišča
na tem mestu. Poleg tega bomo morali v krožišču urediti tudi javno razsvetljavo in ustrezne prehode
za pešce. Za izgradnjo tega objekta bomo v letu 2010 namenili 200.000 € in ga v tem letu zaključili.
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13029003 Urejanje cestnega prometa
343001 Pločniki in ureditev parkirišč na Pahorjevi - projekt OB111-09-0034
Za izvedbo prometne ureditve na Pahorjevi ulici imamo pripravljeno projektno rešitve, ki predvideva
enosmeren promet v smeri od Cankarjeve proti ulici Cesta na Lenivec. S takšno rešitvijo se omogoča
postavitev parkirnih mest vzdolž celotne Pahorjeve ulice. Istočasno bo potrebno dodelati prometno
ureditev ostalih ulic in parkirišč, ki se navezujejo na Pahorjevo ulico. Za omenjen objekt bomo v letu
2010 namenili 10.000 €, v letu 2011 50.000 € v letu 2012 še nadaljnjih 10.000 €.
421501 Pločniki novo naselje - projekt OB111-07-0119
Občina Sežana zaključuje z izgradnjo infrastrukturnih objektov v Novem naselju v Sežani. Ob izgradnji
fekalne in meteorne kanalizacije so se uredili tudi pločniki in javna razsvetljava na celotni trasi ulic
Novega naselja. Dela so zaključena, vendar bodo finančne obveze zapadle v leto 2010. V letu 2010
bomo za dokončanje del na tem projektu zagotovili 100.000 €.

13029004 Cestna razsvetljava
320401 Javna razsvetljava - projekt OB111-09-0002
Za postavitev novih varčnih svetlobnih luči se za leto 2009 zagotavlja 2.448 €-a, v letu 2010, 2011 ter
2012 po 5.000 €-ov za vsako leto.
372104 Lehte – javna razsvetljava - projekt OB111-08-0006
V leto 2010 zapadejo določena plačila za izvedbo javne razsvetljave območja Lehte I, ki so bile
dokončane v letu 2009. Ob izgradnji komunalnega opremljanja za območje Lehte II bomo pridobili
projektno dokumentacijo PGD tudi za javno razsvetljavo, ki bo osnova za pridobitev gradbenega
dovoljenja tega območja. Vrednost sredstev za delež projektov pri javni razsvetljavi Lehte II bo v letu
2010 znašala 5.000 €, v letu 2011 in 2012 vsako leto po 5.000 €.
421502 Pločniki novo naselje – javna razsvetljava - projekt OB111-07-0118
Občina Sežana nadaljuje z izgradnjo infrastrukturnih objektov v Novem naselju v Sežani. Ob izgradnji
fekalne in meteorne kanalizacije se bodo uredili tudi pločniki in javna razsvetljava na celotni trasi ulice.
Istočasno se bodo izvedli tudi novi cestni priključki Lipiške ulice na Bazoviško in Lokavsko cesto. V
letu 2009 smo za izvedbo javne razsvetljave predvideli 28.500 €, za leto 2010 pa 15.000 €.
421503 Križ Šepulje javna razsvetljava - projekt OB111-09-0035
V vasi Križ – Šepulje se bo v letu 2010 pričela rekonstrukcija primarnega vodovodnega omrežja in
vodovodnih priključkov, ker je vodovod pod dimenzioniran, istočasno pa poteka po privatnih parcelah.
Ker bo večina javnih poti zaradi izgradnje vodovoda na novo prekopana, bomo istočasno izvedli še
infrastrukturo javne razsvetljave, ki sedaj poteka prosto zračno. Vrednost sredstev, ki jih v letu 2010
namenjamo za izgradnjo javne razsvetljave znaša 20.000 €, ravno toliko bomo namenili v letu 2011 in
2012, ko bomo nadaljevali z izgradnjo vodovodnega omrežja.

1306
Telekomunikacije in pošta
130601
Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
130601 Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij - projekt OB111-08-0042
Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 975.000 €. Gre za sredstva, za katera bo
Občina Sežana kandidirala na razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, Prednostna usmeritev: 2.2.
Informacijska družba - Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti. Sredstva bodo porabljena za izgradnjo odprtega
širokopasovnega omrežja, kot je določeno z javnim razpisom.

14
GOSPODARSTVO
1402
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
140201 Investicijsko vzdrževanje objekta stare Iskre - projekt OB111-08-0021
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Sredstva so bila namenjena sofinanciranju prenove centralnega dela prvega nadstropja starega dela
poslopja nekdanje tovarne Iskra (obnova fasade in strehe, zasteklitev,…). Objekta brez obnove teh
prostorov ni mogoče dajati v najem. V proračunu za leto 2010 je bilo predvidenih 100.000 € sredstev.
Zaradi zaostrenih makroekonomskih razmer je s spremembo proračuna za leto 2010 predviden zamik
začetka izvajanja investicije v leti 2011 in 2012.
361801 Poslovna cona Sežana - projekt OB111-07-0131
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 že v letu 2009 rezervirana sredstva za morebitne
pripravljalne aktivnosti za izvedbo projekta. Postavka v letu 2009 ni bila realizirana, ker je tudi vezana na
predhodno pridobitev oziroma menjavo zemljišč. Višina sredstev se glede na veljavni plan za leto 2010 s
spremembo proračuna ne spreminja. V letu 2011 so predvidena sredstva v višini 200.000 €.
411101 Regresiranje drobnega gospodarstva - projekt OB111-07-0082
Občina Sežana skupaj z Zavarovalnico Triglav zagotavlja sredstva za subvencioniranje realne
obrestne mere za kredite, ki so jih najeli subjekti malega gospodarstva - mala in srednja podjetja in
samostojni podjetniki, podjetniki začetniki 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).
Razpisana masa sredstev za kreditiranje je znašala 834.585 €. Kreditna sredstva so bila izčrpana v
letu 2006. Za pokritje obveznosti za regresiranje obrestne mere kreditojemalcem načrtujemo v letu
2010 sredstva v obsegu 4.000 €, v enakem obsegu naj bi zagotovili sredstva tudi v letu 2011.
Regresiranje obrestne mere je opredeljeno kot državna pomoč de minimis. Za dodeljevanje teh
pomoči je potrebno pridobiti soglasje Ministrstva za finance. O dodeljenih pomočeh je potrebno
ministrstvu tudi poročati.

1403
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001
Promocija občine
422501 Poti miru na Krasu - projekt OB111-08-0057
Cilj Projekta Poti Miru na Krasu, katerega vodilni partner je Občina Miren-Kostanjevica, je urediti poti
miru na nekdanjem kraškem bojišču, ki je predstavljalo skrajni južni del soške fronte. Projekt je
namenjen urejanju poti za pohodnike in kolesarje, s katerimi bo predstavljena zgodovinska dediščina
prve svetovne vojne, poleg tega pa še naravna dediščina, ki Kras dela tako različen in prepoznaven.
Občina Sežana je preko Zavoda za šport, turizem in prosti čas v letu 2009 že sodelovala v projektu in
izvedla popis dediščine oz. ostankov I. sv. vojne na njenem območju. Za nadaljevanje projekta v letu
2010 namenjamo 39.630€.

14039002
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
372601 Projekt naravoslovno turistično območje matičnega Krasa - projekt
OB111-08-0043
Občina Sežana nastopa kot vodilni partner / nosilec projekta projektu Kras Carso. Gre za projekt,
prijavljen v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Projekt Kras Carso
je Občina Sežana prijavljala na strateške projekte pod prednostno nalogo 1: »Okolje, transport in
trajnostna teritorialna integracija«.
V letu 2010 je za projekt Kras Carso namenjenih 588.000 €.
Po letu 2010 se bodo nadaljevale aktivnosti v zvezi s projektom. Predvideva se izvajanje druge faze
ureditve naravoslovnega in informacijskega središča, priprava strategije integriranega razvoja Krasa v
Sloveniji in Italiji – skupno čezmejno usklajevanje; instrumenti in aktivnosti za koordiniranje reševanja
razvojne problematike; čezmejno mrežno povezovanje naravoslovnih in drugih informacijskih centrov.
Projekt traja predvidoma 40 mesecev. Za naslednja leta se predvideva zneske do skupne višine
1.228.000 €.
420201

Turistično informacijski center Sežana - projekt OB111-07-0031
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Del sredstev v višini 6.372,00 s proračunske postavke, ki je namenjena za delovanje turistično
informacijskih centrov, ki delujejo v okviru Zavoda za šport, turizem in prosti čas bomo namenili za
posodobitev oz. dopolnitev telekomunikacijske oprema v TIC-u.
420603 Ureditev mesta Sežana in naselij v občini Sežana - projekt OB111-07-0032
Zagotavljanje kvalitetnega grajenega javnega dobra, ki je ključen za kvaliteten razvoj, izboljšanje
oblikovne podobe naselij ter zagotavljanja večje privlačnosti mestnih in vaških prostorov, prepoznanih
tudi kot turistično zanimiva območja, se bo v mestu Sežana kot v drugih naseljih nadaljevalo z
ureditvami in obnovami javnih površin predvsem v jedrnih območjih. Ureditve se bodo izvajale v
odvisnosti od dinamike izvedbe ter v dogovoru s Krajevnimi skupnostmi, še naprej se bodo usmerjale
prednostno v območja z večjo ferkventnostjo oziroma v naselja, ki predstavljajo središča v omrežju
naselij.
420701 Nakup stojnic - projekt OB111-07-0148
Predvidena sredstva za nakup dodatnih stojnic smo zmanjšali na 5.000 € in so namenjena predvsem za
njihovo vzdrževanje, transport, montažo ter hrambo.
422002 Urejanje turističnih, tematskih in kolesarskih poti - projekt OB111-09-0037
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena urejanju posameznih turističnih, tematskih in
kolesarskih poti, njihovi označitvi ter vzdrževanju, ki bo izvedeno v sodelovanju s skrbniki posameznih
poti.
422201 Kolesarska pot Sežana – mejni prehod Lipica - projekt OB111-08-0044
Višina sredstev na tej proračunski postavki se s spremembo proračuna zmanjša na 10.000 € in bo
namenjena investicijskemu vzdrževanju in obnovi obstoječe kolesarske poti med Sežano in mejnim
prehodom Lipica.
422601 Mladinska prenočišča - projekt OB111-08-0056
V sodelovanju s Klubom študentov Sežana naj bi sodelovali pri ureditvi mladinskih prenočišč v Sežani.
Za pridobitev dodatnih sredstev za realizacijo projekta, bomo poskušali kandidirati na različnih
razpisih.

15
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001
Zbiranje in ravnanje z odpadki
370102 CERO Sežana, investicijski odhodki - projekt OB111-07-0033
Pri sanaciji odlagališča v Sežani se bodo nadaljevala dela po Programu prilagoditve odlagališča v
Sežani Pravilniku o odlaganju odpadkov. Zaključili bomo z deli na izcednih vodah in sicer z
recirkulacijo vode preko kinet. V letu 2010 bomo najprej izdelali idejno zasnovo za postavitev
kompostarne za zeleni odrez (kapacitete 1000t/letno), nato še projekt PGD. V letu 2010 bomo
pridobili gradbeno dovoljenje za izvedbo kompostarne in skupno namenili 300.000 €. V to vrednost so
vključena tudi dela, ki so že izvedena in zapadejo v izplačilo v letu 2010. V letu 2011 in letu 2012 ter
2013 bomo za nadaljevanje del namenili za vsako leto 100.000 €. Obstoječe odlagališče bo potrebno
vzdrževati in izvajati okoljske monitoringe še 30 let po zaprtju. Zbiranje sredsev za ta namen se
zagotavlja s finančnim jamstvom za zapiranje odlagališč, v skladu z Uredbo odlaganju odpadkov na
odlagališčih.
371701 EKO otoki za ločeno zbiranje odpadkov- projekt OB111-07-0034
Tudi v letu 2010 bomo nadaljevali s povečanjem števila ekoloških otokov za ločeno zbiranje
odpadkov, ki so se izkazali za zelo učinkovite. Po najnovejših podatkih so se zmanjšale količine
odloženih odpadkov, ki se odlagajo na deponiji za cca 25% prav zaradi ločenega zbiranja odpadkov.
Ker nas tudi zakonodaja na tem področju obvezuje, da vsako leto povečujemo količine, ki se zbirajo
ločeno in snovno vračajo v recikliranje, je nujno povečati število EKO otokov. V letu 2010 bomo
namenili 10.000 €, ravno tako v letu 2011 in 2012.
373002

Občina Hrpelje - Kozina – odstopljena okoljska dajatev za onesnaž.okolja zaradi odlaganja
odpad. - projekt OB111-08-0047
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Takso iz naslova Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se bo
nakazovalo občinam skladno z zadnjo odmerno Odločbo. Po sklepu županov občin Sežana,Komen,
Divača, Hrpelje-Kozina se v letu 2010 vsa zbrana taksa usmeri v izgradnjo zbirnega centa v občini
Hrpelje -Kozina. V letu 2010 bomo odstopili 80.000 € sredstev občini Hrpelje – Kozina, v letu 2011 pa
5.000 €.
15029002
Ravnanje z odpadno vodo
350301 Kanalizacij Križ, Šepulje- projekt OB111-07-0036
V vaseh Križ – Šepulje imamo pripravljeno projektno dokumentacijo PGD za celotno območje. V letu
2010 bomo pridobili gradbeno dovoljenje bomo pričeli z izgradnjo kanalizacije v starem delu vasi,
istočasno bomo sanirali še vodovodno omrežje ter cestne površine. Poleg tega bomo sanirali tudi
javno razsvetljavo, medtem ko bodo ostali upravljavci infrastruktur rekonstruirali še telefonsko omrežje
in NN električno infrastrukturo. Zaradi strnjenosti naselja bo potrebna večje usklajevanje del na
gradbišču, izgradnjo bo potrebno uskladiti še z ostalimi izvajalci infrastruktur (elektrika, telefon).
Vrednost del na tem objektu bo v letu 2010 znašala 20.000 €, v letu 2011 40.000 €, v letu 2012 40.000
€.
351001 Projekti za kanalizacijo Lokev- projekt OB111-07-0038
V letu 2006 je bila sklenjena pogodba za izdelavo Idejnih zasnov fekalne in meteorne kanalizacije ter
čistilne naprave za naselje Lokev. V letu 2009 smo pristopili k izdelavi projektov PGD za fekalno in
meteorno kanalizacijo, ki bodo predvidoma dokončani v letu 2010. V najožjem delu vasi bo potrebno
ob izgradnji kanalizacije sanirati tudi vodovodno omrežje, ki je v glavnem izvedeno iz salonitnih cevi. V
letu 2010 smo zagotovili 50.000 € za izgradnjo kanalizacije, ravno tako za leto 2011 in 2012.
361402 Sovlaganja v komunalno infrastrukturo - kanalizacija- projekt OB111-07-0040
Sovlaganja v komunalno infrastrukturo po zgoraj navedenih postavkah predstavljajo zneske sovlaganj
občine v izgradnjo komunalne infrastrukture v obliki oprostitve plačila komunalnega prispevka, v
primerih sklenitve pogodbe o opremljanju s komunalno opremo, (ki jo je sicer dolžna zgraditi občina)
med posameznim investitorjem in občino. Navedeni zneski se realizirajo le v primeru sklenitve
pogodbe o opremljanju, ko posamezni investitor z lastnim sredstvi zgradi del javne infrastrukture,
občina pa mu sredstva, vlagana v izgradnjo, prizna tako, da ga oprosti plačila komunalnega prispevka.
Pravna podlaga za tak obračun je 78. člen Zakona o prostorskem načrtovanju(Urad.list. št. 33/2007).
Navedena sredstva je zelo težko planirati saj ni vnaprej znano, koliko pogodb o opremljanju in v
kakšnem obsegu bo sklenjenih.
V letu 2009 je bilo predvidenih 12.000,00 €. Na podlagi pogodbe o opremljanju bo v letu 2009
realiziranih 41. 872,00 € za kanalizacijo na območju zazidave Stari kamnolom Sežana.V letu 2010 je
predvidenih 12.000,00 €, ravno tako pa tudi v letih 2011, 2012 in 2013 .
370902 Sredstva za infrastrukturo Novo naselje, invest.odhodki- projekt OB111-07-0041
Občina Sežana je v letu 2003 pričela z izgradnjo kanalizacije v Novem naselju. Del projekta se je
financiral iz evropskih sredstev po programu PHARE, preostali del pa se je financiral iz vsakoletnih
proračunov. V letu 2009 smo izvedli fekalno in meteorno kanalizacijo na Lipiški cesti, ki bo bistvenega
pomena, saj bo omogočala navezavo kanalizacij ostalim predelom mesta Sežane. Ker je ta ulica tudi
prometno zelo obremenjena, je bilo potrebno urediti tudi pločnike in javno razsvetljavo. Vzporedno z
izgradnjo kanalizacije so potekala tudi dela pri izgradnji plinskega omrežja ter rekonstrukcijah ostalih
infrastruktur, za katere pa ni bila občina Sežana investitor. V letu 2010 smo za izgradnjo fekalne in
meteorne kanalizacije namenili 35.000 €, saj bodo nekatere obveze iz izgradnje objekta zapadle v leto
2010 in s tem bo izgradnja te kanalizacije zaključena.
372102 Lehte-komunalno oprem. odpadne vode kanalizacija- projekt OB111-07-0042
Območje ZN ZS11 Lehte zajema zazidljivo območje v občini Sežana, ki ga je potrebno komunalno
opremiti v celoti. Občina Sežana je s tem projektom kandidirala na razpisu za Evropska sredstva v
okviru projekta Naložba v vašo prihodnost v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izgradnja
kanalizacije na območju Lehte je zaključena, nadaljuje se z izdelavo projektov za Lehte II, ker so
smiselno nadaljevanje pozidave tega območja. V letu 2010 bomo imeli pripravljene projekte PGD za
komunalno opremljanje Lehte II, ki se neposredno navezujejo na že zgrajeno območje. Na območju
Lehte II so že delno zgrajeni stanovanjski objekti, vendar še nimajo ustrezne komunalne infrastrukture.
Deloma se ti objekti napajajo preko gradbiščnih priključkov vode in elektrike iz Lipiške ceste, medtem
ko so dostopi do objektov urejeni z začasnimi uvozi. V letu 2010 bomo za Lehte II – komunalno
opremljanje odpadne vode namenili 15.000 €, v letu 2011 in 2012 pa po 50.000 €.
66

372501 Kanalizacija Ograde- projekt OB111-07-0043
Za projekt kanalizacija Ograde smo pripravili tudi DIIP (Dokument identifikacije investicijskega
projekta), ki je osnova za kandidiranje občine pri razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev. Na
podlagi izvedenega postopka Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni
programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013 razvojne prioritete »Razvoj regij« je občina Sežana pridobila 1.415.622,00 €. V letu 2009
smo za ta projekt namenili 1.011.000 €. Gradnja infrastrukture na območju Ograd se bo nadaljevala
tudi v letu 2010 in 2011 in sicer z dograditvijo komunalnega opremljanja in povezave vseh infrastruktur
(voda, fekalna, meteorna kanalizacija, plin, elektrika, telefon, javna razsvetljava ter cest) z že
izvedenimi infrastrukturami. Za leto 2010 namenjamo 450.000 €, za leto 2011 480.000 € in za leto
2012 480.000 €.
373201 Kanalizacija Stara vas v Sežani- projekt OB111-08-0027
Na območju Stare vasi je potrebno zgraditi fekalno ter meteorno kanalizacijo, zato smo pristopili k
izdelavi projektne dokumentacije. Glede na to, da v tem delu vasi potekata dva napajalna voda
premera 50 cm za napajanje vodovodnih rezervoarjev, bo potrebno najprej prestaviti napajalne vode
na novo območje in šele nato pristopiti k izgradnji kanalizacije. V letu 2010 bomo pridobili projektno
dokumentacijo PGD za fekalno in meteorno kanalizacijo. Pridobiti bo potrebno tudi vsa soglasja za
prehode primarne komunalne infrastrukture preko privatnih zemljišč, saj je lega obstoječih
stanovanjskih objektov precej neugodna. Ravno tako si moramo zagotoviti soglasje za prehode
infrastruktur preko regionalne ceste in s tem omogočiti povezavo komunalne infrastrukture do čistilne
naprave. V letu 2010 smo zagotovili 40.000 € na tem objektu, v letu 2011 in 2012 po 300.000 €.
373210 Intervencije Kanalizacija- projekt OB111-09-0038
V prejšnjih letih je intervencije izvajal direktno upravljavec kanalizacijskega omrežja, sedaj se sredstva
amortizacije zbirajo v proračunu občine Sežana in zato je bilo potrebno nastaviti novo postavko. V letu
2010 se bo ugotovilo dejansko vrednost sredstev, ki jih bomo namenili za izvajanje intervencij. Za leto
2010 smo predvideli 10.000 €, enake vrednosti smo namenili za intervencije na kanalizacijskem omrežju
za leta 2011, 2012 in 2013.
373301 Kanalizacija meteorna Povir- projekt OB111-09-0039
Na območju vasi Povir je potrebno rekonstruirati in na novo urediti meteorno kanalizacijo, saj je zaradi
preobremenjenosti ceste s tovornim prometom vsa meteorna kanalizacija poškodovana in zaradi
tega prihaja do vdora meteorne vode preko zidu, ki ščiti železniško progo. V ostalem delu ceste ki
vodi k kamnolomu v vasi Povir potrebno zajeti meteorne vode z prečnimi rešetkami že na zgornjem
delu ceste in jo voditi v ponikalnice ali po brežini hriba, tako, da se voda čim bolj razprši. Za izvedbo
teh del bomo v letu 2010 namenili 10.000 €, enake zneske bomo zagotovili v letu 2011 in 2012.
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PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603
Komunalna dejavnost
16039001
Oskrba z vodo
340501
Sanacija lokalnih vodnih virov na Vrheh- projekt OB111-07-0044
Lokalni vodni viri v glavnem pokrivajo dobavo vode vasem na Vrheh, vendar je kvaliteta vode
vprašljiva. V letu 2008 smo pridobili projektno dokumentacijo PGD in PZI in gradbeno dovoljenje ter
zgradili odsek cca 1000 m primarnega vodovoda med vasjo Štjak in Dolenje. V nadaljevanju se bo
izvajalo razdelilno omrežje po vaseh, tako da se bodo zagotovili novi vodovodni priključki. Pri izgradnji
mrliške vežice na Štjaku smo rekonstruirali del primarnega vodovodnega omrežja, vendar bodo
obveze plačila za ta dela zapadla v leto 2010. V ta namen smo rezervirali 20.000 €. Za nadaljnje
posege pri sanaciji lokalnih vodnih virih bomo v letu 2011, 2012 in 2013 zagotovili po 20.000 €.
340502
Vodovod Jeriše, Griže, Tabor- projekt OB111-09-0040
Občina Sežana bo v letu 2010 nadaljevala s programom izgradnje vodovodnega omrežja za celotno
območje Vrhe in sicer bomo ta projekt prijavili v okviru Prvega javnega razpisa za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 razvojne prioritete »Razvoj regij«, ki bo razpisan za leto
izgradnje 2010, 2011 in 2012. Sedaj imamo pripravljeno projektno dokumentacijo PGD za izgradnjo
vodovoda od zaselka Jeriši do Griž, na osnovi katerega bomo pridobili gradbeno dovoljenje. Pri novem
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razpisu za leto 2010 bo potrebno imeti ob prijavi že pridobljeno gradbeno dovoljenje, sicer prijava na
razpis ne bo veljavna. V letu 2010 smo za ta objekt namenili 50.000 €, v letu 2011 950.000 € in v letu
2012 tudi 950.000 €.
342101
Vodovod Križ Šepulje- projekt OB111-08-0016
Ob izgradnji fekalne in meteorne kanalizacije v vas Križ – Šepulje bomo primorani sanirati tudi
vodovodno omrežje. Trenutno vodovodno omrežje je pod dimenzionirano ter zato neustrezno. Zaradi
izgradnje kanalizacije bo prišlo do prestavitev obstoječega omrežja ter izgradnje vseh priključnih
jaškov v cestnem telesu. Del primarnega vodovoda bo potekal tudi ob regionalni cesti Sežana – Nova
Gorica, zato bo potrebno vsa dela usklajevati z soinvestitorjem Direkcije RS za ceste, ki bo sodelovala
na rekonstrukciji ceste in pločnikov. Vrednost del na rekonstrukciji vodovodnega omrežja ocenjujemo
v letu 2010 na 300.000 €, letu 2011, 2012 in 2013 na vsako leto po 80.000 €. Zaradi strnjenosti
starega dela naselja Križ in Šepulje bodo potrebna večje usklajevanje del na gradbišču z ostalimi
izvajalci infrastruktur (elektrika, telefon).
342201
Vodovod Senadolice rezervar- projekt OB111-07-0048
V vasi Senadolice je potrebno najprej izvesti rezervoar v katerega bi se najprej dovažala pitna voda.
Nadalje bomo pristopili k izdelavi projektnih rešitev povezave obstoječega omrežja z Nanoškim
vodovodnim virom in možnostjo izgradnje primarne povezave do vasi. Za omenjena sanacije
vodovoda v letu 2010 zagotavljamo 10.000 € v letih 2011 in 2012 zagotavljamo tudi po 10.000 € vsako
leto.
342401
Vodovod Bolnišnica Sežana- projekt OB111-09-0041
Vodovod Bolnice Sežana je dotrajan in zato ne zagotavlja dovolj oskrbe vode niti za dializo kot za
požarno varnost objekta. Bolnica Sežana je naročila in pridobila projektno dokumentacijo PZI za
sanacijo vodovodnega omrežja in sicer za izvedbo črpališča ter dela primarnega vodovoda z priključki.
V naslednjih letih se bo na objektu Bolnice Sežana izvajala rekonstrukcija obstoječega in dograditev
novega objekta, zato bo dobava vode še bolj pereča. Za te objekt bomo v letu 2010 namenili 40.000 €,
v letu 2011, 2012 in 2013 bomo namenili vsako leto 10.000 €..
342501
Vodovod Dutovlje- projekt OB111-09-0042
V vasi Dutovlje je del stanovanjskih objektov, ki nimajo oskrbe s pitno vodo, zato bomo v letu 2010
zgradili del novega primarnega vodovodnega omrežja in povezali z že obstoječim razvodom in s tem
omogočili dobavo pitne vode vsem stanovanjskim objektom. Vrednost sredstev, ki jih namenjamo za
razširitev vodovodnega sistema Dutovlje v letu 2010 znaša 70.000 € , v letih 2011, 2012 in 2013 bomo
vsako leto namenili po 15.000 € za izvajanje najnujnejših rekonstrukcij obstoječega vodovoda.
342601
Vodovod Povir- projekt OB111-09-0043
V vasi Povir je del primarnega vodovodnega omrežja zelo poškodovan in zahteva rekonstrukcijo.
Poškodbe vodovoda so nastale zaradi tega ker leži v cestnem telesu, ki je precej obremenjeno s
težkim prometom iz kamnoloma. Dodatno škodo povzroča meteorna voda, ki nekontrolirano vdira na
cesto in ruši njeno stabilnost. Pri rekonstrukciji vodovodnega omrežja bo potrebno zaščititi še
telefonsko infrastrukturo (dva kabla) ter izvesti novo meteorno kanalizacijo s ponikalnicami in javno
razsvetljavo. Vrednost sredstev, ki jih namenjamo za rekonstrukcijo vodovodnega sistema Povir v letu
2010 znaša 100.000 €, v letih 2011, 2012 in 2013 bomo vsako leto namenili po 10.000 € za
obnovitvena dela na starem vodovodnem omrežju.
342701
Vodovod Smodnišnica- projekt OB111-09-0044
V nadaljevanju gradnje vodovodnega omrežja mesta Sežane je predvidena širitev pozidave proti stari
Smodnišnici, zato bomo v letu 2010 pripravili projektno dokumentacijo idejno zasnovo in PGD za
izgradnjo vodovodnega omrežja. Istočasno bomo izdelali projektne rešitve tudi za javno razsvetljavo in
pločnike. Vodovod bomo vodili po levi strani ceste v smeri proti Lipici, po kateri poteka tudi optični
kabel. Vrednost sredstev, ki jih namenjamo za izvedbo projektne dokumentacije znaša 50.000 €,
enake vrednosti bomo namenili za leta 2011, 2012 in 2013.
342801
Vodovod Pliskovica- projekt OB111-09-0045
V vasi Pliskovica bomo nadaljevali z rekonstrukcijo vodovodnega omrežja, ki se je delno že pričela v
letu 2009. Pri rekonstrukciji vodovoda v sami vasi, bomo morali biti pozorni do reševanja problema
meteorne kanalizacije, saj je potrebno vso meteorno vodo iz ceste zajeti in jo voditi do ponikalnic, ki
ležijo v cesti ali izven cestnega telesa. Vrednost sredstev, ki jih namenjamo za rekonstrukcijo
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vodovodnega sistema Pliskovica v letu 2010 znaša 20.000 €, letih 2011, 2012 in 2013 bomo namenili
po 30.000 €.
342901
Vodovod cesta Sežana Voglje- projekt OB111-09-0046
Pri rekonstrukciji ceste Sežana – Voglje moramo v odseku od podvoza pod avtocesto do priključka na
povezovalno cesto MP Fernetiči rekonstruirati vodovodno omrežje. V letu 2009 smo sanirali vodovod
do odseka podvoza avtoceste, z dodatnim odsekom bomo imeli odprto pot za nadaljevanje izgradnje
proti kamnolomu v Sežani. Vrednost sredstev, ki jih namenjamo za rekonstrukcijo tega odseka
vodovoda na cesti Sežana - Voglje letu 2010 znaša 30.000 €, v leti 2011. 2012 in 2013 bomo namenili
po 10.000 €.
361403 Sovlaganje v komunalno infrastrukturo - VODOVOD- projekt OB111-07-0049
Sovlaganja v komunalno infrastrukturo po zgoraj navedenih postavkah predstavljajo zneske sovlaganj
občine v izgradnjo komunalne infrastrukture v obliki oprostitve plačila komunalnega prispevka, v
primerih sklenitve pogodbe o opremljanju s komunalno opremo, (ki jo je sicer dolžna zgraditi občina)
med posameznim investitorjem in občino. Navedeni zneski se realizirajo le v primeru sklenitve
pogodbe o opremljanju, ko posamezni investitor z lastnim sredstvi zgradi del javne infrastrukture,
občina pa mu sredstva, vlagana v izgradnjo, prizna tako, da ga oprosti plačila komunalnega prispevka.
Pravna podlaga za tak obračun je 78. člen Zakona o prostorskem načrtovanju(Urad.list. št. 33/2007).
Navedena sredstva je zelo težko planirati saj ni vnaprej znano, koliko pogodb o opremljanju in v
kakšnem obsegu bo sklenjenih.
V letu 2009 je bilo predvidenih za 70.000 € sredstev, ki pa ne bodo potrošena, ker ne bo sovlaganj v
izgradnjo vodovoda. V letu 2010 je predvidenih za 70.000 €, ravno tako pa tudi v letih 2011, 2012 in
2013.
361901
Projektna dokumentacija – Brestoviški vodovod- projekt OB111-08-0059
Občina Sežana skupaj z ostalimi občinami ustanoviteljicami javnega podjetja Kraškega Vodovoda
Sežana pripravlja projektno dokumentacijo za celovito rešitev dobave pitne vode območja krasa. S to
dokumentacijo se bo predvidelo celovito rešitev nove trase, črpališča in novi objekti od zajetja vode
pri Brestovici do vseh porabnikov. Vrednost sredstev,ki jih v letu 2010 namenjamo za pripravo
projektne dokumentacije znaša 5.000 €, v letih 2011, 2012 in 2013 bomo za to investicijo namenili po
15.000 €.
372101 Lehte-komunalno oprem.vodovod- projekt OB111-07-0050
Izgradnja vodovodnega omrežja Lehte poteka sočasno z izgradnjo kanalizacije, cest, javne razsvetljav.
Dela na izgradnji vodovoda za Lehte I bodo zaključena v letu 2009, vendar bodo določene obveze
zapadle v leto 2010 in sicer v višini 11.000 €. V letu 2011 bomo pristopili k izgradnji objekta Lehte II, ki so
smiselno nadaljevanje sedanje povezave. V letih 2011, 2012 in 2013 bomo zagotovili na tem projektu po
30.000 €.
373501 Intervencije – vodovodi - projekt OB111-09-0047
V prejšnjih letih je intervencije izvajal direktno upravljavec vodovodnega omrežja, sedaj se sredstva
amortizacije zbirajo v proračunu občine Sežana in zato je bilo potrebno nastaviti novo postavko. V letu
2010 se bo ugotovilo dejansko vrednost sredstev, ki jih bomo namenili za izvajanje intervencij. Za leto
2010 smo predvideli 10.000 €, enake vrednosti smo namenili za intervencije na vodovodnem omrežju
za leta 2011, 2012 in 2013.

16039002
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
371201 Mrliška vežica Tabor- projekt OB111-07-0052
Za mrliško vežico Tabor se v letu 2009 ni pridobila investicijsko tehnična dokumentacijo in tudi
odhodkov ni. Za pridobitev projektne dokumentacije se v letu 2010 zagotavljajo sredstva v višini
10.000 €-ov. Za gradnjo mrliške vežice se namenjajo sredstva v letu 2011 100.000 €-a in v letu 2012
40.000 €-a za zaključna dela.
371301 Mrliška vežica Tomaj- projekt OB111-07-0053
Za Mrliško vežico Tomaj se pridobiva investicijsko tehnična dokumentacija in ustrezno dovoljenje za
gradnjo. V letu 2010 proračun zagotavlja sredstva v višini 100.000 €-a in v letu 2011 še 100.000 €-ov
ter v letu 2012 65.000 €-ov za dokončanje del ter za pridobitev uporabnega dovoljenja.
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371301 Mrliška vežica Avber- projekt OB111-07-0054
Za Mrliško vežico Avber je bilo v letu 2009 pridobljeno gradbeno dovoljenje, opravljen je bil javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo ter zgrajen je bil objekt z razširitvijo pokopališča. V letu 2009 so nastali
skupni stroški 156.400,00 €-a za gradnjo objekta od predvidenih proračunskih sredstev 160.000 €-a.
Za dodatna in več dela je potrebo še zagotoviti sredstva v proračunu za leto 2010 v vrednosti 30.000
€-a.
372001 Razširitev pokopališča v Sežani- projekt OB111-07-0055
V letu 2009 predvidena priprava projektne dokumentacije – IDZ za vse dolgoročno predvidene širitve
- širitve na zahodni, severni in vzhodni del, ureditve vstopnega platoja z servisnimi prostori in prenovo
vežic ter ureditve starega pokopališča, se odmika v leto 2011, prav tako pa pridobitev PGD in PZI za
prenovo vežic in ureditve vstopnega platoja s servisnimi prostori ter nadaljevanje z investicijo.
372401 Ostale mrliške vežice - projekt OB111-07-0056
Na ostalih mrliških vežicah se dela v letu 2009 niso izvajala. Za pridobitev projektne in upravne
dokumentacije proračunska postavka zagotavlja v letu 2010 sredstva v vrednosti 10.000 €-a ter v letu
2011 in 2012 po 20.000 €-ov.

16039003
Objekti za rekreacijo
320107 Vzdrževanje objektov skupne rabe, park Stari grad - projekt OB111-07-0057
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. Za izvedbo dela
vzdrževalnih in obnovitvenih del ter novih ureditev infrastrukture, ki se v letu 2009 niso izvedla zaradi
manjših prilivov v proračun od pričakovanih, se sredstva v višini 200.000 € namenjajo v 2010 in v letu
2011 še 80.000 €.

1605
Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002
Spodbujanje stanovanjske gradnje
311601 Stroški leasinga za nakup stanovanj - projekt OB111-07-0059
Sredstva, ki so predvidena v načrtu razvojnih programov so planirana v skladu s pogodbo o leasingu,
ki jo je občina sklenila za sanacijo objekta Cesta na Lenivec 4, Sežana.
311901 Odkupi objektov in stanovanj v primeru nujnih zamenjav - projekt OB111-07-0060
Sredstva, ki so predvidena v načrtu so namenjena za reševanje nujnih zamenjav stanovanj in
poslovnih prostorov za potrebe Občine Sežana.
312101 Vzdrževanje stanovanj - projekt OB111-07-0061
V načrtu razvojnih programov so sredstva, ki so namenjena za vzdrževanje stanovanjskega fonda,
planirana na podlagi ugotovitev dejanskega stanja stanovanj upoštevajoč zahteve in merila iz
Pravilnika o minimalnih ter tehničnih in drugih normativih za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih
hiš.
312201 Rezervni sklad stanovanj - projekt OB111-07-0062
Sredstva rezervnega sklada so planirana na podlagi določil veljavne zakonodaje in odločitev etažnih
lastnikov o višini prispevka za vplačilo v rezervi sklad za posamezno stanovanjsko enoto.
313002 Nakup stanovanj - projekt OB111-09-0048
V načrtu razvojnih programov so sredstva namenjena za nakupe stanovanj za reševanje
stanovanjskih potreb za socialno ogroženih osebe, zamenjave za poslovne prostore in bivalne enote.

1606
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna)
16069002
Nakup zemljišč
360502 Odkup in opremljanje stavbnih zemljišč,nakup - projekt OB111-07-0063
Sredstva so namenjena za odkup oz. zamenjavo zemljišč namenjenih za infrastrukturne objekte na
območju občine Sežana in za odkup zemljišč v primeru, ko občina uveljavlja predkupno pravico.
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ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702
Primarno zdravstvo
17029001
Dejavnost zdravstvenih domov
210301
Zdravstveni dom Sežana – investicija - projekt OB111-07-0064
Upoštevajoč Pogodb o finančnem leasingu št. KP71826 in amortizacijski načrt so v letu 2010 na
postavki predvidena sredstva za plačilo 12-ih lizing obrokov. Vrednost mesečnega obroka je po zadnji
spremembi amortizacijskega načrta pred pripravo proračuna za leto 2009 in 2010 znašala 28.617,41
€. Zaradi trenda nižanja indeksa trimesečnega €IBOR-a se je nižala tudi vrednost obroka, ki trenutno
znaša 25.391,36 €. Posledično je postavka znižana iz 360.000 € na 330.000 €.
V skladu s sklepom OS Občine Sežana št. 06202-8/2004-3, z dne 29.07.2004 so rezervirana še
sredstva za izplačilo 5.057,50 € kolikor znaša razlika med vrednostjo nepremičnine parc.št.4050/2,
2
njiva v izmeri 332 m z.k.vl.št.2913 k.o.Sežana last Hypo leasig d.o.o.Koper in parc.št.4054/6, travnik v
2
izmeri 451 m , 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.
V letih 2011, 2012 in 2013 je predvideno odplačevanje 12 po lizing obrokov. Po letu 2013 je predvideno
še odplačilo desetih lizing obrokov v letu 2014.
210303
Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil - projekt OB111-09-0018
Zdravstveni dom Sežana je posredoval vlogo za sofinanciranje nakupa dveh reševalnih vozil, s
katerimi bi nadomestili dve najstarejši reševalni vozili, ki lahko čez noč postaneta neuporabni, stroški
za njihova popravila pa so vedno večji.
Prvo vozilo bi bilo kombinirano za prevoz ljudi na kontrole z nakladalno rampo, posteljo, kisikom,
omaricami, aspiratojem in nosilcem za defibrilator. Z dodatno opremo, s katero razpolaga ZD, pa bi
lahko opravljali tudi nujne premestitve ali nujne prevoze. S tem vozilom, bi nadomestili obe najstarejši
vozili, iz katerih bi uporabili tudi še uporabno opremo.
Drugo vozilo, bi imelo dodatne sedeže, skupaj z voznikom 7 sedežev + posteljo, nakladalno rampo,
kisik, najnujnejše omarice in aspirator. Namenjeno bi bilo predvsem za vožnje na onkološki inštitut in
ostale kontrole v KC Ljubljana. Imelo bi tudi najnujnejšo opremo za nudenje nujne medicinske
pomoči.
Nabavna vrednost obeh vozil s stroški predelave bi znašala približno 110.000,00 €, s tem, da bi
uporabili vso, še uporabno opremo iz starih vozil.
Zdravstveni dom Sežana je v letu 2009 iz lastnih sredstev že kupil 2 reševalni vozili, v letu 2010 pa
glede na znano in pričakovano finančno situacijo sredstev ne bo zmogel prispevati. Del sredstev
nameravajo zbrati s pomočjo sponzorjev in ostalih treh občin ustanoviteljic. V namen sofinanciranja
nakupa reševalnih vozil je na postavki predvidenih 40.000 €.
Z nakupom še dveh reševalnih vozil bi zagotovili ustreznost voznega parka, tako da v prihodnjih treh
letih niso predvideni nadaljnji nakupi reševalnih vozil.
210701

Objekt za lekarniško podružnico in zdravstveno postajo Dutovlje - projekt OB111-070067
V letu 2009 je bila predvidena izgradnja objekta zdravstvene postaje in podružnične lekarne v
Dutovljah, na zemljišču, ki je bilo kupljeno v letu 2007. Sredstva s te postavke so namenjena investiciji
zdravstvene postaje, del investicije namenjen lekarniški podružnici pa se bo kril iz sredstev Kraških
lekarn Ilirska Bistrica (23% vrednosti investicije). Lokacija objekta je postavljena ob cesti Sežana –
Nova Gorica, nasproti Socialno varstvenemu zavodu. Zasnova objekta je pritlično osnovana v obliki
črke L, po namembnosti razdeljena na dva dela; 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. Projektantska ocena investicije je znašala 1.003.274 €
skupaj z DDV.
Projekt je bil prijavljen na javni razpis Ministrstva za zdravje za soinvestiranje investicij na primarni
ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2009-2010. Ministrstvo za zdravje je vlogo pozitivno rešilo in
odločilo, da bo Občina Sežana prejela soinvestitorska sredstva v višini 146.430 € v letu 2009 in 2010.
Za leto 2009 smo uspeli izčrpati 6.994,71 € soinvestitorskih sredstev za projektno dokumentacijo, ker
je pričetek izvajanja investicije preložen na november (javni razpis za izbor izvajalca gradbeno
obrtniških in instalacijskih del) 2009. Gradbeno obrtniška dela se bodo izvajala v letu 2010 zaradi
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česar je bila spremenjena postavka v proračunu za leto 2010. V naslednjih proračunskih obdobjih ni
načrtovanih sredstev v ta namen

1703
Bolnišnično varstvo
17039001
Investicijska vlaganja v bolnišnice
210401 Razvoj zdravstvenega turizma s potrebno infrastrukturo - projekt OB111-07-0124
Bolnišnica Sežana načrtuje projekt širitve dejavnosti, ki je širšega pomena in tudi v interesu Občine
Sežana. Za finančno zahteven projekt izgradnje dodatnih nastanitvenih kapacitet in razvoja
zdravstvenega turizma s potrebno infrastrukturo (bazenski kompleks) je predvideno javno zasebno
partnerstvo. V kolikor bo prišlo do realizacije navedenega projekta so predvidena sredstva za
sofinanciranje le tega (dokumentacije) .
210402 Bolnišnica Sežana – sredstva za opremo - projekt OB111-07-0147
V načrtu razvojnih programov so v obdobju od leta 2010 do 2013 predvidena sredstva za
sofinanciranje nakupa opreme za potrebe Bolnišnice Sežana predvsem za izboljšanje opreme
spirometričnega laboratorija oz. opreme za pljučno diagnostiko.
Bolnišnica Sežana je posredovala vlogo za zagotovitev sredstev za nabavo aparata za provokativno
testiranje (v spirometričnem laboratoriju), potrebnega za diagnosticiranje astme, aparata za merjenje
NO v izdihanem zraku, aparata za umetno ventilacijo (za intenzivno enoto), 20 bolniških postelj, holter
in EKG. Za nabavo zgoraj navedenega bi potrebovali 85.000 €.

18
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802
Ohranjanje kulturne dediščine
18029001
Nepremična kulturna dediščina
241901 Obnova kulturnih spomenikov, sakralnih objektov projekt OB111-09-0004
Občina Sežana je leta 1992 sprejela Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov
na območju občine Sežana. Že nekaj let so v proračunu zagotovljena sredstva za obnovo kulturnih
spomenikov. V letu 2009 je bilo za ta namen na razpolago 30.000 €. Zaradi še dodatnih nujnih
sanacijskih posegov na nepremični kulturni dediščini se znesek sredstev za leto 2010 povečuje in
znaša 35.000 €. Del sredstev se bo namenil za obnovo kulturnih spomenikov v lasti Občine Sežana
(10.000 €), del pa bo vlagateljem dodeljen na podlagi javnega razpisa (25.000 €).
V naslednjih letih se planira sredstva v isti višini.

1803
Programi v kulturi
18039005
Drugi programi v kulturi
240502 Kosovelova domačija – vzdrževanje objekta - projekt OB111-08-0045
Sredstva v višini 17.351,00 € se bo namenilo tako tekočemu vzdrževanju kot tudi obnovi nekaj okenpolken in vrat, ki so dotrajana. Za obnovo oken in vrat se nameni v letu 2010 12.800 €. Ta znesek se
planira tudi za naslednja leta.
242001 Dograditev velikega odra Kosovelov dom - projekt OB111-07-0069
Za izvedbo investicije - dograditev velikega odra v Kosovelovem domu Sežana - dobava in montaža
odrske opreme je Občinski svet sprejel sklep, da se izvede investicija v vrednosti 375.563 €, skupaj z
DDV. Za investicijo v Kosovelovem domu bo občina zagotavljala sredstva v skladu z leasing pogodbo
najemojemalcu na podlagi mesečnih zahtevkov za pokrivanje mesečnih najemnin iz priloženega
amortizacijskega načrta k zgoraj navedeni leasing pogodbi. V letu 2010 bo potrebno zagotoviti 12 obrokov
v skupni vrednosti 55.200 €. Ker pa je obrok vezan na €, je višina le-tega v soodvisnosti od njegove rasti.
Vseh obrokov je 120.
242002 Kosovelov dom – nabava opreme - projekt OB111-08-0003
Za nabavo opreme v Kosovelovem domu bo občina zagotavljala sredstva na citirani postavki v znesku
13.377 €. Sredstva se bodo porabila za lučno in tonsko opremo ter ostalo opremo za potrebe zavoda.
Postavka je za naslednja leta planirana v isti višini.
242601 Vzdrževanje objekta knjižnice in opreme - projekt OB111-07-0070
To so letno predvidena sredstva za vzdrževanje in nadomeščanje dotrajane opreme knjižnice.
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1805
Šport in prostočasne aktivnosti
18059001
Programi športa
250401 Investicijsko vzdrževanje Športni center - projekt OB111-07-0071
Investicijska vlaganja na področju športa so namenjena objektom, s katerimi upravlja Zavod za šport,
turizem in prosti čas Načrtovana sredstva za leto 2010 so 50.000 €. V telovadnici na Bazoviški cesti je
potrebno pr€editi garderobo ter obnoviti streho, ki pušča. Obstoječa garderoba ni ločena za ženske in
moške in je že dotrajana, planira se tudi sanacija atletske stezo ter zunanjega rokometno igrišče.
Planira se ureditev športnih igrišč v t.i. novem naselju. Zavod ŠTIP bo za omenjene investicije tudi
kandidiral za sredstva na razpisih.
Zavod ŠTIP opozarja tudi na dotrajanost pomožnih objektov nogometnega stadiona in potrebo po pripravi
projektne dokumentacije, ki bo osnova za investicijski poseg obnove. Projektna dokumentacija je bila
ocenjena na 56.000 €, investicijska ocena za neto površino objekta 965 m2 pa 1.731.852 € (po cenah za
leto 2006). Del sredstev bi bilo potrebno nameniti za potrebe urejanja slačilnic.
Načrtovana sredstva se lahko namenijo tudi za nepredvidena investicijska vlaganja, ki so posledica
nenačrtovanih dogodkov.
V NRP so ta trenutek zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje športnih objektov.
Za naslednja leta so planirana sredstva v višini 100.000 €.

Programi za mladino
18059002
251701 Postavitev novih igral - projekt OB111-07-0072
Zavod za šport, turizem in prosti čas si prizadeva tudi za postavitev novih igral in ureditev igriščih na
prostem, ki omogočajo zdrav razvoj najmlajših. Načrtovana sredstva so namenjena prvenstveno ureditvi
otroških igrišč v mestu Sežana. Skupaj s krajevnimi skupnostmi nameravajo sestaviti prioritetno listo za
postavitev novih igral tudi v drugih krajih, izven mesta Sežana. Cilj ureditve ni zgolj postavitev novih igral,
temveč tudi vzdrževanje obstoječih. Vsa igrala bodo postavljena tako, kot narekuje stroka (po tehničnih
standardih).
Tako so sredstva za 2010 planirana v znesku 32.000 € za nove investicije ter v istih zneskih tudi za
naslednja leta.
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IZOBRAŽEVANJE
1902
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001
Vrtci
220301 Investicije Vrtec Sežana - projekt OB111-07-0007
V letu 2009 so bila glede na prioriteto nujnosti posameznih investicij in investicijskega vzdrževanja
predvidena sredstva za:
 ureditev igralnice in nakup opreme za potrebe odprtja oddelka 1. starostnega obdobja v enoti
Lokev,
 obnovo sanitarij v enotah Lokev , Povir in Dutovlje zaradi stare vodovodne napeljave,
zamenjave stare in dotrajane keramike in možnosti izvajanja ukrepov zoper legionelo,
 zamenjavo oken v enoti Dutovlje oziroma zamenjavo tlakov v enoti Dutovlje,
 druge nujne in nepredvidene investicije in investicijsko vzdrževalna dela.
Vrtec Sežana je dostavil tudi predlog investicij in investicijskega vzdrževanja za nadaljnja vlaganja v
izboljšave objektov v Dutovljah (predlog sanacije vlažnih sten, ureditev kuhinje in zamenjavo
radiatorjev, ureditve lastnega ogrevanja, zaradi velikih toplotnih izgub med objektom vrtca in šole), v
enoti jasli (tlaki in talne obloge, zamenjava dotrajane opreme v pralnici, popravilo strehe in fasade na
severni strani…) in v enoti v Sežani (ureditev kuhinje in kletnih prostorov).
Vrtec Sežana je v letu 2009 v Lokvi izvedel investicijski poseg z namenom pridobitve prostora za
odprtje dodatnega oddelka 1. starostnega obdobja in zagotovil opremo. Izvedel je tudi obnovo
dotrajanih sanitarij v enoti v Dutovljah in Lokvi.
Glede na močno povečan vpis otrok z novim šolskim letom, so bila sredstva porabljena tudi za
zagotovitev opreme za odprtje dodatnega oddelka v enoti v Dutovljah.
Ker preostanek sredstev ne bi zadoščal za celovito izvedbo investicije v zamenjavo oken v enoti
Dutovlje oziroma zamenjavo tlakov v enoti Dutovlje, se izvedba teh nalog skupaj s sanacijo sanitarij v
enoti Povir, prenaša v prihodnja leta.
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V okviru nujnih nepredvidenih investicij in investicijsko vzdrževalnih del je bila na predlog Vrtca
Sežana izvedena sanacija peskovnika na igrišču ob enoti Sežana, zaradi zagotovitve ustrezne
varnosti. Izvedena je bila menjava lesenih robnikov na peskovniku in ob igralu, saj so zaradi
dotrajanosti lesa nastajale »zaluske« in je obstajala nevarnost, da pride do poškodb otrok. Zamenjana
je bila tudi mivka v peskovnikih.
Na predlog Vrtca Sežana z dne 11.11.2009 so se preostala sredstva na postavki porabila za izpolnitev
zahteve iz 48. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo
vrtca, ki določa, da morajo biti vhodna vrata takšna, da jih otrok ne more sam odpreti z notranje strani.
Za zagotovitev ustrezne varnosti otrok je v nekaterih enotah potrebno vrata zamenjati z novimi krili, ki
imajo kljuke na višini 150 cm, ponekod pa stara vrata v celoti menjati.
Zaradi prioritetnega reševanja prostorske stiske in zagotavljanja ustrezne varnosti otrok se v letu 2009
predvidena zamenjava oken v enoti Dutovlje oziroma zamenjavo tlakov v enoti Dutovlje, ter obnova
sanitarij v enoti Povir prenaša v naslednja leta.
Vrtec Sežana je v novembru 2009 podal predlog, da se v letu 2010 izvede:
obnova sanitarij v enoti Povir,
zamenjava radiatorjev v enoti Dutovlje in
zamenjava tlakov v enoti Dutovlje.
Glede na prioritetno zagotavljanje sredstev za dograditev vrtca v Sežani, se sredstva za investicije in
investicijsko vzdrževanje zmanjšujejo iz 206.000 € na 50.000 €. Ta sredstva naj bi se skladno s
prioritetami Vrtca Sežana v letu 2010 porabila za:
obnovo sanitarij v enoti Povir,
zamenjava radiatorjev v enoti Dutovlje in
druge nujne in nepredvidene investicije in investicijsko vzdrževalna dela.
V letih do 2012 so predvidena približno enako visoka finančna vlaganja v posodobitve objektov in
opreme enot JZ Vrtca Sežana z območja občine Sežana. Po izgradnji dodatnih kapacitet za potrebe
vrtca bo potrebno pristopiti k sanaciji obstoječega objekta »jasli«.
220601 Dograditev vrtca v Sežani - projekt OB111-08-0025
Občina Sežana načrtuje v prihodnjem letu dograditev vrtca v Sežani. Izvedba investicije je povezana
z zagotavljanjem dodatnih prostorov za potrebe vrtca v Občini Sežana. Dodatne kapacitete so nujno
potrebne zaradi naraščajočega števila rojstev, priselitev in povečevanja vključenosti otrok v vrtce,
upoštevajoč spremembe Zakona o vrtcih (brezplačna vključitev drugega otroka od 1.9.2008 dalje).
Načrtovana investicija posega v programsko zasnovo sedanjega vrtca (na ulici J.Pahorja 1) in na
Regentovi ulici 1, kjer se nahajajo jaslični oddelki. Projektant še ni izbran, ker je pred tem potrebno
sprejeti spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Lehte v Sežani, katerega sestavni del je tudi
nova oblika javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda.
Investicijska vlaganja so razdeljena na več proračunskih obdobij; v letu 2010 je predvidena pridobitev
gradbene dokumentacije in pričetek izvajanja izgradnje. Investicija je povezana tudi s spremembo po
idejni zasnovi načrtovanega zaključka investicije z dograditvijo jasličnega objekta z razširitvijo
programa za II. starostno obdobje. Dograjeni objekt bo vključeval 6 oddelkov; dve igralnici z vmesnimi
sanitarijami se bosta lahko po potrebi uporabljali kot igralnici za I. oz. II. starostno obdobje. Ob
vzdolžnem hodniku bodo nanizane garderobe in sanitarije za otroke, 4 igralnice za II. starostno
obdobje, pisarne (za vodjo enote, svetovalnega delavca, vodjo prehrane), centralna kuhinja in
stopnice z dvigalom. Vsaka od igralnic bo imela zunanjo pokrito teraso. V sklopu sanitarij za otroke
bodo tudi stranišča za otroke na igrišču z neposrednim zunanjim vhodom. Za zaposlene je predviden
skupni prostor, ki bo neposredno povezan s shrambo vzgojnih sredstev. Ob skupnem prostoru bo
garderoba s sanitarijami za zaposlene. V kuhinji bo možno pripravljati dnevno po pribl. 430 porcij
(glavnega obroka). Manjši del novega objekta bo podkleten. V kleti bodo pralnica in servisni prostori
(prostori vzdrževalcev, shramba, arhiv).
Na lokaciji (ulica J. Pahorja 1) obstoječega vrtca naj bi se izvajal prav tako program I. in II. starostnega
obdobja s tremi oddelki za najmlajše in sedmimi za II. starostno obdobje z vsemi normativno
zahtevanimi spremljajočimi prostori. Obstoječa enota bo prav tako potrebna temeljite obnove.
Načrtovana investicijska sredstva za opisani program so za leto 2010, 2011, 2012 in 2013.

1903
Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001
Osnovno šolstvo
230201 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje OŠ Dutovlje - projekt OB111-07-0005
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Sredstva v ta namen znašajo 32.528 €. Praviloma se sredstva namenjajo za nakup amortizirane
premične opreme, učil, učbenikov, knjig, tehničnega in pisarniškega materiala in drugih osnovnih
sredstev. Višina sredstev za nabavo opreme se na postavki ne spreminja s spremembo proračuna
2010, povečuje se za znesek 12.300, kolikor je potrebnih za nabavo peči za potrebe centralnega
ogrevanja. Sredstva na tej postavki za obnovo centralne kurjave je Občina Sežana zagotovila v letu
2009. Za naslednja proračunska obdobja načrtujemo na tej postavki sredstva v enakem obsegu kot so
bila načrtovana s prvotnim proračunom za leto 2010.
230401 Nabava opreme OŠ Sežana - projekt OB111-07-0008
Za nabavo opreme bodo osnovni šoli Sežana zagotovljena sredstva v znesku 44.791 €; za nakup
amortizirane opreme, pisarniškega materiala, za nakup učil, učbenikov, knjižnega gradiva in druga
osnovna sredstva.
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. Del sredstev je namenjen tudi obnovi te opreme. Za naslednja
proračunska obdobja načrtujemo na tej postavki sredstva v enakem obsegu kot so bila načrtovana s
prvotnim proračunom za leto 2010.
232801 Novogradnja in rekonstrukcija OŠ Sežana - projekt OB111-07-0009
Celotna investicija obnove osnovne šole ostaja nezaključena; obnoviti je potrebno prostore za prvo
triado, lokacijo ob knjižnici, dograditi štiri nove učilnice in dokončati zunanjo ureditev.
Za leto 2009 je Občina Sežana načrtovala investicijski poseg v segmentu obnove I. triade z
nadaljevanjem investicije v letu 2010. Načrtovana sredstva so v ta namen znašala za obe proračunski
obdobji 970.000 €.
Prva triada obsega dvanajst učilnic s spremljajočimi prostori in je namenjena izvajanju
osnovnošolskega programa na najnižji stopnji. Investicijski poseg terja rušitev in obnovo kompletnih
sanitarij, v vseh učilnicah ob mali telovadnici in v vseh učilnicah v pritličju in nadstropjih razširiti vratne
odprtine, zamenjati notranje in zunanje stavbno pohištvo. Znižati je potrebno parapete in odstraniti vse
stenske obloge, vso elektro in strojno instalacijo, namenjeno vodovodnemu, prezračevalnemu in
toplotnemu omrežju, odvečne utore, komplet tlake ter lesene obloge. Potrebno bo urediti stopnišče in
povezovalne hodnike. V lokaciji požarnega izhoda bo potrebno urediti zunanje stopnišče. Investicijski
poseg je zahteven, saj se v tem delu šole nahaja dvanajst učilnic s pripadajočimi kabineti,
povezovalnimi hodniki in potrebnimi sanitarijami in drugimi spremljajoči prostori.
Lokacija ob knjižnici terja ureditev same knjižnice, na način da bi iz tega prostora pridobili dva, in sicer
za potrebe knjižnice (ki pridobi še spremljajoči kabinet) in učilnico.
Nad zobno ambulanto naj bi se dogradili dve učilnici in ena učilnica nad knjižnico.
Torej v nadaljnjih letih bo potrebno nadaljevati za zaključkom IV. faze in zunanjo ureditvijo (ureditev
atrija, povezovalnega hodnika med srednjo šolo in OŠ, ureditvijo prireditvenega prostora in vhoda v 1.
triado. Povezovalni hodnik bo povezan z nadhodom nad Kosovelovo ulico, ki bo povezoval šoli s
športnimi površinami.).
Za leto 2010 je morala Občina Sežana investicijski poseg zmanjšati na vrednost 70.000 €, namenjenih
za pripravo projektne dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in
adaptacijo objekta. V naslednjih proračunskih obdobjih naj bi se investicija realizirala zaradi
prostorskih potreb izvajanja programa osnovne šole.
232901 OŠ Lokev – investicijsko vzdrževanje - projekt OB111-07-0146
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 pr€editvijo 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.
Občina Sežana je v letu 2009 pripravila projektno dokumentacijo in pridobila gradbeno dovoljenje. Del
sredstev za izvedbo investicije je tako načrtovan za leto 2010, in sicer v znesku 100.000 €, s tem, da
se investicijski poseg prične v jesenskih mesecih, zaključi pa v letu 2011, za kar bo potrebno zagotoviti
večji del sredstev.
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