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Predlog Odloka o rebalansu -1 proračuna Občine Sežana za leto 2009 – skrajšani
postopek

UVOD
Občinski svet občine Sežana je 18.12.2008 sprejel Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2009,
objavljen je bil v Uradnem listu št.121/2008. Proračunska poraba je bila s sprejetim proračunom
predvidena v višini 30.426.477 EUR. Že ob polletni realizaciji smo Občinski svet seznanili, da sprejeti
proračun ne bo realiziran v predvideni višini. Razlog za nizko realizacijo je predvsem v izpadu
kapitalskih prihodkov, nižjih prilivih transfernih prihodkov, predvsem sredstev iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije, delno pa se tudi na strani drugih virov občinskega proračuna
ker se že kažejo vplivi recesije, ki znižujejo proračunske prihodke.
Zaradi nižjih prilivov prihodkov so bili ob polletju sprejeti ukrepi s ciljem uravnoteženja proračunske
porabe. Proračunski uporabniki so bili seznanjeni, da se pripravlja rebalans in da bodo materialni
odhodki proračunskim porabnikom znižani za 5%. Zadržano je bilo izvajanje nekaterih tekočih
odhodkov in investicij, predvsem tistih, ki niso najnujnejše in ki se še niso pričele izvajati.
Vsebina odloka se spreminja v drugem členu odloka, ki določa novo višino sprejetega proračuna.
Črta se 20. člen odloka, ki je določal, da se v obdobju začasnega financiranja Občine Sežana v letu
2010, če bo začasno financiranje potrebno, uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja. Za leto 2010 je Občinski svet že sprejel Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2010
18.12.2008, 22.10.2009, pa so bile sprejete spremembe Odloka o proračunu Občine Sežana za leto
2010, zato je določba 20. člena brezpredmetna.
Tabelarni prikaz proračuna vključuje sprejeti proračun za leto 2009, trenutno veljavni proračun za leto
2009, ki upošteva prerazporeditve župana in predsednikov svetov krajevnih skupnosti skladno z 11.
členom sprejetega Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2009 in predlog rebalansa.
Po predlogu rebalansa se za leto 2009 se 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 občine v višini 21.397.151 EUR.
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:
občinska 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.
Načrt razvojnih programov, ki je obvezni sestavni del proračuna je prikaz načrtovanih sredstev za
investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih od leta 2009 – 2012, je prikaz razvojne politike
občine.
Višina dejanskega prenosa sredstev iz leta 2008 je bila ob sprejemu proračuna za leto 2009 le
ocenjena, ker je bil proračun sprejet že v letu 2008, sedaj pa razpolagamo že s točnimi podatki, tako,
da znaša prenos denarnih sredstev po zaključnemu računu za leto 2008 123.052 EUR.
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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
08
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23

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
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.
Pri pripravi proračuna za leto 2009 smo izhajali iz izhodišč, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za
finance v mesecu juliju 2008 – globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije – pomladanskih
podatkov Urada za makroekonomske analize in razvoj in sicer:
BRUTO DOMAČI PROIZVOD:
Letna nominalna rast BDP
Realna rast BDP v %
Letni deflator BDP
PLAČE
Povprečna bruto plača v Sloveniji :
Tekoče cene v Eur
letna nominalna rast povprečne plače
realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
Rast prispevne osnove (mase plač):
Nominalna rast prispevne osnove (v %)
Realna rast prispevne osnove (v%)

4,1
103,8

1.473,0
106,4
3,1
107,0
3,7

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

102,9
103,2
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Pri pripravi rebalansa pa smo pri planiranju sredstev za plače 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 h Kolektivni pogodbi za javni sektor. Materialne stroške smo pri
pripravi proračuna povečali za 3,2%, ob rebalansu pa smo jih znižali za 5% glede na sprejeti proračun.

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

Eur
7.885.701
4.754.871
2.352.470
37.251
3.359.874

delež
42,88
25,86
12,79
0,20
18,27

18.390.167

100,00

STRUKTURA PRIHODKOV REBALANSA PRORAČUNA BILANCE PRIHODKOV ZA
LETO 2009
Transferni prihodki
18%
Prej ete donacij e
0%

Davčni prihodki
43%

Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
13%

Nedavčni prihodki
26%

Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki

Predlagani rebalans proračuna ne predvideva povečanja, niti uvedbe novih proračunskih virov.
Skupne prihodke ocenjujemo v višini 18.390.167 eur. V primerjavi z veljavnim proračunom za leto
2009 se skupni prihodki znižujejo za 8.363.871 EUR.
70 Davčni prihodki znašajo 7.885.701 eur se znižujejo za 71.876 eur.
700 Davki na dohodek in dobiček
Glavni vir davčnih prihodkov je glavarina oziroma dohodnina, ki je namenjena občinam za financiranje
primerne porabe. Pripadajoča dohodnina znaša 105.398 eur več kot smo načrtovali ob sprejemu
proračuna. To je najpomembnejši vir proračuna, v strukturi prihodkov predstavlja 33,49%.
703 Davki na premoženje
Med prihodki, ki sodijo v to skupino spadajo Davki na nepremičnine med katerimi je najpomembnejši
vir nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davek na promet nepremičnin. V skupnem znesku
se znižujejo davki na premoženje za 93.940 eur. Znižanje je pri davku na promet nepremičnin, kar je
posledica gospodarske krize, ki se kaže tudi v upadu prometa z nepremičninami.
704 Domači davki na blago in storitve
Domači davki na blago in storitve se prav tako znižujejo za 83.334 eur. Na znižanje vplivajo nižji
prihodki iz okoljskih dajatev, ki so planirane skladno z odmernimi odločbami.
71 Nedavčni prihodki znašajo 4.754.871 eur in so z rebalansom globalno ocenjeni za 735.121 eur
več kot je znašal sprejeti plan.
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710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so planirani za 33.652 eur več kot v
sprejetem proračunu.
Razlog za povečanje je, da bomo prejeli Od Kraških lekarn Ilirska Bistrica presežek prihodkov v višini
91.980 eur namenjenih za izgradnjo zdravstvenega doma in lekarne v Dutovljah. Višji kot smo
načrtovali bodo tudi prihodki od najemnin za 68.000 eur. V tej skupini prihodkov v drugem polletju
letošnjega leta ne prejemamo več prihodkov od cene čiščenja voda, ker je bila podpisana koncesijska
pogodba za čistilno napravo s firmo Petrol, ki prejema prihodke od cene čiščenja odpadnih voda, s
tem pa tudi med odhodki proračuna ni več zajeta obveznost občine, da plačuje čiščenje odpadnih
voda. Nižji bodo tudi prihodki od obresti, ki so zajete v tej skupini prihodov, razlog je, da v letošnjem
letu nismo razpolagali z večjimi likvidnostnimi sredstvi. Pri ostalih prihodkih v tej skupini so manjša
odstopanja od plana.
711 Takse in pristojbine
Prihodki od taks in pristojbin niso zelo pomemben vir proračuna, načrtovali smo jih v višini 4.800 eur, z
rebalansom se ta prihodek ocenjuje na 6.000 eur.
712 Globe in druge denarne kazni
Planirani zneski predstavljajo denarne kazni in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo. Povečanje z
rebalansom znaša 6.318 eur, kar ocenjujemo kot posledico začetka delovanja medobčinskih služb
inšpektorata in redarstva.
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prihodki od prodaje blaga in storitev se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo za 11.600 eur.
Prihodki vključujejo predvsem sredstva oglaševanja v občinskem glasilu in prihodke od opravljanja
storitev za medobčinske službe.
714 Drugi nedavčni prihodki
Najpomembnejši vir nedavčnih prihodkov je komunalni prispevek, ki je z rebalansom ocenjen v enaki
višini kot smo ga načrtovali s sprejetim proračunom, višji so prihodki ki naj bi jih občina prejela od
vračanj vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje in so večja kot smo načrtovali s sprejetim
proračunom. Skupaj se drugi nedavčni prihodki povečujejo za 682.351 eur.
72 Kapitalski prihodki so predvideni v višini 2.352.470 eur
Največje znižanje prihodkov v predlaganem rebalansu je prav pri kapitalskih prihodkih, ki se znižujejo
za 8.081.441 eur. Največji izpad se nanaša na prodajo oz. zamenjava zemljišč z družbo Climasol, del
zemljišč pridobljenih s to zamenjavo je bil namenjen nadaljnji zamenjavi z Luko Koper. Opazen je
splošni upad prometa z nepremičninami, kar se kaže tudi pri načrtovani prodaji občinskih zemljišč.
Poleg tega je bila le delno realizirana prodaja stanovanj, nerealizirana je ostala tudi prodaja
poslovnega prostora zdravstvenega doma v Dutovljah, ker ni bila zgrajena lekarniška podružnica in
zdravstveni dom v Dutovljah.
73 Prejete donacije so planirane v višini 37.251 eur
Prejete donacije iz domačih virov so nekoliko večja kot smo načrtovali in sicer za 4.251 eur, največji
del predstavljajo sredstva donatorja za izgradnjo mrliške vežice Štjak.
74 Transferni prihodki so predvideni v višini 3.359.874 eur in so nižji od veljavnega plana za
949.916 eur
Transferni prihodki se v primerjavi s sprejetim proračunom znižujejo za 949.926 eur. Poglavitni razlog
za znižanje so predvidena sredstva za izgradnjo širokopasovnih omrežij, ker nam jih ni uspelo
pridobiti. Predvidena sredstva so bila planirana v višini 950.000 eur.
Transferni prihodki predstavljajo transfer sredstev proračuna države, občin, drugih uporabnikov ali
drugih blagajn javnega financiranja. V predlaganem rebalansu proračuna za leto 2009 so planirana
sredstva iz državnega proračuna v višini 804.969, med katerimi je največ sredstev predvidenih za
cesto Sežana Lenivec in Ivana Turšiča v višini 436.019 eur. Iz sredstev občinskih proračunov je
načrtovan priliv sredstev v višini 99.996 eur za sofinanciranje medobčinskih služb, iz sredstev
državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije pa transferne prihodke v višini 2.454.909
eur, med katerimi so sredstva za cesto Majcni – Sela, kanalizacija Ograde in Lehte, sredstva za
ureditev vaških jeder in sredstva za ureditev multifunkcijske dvorane v Kosovelovem domu.
ODHODKI
Skupni odhodki proračuna so z rebalansom predvideni v višini 21.293.471 eur
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Skupni odhodki se znižujejo v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom za 9.043.298 eur.
STRUKTURA ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI:
TABELA:
Eur

delež

40- tekoči odhodki
41- tekoči transferi
42- investicijski odhodki
43- investicijski transferi
skupaj

4.440.406
5.274.567
9.866.034
1.712.464

20,85
24,77
46,33
8,06

21.293.471

100,0%

STRUKTURA ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO
2009

Investicijski
transferi
8%

Tekoči odhodki
21%

Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki

Investicijski odhodki
46%

Investicijski transferi
Tekoči transferi
25%

Iz strukture odhodkov po ekonomski klasifikaciji je razvidno, da investicijski odhodki in investicijski
transferi skupaj znašajo 11.578.498 eur oziroma 54,37% od celotnih odhodkov iz česar izhaja, da je
naš proračun kljub znižanju še vedno razvojno načrtovan.
40-Tekoči odhodki znašajo 932.811 eur in se v predlogu rebalansa znižujejo za 739.670 eur.
Tekoči odhodki 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.
Sredstva za plače se znižujejo za 148.813 zaradi spremenjene plačne zakonodaje in odsotnosti
delavcev zaradi boleznin. Zaradi znižanja sredstev za plače se posledično znižujejo tudi prispevki v
višini 18.061 eur. Izdatki za blago in storitve pa so nižji za 375.493 eur zaradi sprejetih varčevalnih
ukrepov. Za 67.603 eur se znižujejo predvideni odhodki za obresti, ker smo z najetje in črpanje kredita
zamaknili v drugo polovico leta. Za 130.000 eur je bila tudi znižana splošna proračunska rezervacija.
41-Tekoči transferi znašajo po predlogu rebalansa 5.274.567 eur. 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,
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javne sklade , tekoči transferi javnim zavodom in tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki.
Pri rebalansu so se sredstva za tekoče transfere znižala za 276.112 eur. Največje znižanje je pri
drugih tekočih domačih transferih, v okviru teh sredstev se zagotavlja sredstva za redno dejavnost
javnih zavodov (plače in materialni stroški) brez sredstev za investicije. Sredstva se znižujejo zaradi
spremenjene plačne zakonodaje in varčevalnih ukrepov pri materialnih stroških.
42 - Investicijski odhodki so predvideni v višini 9.866.034 eur. Investicijski odhodki 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 rebalansu proračuna za leto
2009 se v strukturi odhodkov za investicijske odhodke namenja 9.866.034 eur. Sredstva za
investicijske odhodke so nižja za 7.466.309 eur. Največje znižanje je pri novogradnjah, rekonstrukcijah
in adaptacijah in sicer za 3.242.285 eur in znižanje za 3.260.681 pri nakupu zemljišč in naravnih
bogastev, predvsem zaradi nerealizirane zamenjave s Climasolom. Podroben prikaz porabe sredstev
za investicijske odhodke je zajet v načrtu razvojnih programov za obdobje od leta 2009 –2012.
43 - Investicijski transferi znašajo po predlogu rebalansa 1.712.464 eur. Investicijski transferi 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. Tudi ta sredstva se znižujejo za 561.207 eur , od tega za investicijske transfere
pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki za 493.782 eur in za 67.425 eur za
investicijske transfere proračunskim uporabnikom.
Tudi ta sredstva so zajeta v načrtu ra razvojnih programov za obdobje od leta 2009 – 2012.
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

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

Znesek eur
264.560
15.468
53.000
576.626
1.845.747
500
936.863
51.770
152.344
4.977.942
712.481
2.269.836
2.945.412
456.144
2.384.682
3.002.108
529.725
94.090
241.173
21.293.471

delež
1,24
0,07
0,25
2,71
8,67
0,00
4,40
0,24
0,72
23,38
3,35
10,66
13,83
2,14
11,20
14,10
2,49
0,44
0,11
100,00
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V strukturi porabe proračuna za leto 2009 po programski klasifikaciji predstavlja največji delež promet,
prometna infrastruktura in komunikacije , ki predstavlja 23,38% , sledi področje izobraževanja z
14,10% in prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost z deležem 13,83%
Proračunski primanjkljaj leta 2009 je bil načrtovan v višini 3.582.731 eur, z predlogom rebalansa se
znižuje za 679.427 eur in znaša 2.903.304 €. Pokriva se iz zadolževanja in prenosa denarnih
sredstev.
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Med prejemki v računu finančnih terjatev in naložb so vključena sredstva od vračil posojil nakupa
stanovanj po stanovanjskem zakonu in sicer v enakem znesku kot v sprejetem in veljavnem
proračunu. Med izdatki računa finančnih terjatev in naložb so bila rezervirana sredstva za odkup
deležev ostalih treh občin soustanoviteljic družbe Inkubator d.o.o. Sežana, v kolikor se bodo Občinski
sveti občin soustanoviteljic strinjali s prodajo svojih deležev v družbi. Do sklenitve dogovora o prodaji z
ostalimi občinami še ni prišlo, zato v rebalansu ni več vključen ta izdatek. Na novo pa je vključen
izdatek za garancijsko shemo v višini 27.000 eur, ki je bil v sprejetem proračunu zajet v bilanci
prihodkov in odhodkov, ker pa gre za naložbo je z rebalansom vključen v račun finančnih terjatev in
naložb.
C. RAČUN FINANCIRANJA
V sprejetem proračunu za leto 2009 je bilo predvideno zadolževanje do višine 3.500.000 eur za
namene investicij sprejetih s proračunom za leto 2009.
Občina se v tekočem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil ( glavnice in
obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov ter obveznosti z naslova danih poroštev za izpolnitev
obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v
posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov občinskega proračuna v letu pred
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letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za
investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.
Glede na realizacijo prihodkov leta 2008 je bilo glede na zakonskega omejitve zadolževanja, možna le
zadolžitev do višine 2.870.000 eur. Za ta znesek smo prejeli tudi soglasje Ministrstva za finance za
zadolževanje in se zadolžili v znesku 2.870.000 eur za obdobje 15 let. Do 30.9.2009 še nismo v celoti
črpali odobrenega kredita. V celoti pa je bil vrnjen kratkoročni – likvidnostni kredit.
Med izdatki proračuna je zajeto vračilo najetih posojil v višini 76.680 €, v letošnjem letu je bil v celoti
odplačan kredit za namene vodooskrbe.
Podatki o stanju zadolženosti Občine Sežana na dan 30.6.2009 so naslednji:
Vrsta zadolžitve
Leasingi:
za socialna stanovanja
za veliki oder-kulturni dom
za zdravstveni dom
skupaj leasingi
Krediti:
Za vodooskrbo
OŠ Sežana
skupaj krediti
soglasja in dane garancije
Kraškemu vodovodu Sežana
skupaj

Višina zadolžitve Eur
409.135
223.658
1.518.284
2.151.077
0
104.270
104.270
181.486
2.436.833

Upoštevaje število prebivalcev v občini na dan 1.1. 2009, ki upošteva število prebivalcev s stalnim
bivališčem v občini in tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje in imajo prebivališče v občini
( 12.039 ) znaša občinski dolg na občana občin Sežana 202,41 eur.
V prvem polletju letošnjega leta smo najeli tudi likvidnostno posojilo v znesku 1.000.000 eur. Na dan
30.6.2009 je bilo stanje kredita 750.000 eur.
Podatki o stanju zadolženosti Občine Sežana na dan 30.9.2009 so naslednji:
Vrsta zadolžitve
Višina zadolžitve Eur
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

379.913
210.127
1.452.649
2.042.689
2.870.000

93.843
93.843
172.545
5.179.077

Na dan 30.9.2009 znaša občinski dolg na prebivalca občine Sežana 430,19 eur.
D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
Glede na prihodke in druge prejemke proračuna in odhodke ter druge izdatke proračuna, izkazuje
proračun zmanjšanje denarnih sredstev v višini 123.055 eur, ki se pokriva iz prenosa denarnih
sredstev leta 2008.

Pregled prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in izdatkov proračuna občine Sežana za leto
2009 po predlogu rebalansa so naslednje:
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v eur
Bilanca
A – bilanca prihodkov in odhodkov
B- račun finančnih terjatev in naložb
C – račun financiranja
Denarna sredstva na računih
Skupna višina proračuna

Prihodki in prejemki
18.390.167
13.932
2.870.000
123.052
21.397.151

Odhodki in izdatki
21.293.471
27.000
76.680
21.397.151

KRAJEVNE SKUPNOSTI
Krajevne skupnosti so sestavni del proračuna občine. Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so
neposredno vključene v proračun. Pri Krajevni skupnosti Štorje je upoštevan prenos neporabljenega
samoprispevka v višini 12.455 €.
Višina izdatkov KS - rebalans 2009
AVBER
DANE
DUTOVLJE
KAZLJE
LOKEV
PLISKOVICA
POVIR
SEŽANA
ŠTJAK
ŠTORJE
TOMAJ
VRABČE
SKUPAJ

Eur
72.551
77.665
117.558
24.578
173.448
45.242
86.427
258.833
37.175
91.365
120.650
59.668
1.205.991

Sredstva za krajevne skupnosti se v primerjavi s sprejetim in veljavnim planom povečuje za namenske
prihodke iz naslova vračil vlaganj v telefonijo.

POSEBNI DEL 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. 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 za ta namen ostajajo z rebalansom proračuna za leto 2009 v enaki višini kot so določena v
proračunu za to leto.
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. Sprememba odloka
ne predvideva spremembe na tej postavki, ki je bila določena v proračunu za 2009.
110001 Dejavnost občinskega sveta
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za sejnine članov občinskega sveta ter delovnih teles
občinskega sveta in drugih odborov in komisij, ki jih imenuje župan. Sredstva smo zmanjšali, saj je bilo
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ob sprejemu proračuna predvidenih 10 sej občinskega sveta, s predlagano spremembo pa so
sredstva planirana za sedem sej občinskega sveta.
04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402
Informatizacija uprave
04029001
Informacijska struktura
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 2009 so bila sredstva planirana in sprejeta v višini
10.000 €, s prerazporeditvijo pa smo zagotovili še dodatnih 10.000 €, da smo lahko pričeli s
postopkom za nakup opreme.
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. Z rebalansom proračuna se sredstva zmanjšujejo iz 60.000 na 30.000 €.

0201

Nadzorni odbor
02
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. Višina sredstev, ki jo je ob sprejemu proračuna v 2009 predlagal
nadzorni odbor, se z rebalansom ne spreminja.

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.
Višina sredstev ostaja nespremenjena.
01

110102 Materialni stroški župana in podžupanov
V to proračunsko postavko so vključena sredstva za del materialnih stroškov za delo župana in
podžupanov, predvsem za reprezentanco in operativnega najema službenega vozila.
Postavka se z rebalansom ne spreminja.
03
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302
Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002
Mednarodno sodelovanje občin
102601 Čezmejno in regionalno sodelovanje
Za čezmejno in regionalno sodelovanje občine, ki je potekalo pod koordinacijo aktivnosti s strani
Odbora za čezmejno in regionalno sodelovanje je bilo s sprejetim Odlokom o proračunu Občine
Sežana za leto 2009 predvideno 8.000 EUR. Sredstva so bila namenjena za strokovne ekskurzije in
službena potovanja 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 dodatne aktivnosti, ki smo jih imeli z navezovanjem novih stikov, so na tej
proračunski postavki z rebalansom predvidena sredstva v višini 13.000 EUR.
04
0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe
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04039002
Izvedba protokolarnih dogodkov
102201 Sredstva župana za enkratne finančne pomoči
Do sredstev na tej postavki so upravičeni subjekti, katerih programi oz. projekti niso predmet drugih
razpisov v Občini Sežana. Sredstva se razdeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki določa namene,
pogoje in način za prijavo in koriščenje sredstev. S predlaganim rebalansom se postavka zmanjšuje
za 20.000 eur, in sicer iz 50.000 na 30.000 eur.

0400

Občinska uprava
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302
Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002
Mednarodno sodelovanje občin
102701 Avtobusna povezava Sežana – Trst
Občina Sežana je leta 2008 podpisala Pismo o nameri v okviru skupnega sodelovanja pri projektu za
izboljšanje čezmejne prometne povezave med občino Sežana in občino Trst. Za zagotavljanje
prevozov je Občina leta 2008 sklenila pogodbo z družbo Avrigo d.d. iz Nove Gorice. Na podlagi tega
dokumenta je septembra 2008 pričela obratovati mednarodna avtobusna povezava med Sežano in
Trstom. V proračunu Občine Sežana za leto 2009 so bila za avtobusno povezavo predvidena
sredstva, prav tako je Občina Sežana za njeno sofinanciranje pridobila tri sponzorje, četrti potencialni
sponzor pa je pred podpisom sponzorske pogodbe odstopil od sofinanciranja prevozov. Ob polletju je
od sponzorske pogodbe odstopila tudi Zadružna kraška banka. Glede na to, predvidena sredstva ne
bodo zadoščala, zato se sredstva na tej proračunski postavki povečajo in tako znašajo v skupni višini
40.000, 00 EUR.
03

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401
Kadrovska uprava
04019001
Vodenje kadrovskih zadev
100601 Občinske nagrade
Sredstva za občinske nagrade, ki so bila določena v višini 1.000 €, smo v letošnjem letu že realizirali.
0403
Druge skupne administrativne službe
04039003
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
100301 Renta Aino Kosovel
Aino Kosovel, nečakinja Srečka Kosovela je z notarskim zapisom, kot dedinja Kosovelove domačije v
Tomaju zapustila svoje nepremično premoženje na Krasu po svoji smrti Občini Sežana v zameno za
mesečno rento, ki je znašala po takratni vrednosti 360 DEM, v današnji vrednosti pa 2.598 eur letno.
311002 Zavarovanje poslovnih prostorov
Sredstva se z rebalansom ne spreminjajo in bodo porabljena v skladu s predlaganim planom.
311102 Cenitve poslovnih prostorov
Sredstva se bodo z rebalansom zmanjšala za 43%, saj je njihova poraba odvisna od števila
opravljenih cenitev, ki se izvede na podlagi vlog posameznih najemnikov poslovnih prostorov (nakupprodaja).
311202 Vknjižba etažne lastnine poslovnih prostorov
Sredstva se bodo z rebalansom zmanjšala za 70% od planiranih, saj je njihova poraba odvisna od
števila izvedenih postopkov za vpis etažne lastnine.
312301 Vzdrževanje poslovnih prostorov
Sredstva pot to postavko se z rebalansom zmanjšujejo za 20 % od sprejetega plana.. Sredstva bodo
porabljena za tekoče vzdrževanje, kot je plačilo električne energije ogrevanja, redni servisi dvigal,
gasilnih aparatov, letni pregledi dimnih naprav ter razna druga manjša popravila (elektro in vodovodno
instalacijska dela, popravila WC kotlička, ključavnic, popravila centralnega ogrevanja..).
Investicijsko vzdrževanje na področju poslovnih prostorov pa je obsegalo obnova oken občinskih
prostorov v stavbi sodišča; izdelava klančine pred VDC, vzdrževanje kotlovnic...

312501 Upravljanje poslovnih prostorov
Sredstva se z rebalansom ne spreminjajo in bodo porabljena v skladu s planom oziroma s pogodbo o
upravljanju poslovnih prostorov, ki jo ima občina sklenjeno s Komunalno stanovanjskim podjetjem d.d.
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312601 Rezervni sklad poslovnih prostorov
Sredstva se z rebalansom ne bodo spreminjala in bodo porabljena v skladu s planom vzdrževanja na
skupnih delih in napravah poslovnih objektov oziroma za nujna intervencijska dela.
313101 Urejanje poslovnih prostorov po KS
Pod to postavko so planirana sredstva za tekoča in nujna vzdrževalna dela poslovnih prostorov, ki jih
imajo posamezne krajevne skupnosti v uporabi za opravljanje svoje dejavnosti. Glede na to, da smo
del sredstev s te proračunske postavke vključili v 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, sredstva ne bodo v celoti realizirana, saj še nismo prejeli
odločitve s strani Ministrstva.
06
LOKALNA SAMOUPRAVA
0603
Dejavnost občinske uprave
06039001
Administracija občinske uprave
100101 Plače uprava
Postavka za plače občinske uprave se nekoliko zmanjšuje kot posledica vladnih ukrepov, na podlagi
katerih letos ni bilo odprave plačnih nesorazmerij, prav tako ni bilo uskladitve vrednosti plačnih
razredov iz plačne lestvice, določene v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju; od 1. aprila pa se
tudi ne izplačujejo sredstva za redno delovno uspešnost. Poleg navedenega je ena javna uslužbenka
že celo koledarsko leto v bolniškem staležu, druga pa večji del leta na porodniškem dopustu.
100102 Materialni stroški uprava
Sredstva za materialne stroške občinske uprave smo kot ostale materialne stroške proračunskih
porabnikov znižali za pet odstotkov.
06039002
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obč.uprave
100103 Nakup opreme uprava
V letu 2009 je na postavki predvidenih 18.150 €. Sredstva smo namenili za najnujnejšo dotrajano
računalniško opremo in najnujnejše posodobitve programske opreme ter nabavili nekaj pisarniških
stolov. Postavka se z rebalansom ne spreminja.
312401 Obnova občinske stavbe
V okviru nujnih vzdrževalnih del notranjosti objekta stare občinske stavbe – vile Mirasasso predvidenih
v letu 2009 in 2010, se je na podlagi projektno tehnične dokumentacije za ožji obseg obnove izvedla
obnova male sejne dvorane in pisarne poleg nje in sicer v obsegu kot je bil planiran v proračunskih
sredstvih. Ob poteku same izvedbe obnove so se odprla nekatera nujna dodatna nepredvidena dela
kot je obnova dela prostorov pritličja pod prostori v obnovi, obnova peči ipd za katere je prišlo do
povečanja predvidenih stroškov.

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, predvsem štaba CZ
in enot za prvo pomoč z namenom povečevanja njihove operativne sposobnosti in pripravljenosti v
primeru naravnih in drugih nesreč. Razpoložljiva sredstva na postavki se z rebalansom znižujejo na
10.000 €.
100402 Materialni stroški Civilna zaščita
Na postavki so predvidena sredstva za zavarovanje članov štaba CZ ter drugih pripadnikov CZ,
pokrivanje stroškov 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, vzdrževanje sistema siren in drugi materialni stroški, povezani s sistemom varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Z rebalansom proračuna za leto 2009 je predvideno znižanje
postavke za 2.700 €, tako da je nova višina sredstev na postavki 13.660 €.

07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
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390101
Prostovoljna gasilska društva, tekoči transferi
Sredstva, ki so predvidena za redno delovanje štirih prostovoljnih gasilskih društev v občini, se
znižujejo za 3.100 €. Višina sredstev na postavki po rebalansu proračuna tako znaša 58.900 €, kar
pomeni, da bo posameznemu društvu v letu 2009 nakazano 775 € manj od prvotno sprejetega
proračuna.
390102 Prostovoljna gasilska društva, investicijski 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 na
proračunski postavki se zaradi uskladitve s prihodkovno stranjo v primerjavi s sprejetim planom
povečujejo za 800 €.
390201 ZGRS, tekoči transferi
Sredstva na postavki so predvidena za plače in druge izdatke zaposlenim in znašajo 417.273 €. Z
rebalansom se višina sredstev ne spreminja.
390202 ZGRS, investicijski transferi
Višina sredstev za investicijske transfere Zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana, ki znašajo
277.020 €, se z rebalansom ne spreminja.
390401 Gasilski dom Sežana
Ministrstvo za obrambo namerava kompleks bivše vojašnice in sedaj zavoda za gasilsko in reševalno
službo Sežana, preurediti v republiški izobraževalni podcenter Uprave za zaščito in reševanje
republike Slovenije. Zaradi preureditve 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 .
Po veljavnem planu v letu 2009 je bila predvidena poraba 49.000,00 EUR, od tega 40.000 EUR za
študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ter 9.000,00
EUR za samo gradnjo. Dejanska realizacija v tem letu bo (48.560) 49.962,42 EUR in sicer za
projektno dokumentacijo ter parcelacijo. Postopek pridobitve gradbena parcela za gradnjo
predvidenega objekta je v teku in bo predvidoma zaključen v naslednjem letu.
390501 Nabava vozila za potrebe gasilskih društev
V letu 2009 je bila predvidena nabava gasilskega vozila GCGP2 (gasilska cisterna za gašenje požarov
v naravi) za potrebe PGD Povir, zato so bila na postavki predvidena sredstva v višini 180.000 €. Ker
načrtujemo nabavo enakega vozila tudi za potrebe PGD Štjak, bomo za obe vozili izvedli skupno
javno naročilo. Javno naročilo bo izvedeno v letu 2010, zaradi postopka izbora dobavitelja ter dolžine
dobavnega roka pa predvidevamo njuno dobavo v letu 2011, ko bosta vozili tudi plačani. Nakup obeh
vozil se tako prenese v leto 2011, z rebalansom pa so na postavki prikazana le sredstva v višini
80.700 €, kar predstavlja sredstva, ki smo jih oz. jih še bomo prejeli iz državnega proračuna, saj smo
uspešno kandidirali na razpisu 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 in se z rebalansom ne spreminjajo.

10
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003
Aktivna politika zaposlovanja
10039001
Povečanje zaposljivosti
231801 Sofinanciranje pripravništva in vajeništva
Na postavki sofinanciranje pripravništva in vajeništva so sredstva namenjena sofinanciranju
programov pripravništva oziroma prve zaposlitve. Sredstva, ki se smatrajo kot državne pomoči,
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prejmejo gospodarske organizacije, ki se prijavijo na javni razpis. Sredstva na postavki se z
rebalansom znižajo, saj je bilo na razpis za dodelitev finančnih pomoči za spodbujanje prve zaposlitve
oz. pripravništva vloženih manj prijav od pričakovanih. Na razpis je prispelo 7 prijav. Od tega jih je pet
izpolnjevalo vse razpisne pogoje. Sredstva bodo porabljena v višini 6.762,68 EUR.
270001 Javna dela
Občina Sežana je kot naročnik programov javnih del v letu 2009 zagotavljala 60% izhodiščne plače,
Zavod RS za zaposlovanje pa 40% izhodiščne plače (oziroma v primerih težje zaposljivih brezposelnih
oseb Občina 30%, ZRSZ pa 70%). Na razpis Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2009, objavljenega
na podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št.
107/06), so izvajalci prijavili 8 programov javnih del. Programi javnih del se uspešno izvajajo. Višina
postavke se z rebalansom ne spreminja.

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)
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) so sredstva namenjena
sofinanciranju plačil 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 postavke se z rebalansom ne spreminja.
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) je sofinancirano plačilo
stroškov transporta za prevoz blaga iz odročnih krajev občine. Sredstva se dodelijo nosilcu
transportne dejavnosti. Višina postavke se z rebalansom ne spreminja.
432401 Investicije v primarno proizvodnjo (kmet. meh, pašniki, oprema)
V okviru te postavke so sredstva namenjena sofinanciranju 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. Sredstva se dodeljujejo na
podlagi 11. 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 postavke se z
rebalansom ne spreminja.
11029002
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
431101 Investicije v dopol.dejavnosti - predelava, turizem, prodaja izdelkov
Sredstva se dodeljujejo 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,… 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
postavke se z rebalansom ne spreminja.
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) sredstva
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. Višina postavke se z rebalansom ne spreminja.
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 postavke se z rebalansom ne spreminja.
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432001 Projekti s področja kmetijstva (LAS projekti)
Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja Lokalne akcijske skupine Krasa in Brkinov ter za
izpeljavo izvedbenih projektov LAS skladno z razpisnimi pogoji Javnega razpisa za izbor in potrditev
Lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa Leader. LAS Krasa in Brkinov
je bila ustanovljena z družbeno pogodbo kot partnerstvo enakovrednih partnerjev, v katerega so
vključeni predstavniki javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Organi LAS so upravni odbor,
skupščina, nadzorni odbor, upravljavec in ocenjevalna komisija. Cilj LAS je uresničevanje lokalne
razvojne strategije »Razvojnega programa podeželja Krasa in Brkinov«. Višina postavke se z
rebalansom ne spreminja.
432301 Invest. v trženje proizvodov in storitev (invest., izobraž., promocije)
V okviru te postavke so sredstva namenjena 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 dodeljujejo 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 postavke se z rebalansom ne
spreminja.
11029004
Ukrepi za stabilizacijo trga
430701 Intervencije v kmetijstvu
S postavke so bila s sklepom župana prerazporejena sredstva v višini 2.584,00 EUR na postavko
233501 – Štipendijska shema zaradi dodatne zagotovitve sredstev za sofinanciranje štipendij.
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.
Višina sredstev predvidenih s proračunom bodo zadostovala za pokritje obveznosti in se z rebalansom
ne spreminja.
1104
Gozdarstvo
11049001
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
330101 Redno vzdrževanje cest, gozdne ceste
Z rebalansom se obseg sredstev za vzdrževanje gozdnih cest ne spreminja.

13
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029001
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
320201 Zimska služba
Sredstva za Zimsko službo – na območju mesta Sežane ter na kategoriziranih poteh v naseljih Občine
Sežana se z rebalansom za leto 2009 zagotavljajo v vrednosti 11.000 EUR-ov.
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 in krajevnih cestah ter javnih poteh. V tej postavki
je zajeto tudi vzdrževanje in upravljanje semaforskih naprav na treh križiščih v Sežani skupaj z
radarsko postajo - vi vozite. Za izvedbo vseh potrebnih del se z rebalansom na tej postavki
zagotavljajo sredstva v vrednosti 400.166eur..
331501 Urejanje odvodnjavanja
Z rebalansom se sredstva na tej postavki iz osnovnega proračuna zmanjšajo na vrednost 2.000 eur
za nujna dela.
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331601 Sanacija podpornih zidov in varnostnih ograj
Sanacija podpornih zidov je bila izvedena v Velikem Dolu do vrednosti 33.000 EUR-a. Zagotovljena
sredstva na tej postavki iz vrednosti 50.000 se zmanjšajo z rebalansom na vrednost 33.000 EUR-ov.
332701 Cesta Sežana – Orlek – projekt PortTerInfra
Občina Sežana nastopa kot partner pri projektu z imenom »PortTerInfra«, ki ga Luka Koper kot
nosilec projekta prijavlja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
(strateški projekti). Na postavki so bila rezervirana sredstva za sofinanciranje dela projekta v kolikor bi
prišlo do njegove realizacije (95% sredstev bi prejeli povrnjenih). Projektni predlogi bodo šele
obravnavani in rezultati razpisa bodo znani predvidoma v decembru 2009, predvidene aktivnosti pa
pričnejo šele z letom 2010, zato postavka v tem letu ne bo realizirana.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
330201 Ekspropriacija - odškodnina za zemljišče in objekte
Sredstva na tej postavki se z rebalansom za leto 2009 zmanjšajo od zagotovljenih 50.000 eur na
39.834 eur in so namenjena za odmero in odkup zemljišč pri rekonstrukciji oziroma širitvi občinskih
cest.
330301 Cesta Vrabče Veliko polje
Za obravnavano cesto rebalans ne zagotavlja sredstev v letu 2009.
330401 Cesta Na Polane
V območju industrijske cone nekdanje ISKRE smo predvideli urediti povezovalno cesto. Predhodno
smo predvideli, da bomo v cestnem telesu zgradili ali rekonstruirali vso potrebno infrastrukturo (vodo,
meteorno in fekalno kanalizacijo). V letu 2009 še nismo izdelali projektne dokumentacije, zato nimamo
nobenih stroškov na tem projektu.
330901 Obnova ceste Sežana - Voglje
Gradnja ceste Sežana – Voglje poteka že vrsto let,zato v letu 2010 pričakujemo dokončanje vseh del
na tem odseku. Poleg ceste bomo obnovili vso infrastrukturo ter izvedli obojestranske pločnike do
Partizanske ceste ter javno razsvetljavo. V celotnem delu ceste se je rekonstruirala meteorna
kanalizacija preko katere se odvaja vodo v ponikalnice, ki ležijo vzdolž ceste. Vrednost gradbenih del
za gradnjo infrastrukture in asfaltiranje ceste znaša v letu 2009 502.799 EUR.
331001 Parkirišča v Sežani – Lenivec, Dom upokojencev
Ob domu upokojencev v Sežani bomo v naslednjem letu urejali parkirišče. 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. Za izgradnjo tega objekta nismo
potrebovali nobenih sredstev..
331201 LC874831 – napajalna cesta Sežana – MP Fernetiči
Ob rekonstrukciji napajalne ceste Sežana – MP Fernetiči smo pristopili k razširitvi cestišča zaradi
tega, ker bomo ves tovorni promet iz ceste Sežana- Voglje preusmerili na to cesto. Poleg razširitve
cestišča smo uredili tudi zaščito in postavitev jaškov posameznih infrastruktur. Vrednost del na tam
objektu bo v letu 2009 znašala 301.281 EUR.
331701 Ulica Pod borovci v Sežani
Za Ulico Pod borovci v Sežani je v letu 2009 predvideno urediti javno razsvetljavo, poglobitev
vodovoda in cestišča ter asfaltiranje. Dela se bodo izvajala, ko se bo uredilo lastništvo parcele na
kateri stoji kategorizirana javna pot. V letu 2009 na tej postavki ne bo stroškov iz z rebalansom se vsa
sredstva prerazporedijo.
331901 Ovire na cesti in odprava arhitektonskih ovir
Na križišču Cankarjeve in Ulice Jožeta Pahorja v Sežani so odpravljene arhitektonske ovire za
invalide v vrednosti del 4.300 EUR-ov. Rebalans za leto 2009 zagotavlja sredstva samo za opravljena
dela.
332001 Cesta Lenivec in Ivana Turšiča - povezava
Zaradi obsežno izvedene stanovanjske pozidave na območju Ceste na Lenivec in ob Cesti Ivana
Turšiča, smo primorani zgraditi cestno povezavo, ki bo omogočala pretok prometa stanovalcem na
tem območju v obe smeri. Projekt povezave zajema tudi izgradnjo krožišča in parkirnih površin. Zaradi
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izgradnje bomo morali prestaviti del fekalne kanalizacije in jo prenesti v cestno telo. Poleg tega bomo
zgradili tudi ostale infrastrukturne objekte kot so vodovod in javna razsvetljava ter plinsko omrežje,
elektrika, telefon. V letu 2009 bomo za realizacijo tega projekta namenili 1.000.000 EUR.
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 33.000 EUR.
332401 Ureditev parkirišča ob gasilskem domu
V letu 2008 smo realizirali dograditev parkirišča, kjer smo sanirali tudi vse infrastrukture, ki so ležale v
telesu parkirišča. V letu 2009 smo dokončali še dela ob vhodu v policijsko postajo ter dodelali pločnike
ob tem vhodu. Vrednost del za leto 2009 ocenjujemo na 29.000 EUR.
332601 Ureditev parkirišča ob zdravstvenem domu
Problem parkiranja ob zdravstvenem domu je zelo pereč, zato bomo pristopili k izgradnji
dvonivojskega parkirišča, ki bo locirano na mestu za zdravstvenem domu ob Partizanski cesti.
Konstrukcija parkirišča je enostavne betonske izvedbe, tako da se čim bolj prilagaja obstoječemu
terenu. Poleg tega se izvedejo še obvezne strojne in ostale instalacije. V letu 2009 ne bomo koristili
nikakršnih sredstev na tem objektu.
332801 Parkirišče za Ljudsko univerzo Sežana
V letu 2009 smo predvideli ureditev parkirišče za ljudsko univerzo Sežana in tako povečali 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.
332901 Ureditev pločnikov v Sežani
Zaradi povečanega cestnega prometa, predvidevamo reševanje ureditev pločnikov povsod tam, kjer
je koncentracija prometa največja. Pločniki so predvideni v odseku od Kolodvorske, Bazoviške in
Orleške ceste, s tem da se razširi in uredi tudi mostna konstrukcija na Bazoviški ulici. Istočasno bomo
izvedli prestrukturiranje križišč v krožišča povsod tam, kjer je zaradi umirjanja prometa in omogočanja
večje pretočnosti pometa to nujno. V letu 2009 smo za ta projekt namenili 17.400 EUR.
333001 Cesta Majcni – Odcep Sela
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 2009 bomo za ta projekt namenili 1.223.560 EUR.
333101 Cesta Veliki Dol – Tublje
Predvideva se sanacijo lokalne ceste v odseku Veliki Dol – Tublje pri Komnu. Projekt za izvedbo
sanacije je izdelan .Pred gradnjo je potrebno pridobiti še soglasja lastnikov zemljišč za širitev cestišča
in bankin. V letu 2009 se niso izvajala operativna dela in posledično nismo imeli nobenih finančnih
obvez na tem objektu.
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, vlaganja 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 EUR, na podlagi pogodbe o
opremljanju pa bo v letu 2009 realiziranih 17.122 EUR za gradnjo ulice na območju zazidave Stari
kamnolom Sežana.
372103

Lehte – komunalno opremljanje
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Občina Sežana je v letu 2006 pristopila k izvedbi projektov Komunalna oprema na območju »ZS 11
Lehte« v Sežani. Projekt predvideva izgradnjo vseh infrastruktur, ki bodo služila bodočim objektom na
tej lokaciji. Na tem območju se bodo zgradile tri paralelne ulice, od katerih se bo spodnja s križiščem –
razcepom spojila z obstoječo Lipiško cesto, ter nova povezovalna prečna pot, ki bo tvorila križišče z
Lipiško. V vseh novozgrajenih cestah bodo potekale komunalne infrastrukture, tako, da se izvaja
gradnja ceste paralelno z izgradnjo ostalih infrastruktur. Ob cestah so predvideni pločniki in parkirna
mesta, ki služijo prehodom stanovalcev, oziroma poslovnim strankam objektov, ki imajo vključeno tudi
poslovno dejavnost. Izgradnja cest naj bi se v celoti zaključila, vrednost del bo znašala 401.762 EUR.
421601 Cesta ob mehanizaciji 21
Ob izgradnji komunalne infrastrukture za potrebe industrijske cone ob Mehanizaciji sta GOLD CLUB in
Občina Sežana sklenila urbanistično pogodbo s katero je obvezala investitorja GOLD CLUB, da zgradi
komunalno infrastrukturo v javni cesti v višini obračunanega komunalnega prispevka iz naslova izdaje
gradbenega dovoljenja novega proizvodno in poslovnega objekta investitorja. Ker je vrednost del
izgradnje komunalne infrastrukture višja kot je obračunan znesek komunalnega prispevka, bo Občina
Sežana zagotovila razliko za dokončanje del na tem območju. Višina zneska, ki ga bomo za
dokončanje del zagotovili v letu 2009 znaša 40.000 EUR.
V letu 2009 ne bo predvidene realizacije.

13029003
Urejanje cestnega prometa
330701 Kategorizacija cest
Za obnovo odloka o kategorizaciji občinskih cest v letu 2009 ni stroškov in z rebalansom se sredstva
prerazporedijo na druge postavke.
332501 Razvojni programi – ceste
V Občini Sežani imamo državne in občinske cest, ki so potrebne prenove in sicer na območju
južnega in zahodnega predela mesta Sežane in ostalih lokalnih cest. Širitev industrijske cone na
južnem in zahodnem delu mesta Sežana je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo po osnovah
iz prostorskih dokumentov. Nastala gospodarska kriza je razvojni program upočasnila, ter iz
navedenega se za leto 2009 namenja za projektno dokumentacijo le 10.000 EUR-ov.
421501 Pločniki novo naselje
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 ne zapadejo v plačila del na pločniki novo naselje, zato na tej postavki nimamo v tem letu
nikakršnih obvez.

13029004
Cestna razsvetljava
320401 Javna razsvetljava
Z rebalansom se sredstva javne razsvetljave za porabo tokovine in tekoče vzdrževanje zmanjšajo iz
predvidene skupne proračunske vrednosti 310.958,00 EUR-a na 260.448,00 EUR-a.
372104 Lehte – javna razsvetljava
Ob izgradnji komunalnega opremljanja za območje Lehte izvajamo tudi javno razsvetljavo in sicer na
vseh ulicah tega območja. Vrednost del za javno razsvetljavo bo v letu 2009 znašala 164.804 EUR.
421502 Pločniki novo naselje – javna razsvetljava
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 EUR.

1306
Telekomunikacija in pošta
13069001
Izgradnja širokopasovnih omrežij
130601 Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij
Sredstva na tej proračunski postavki se brišejo, ker v letu 2009 ni bilo predvidenega razpisa za
pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna prioriteta:
Gospodarsko-razvojna infrastruktura, Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba - Projekt
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gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
lokalni skupnosti. Projekt izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja se izvaja pod odložilnim
pogojem, da bo projekt izveden, le v kolikor bo občina prejela sredstva ESRR.
14
GOSPODARSTVO
1402
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
140201 Investicijsko vzdrževanje objekta stare Iskre
Sredstva so namenjena sofinanciranju prenove centralnega dela prvega nadstropja starega dela
poslopja nekdanje tovarne Iskra (obnova fasade in strehe, zasteklitev,…). Postavka ne bo realizirana
saj je zaradi zaostrenih makroekonomskih razmer predviden zamik začetka izvajanja investicije .
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 rezervirana sredstva za morebitne pripravljalne
aktivnosti za izvedbo projekta. Postavka v letu 2009 ne bo realizirana, ker je tudi vezana na
predhodno pridobitev oziroma menjavo zemljišč.
410201 Sofinanciranje programa pospeševalnega centra občin
Občina sofinancira delo Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov (v nadaljevanju: ORA). ki
zajema 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 postavke se z rebalansom ne spreminja.
410801 Razni projekti pospeševanja drobnega gospodarstva
Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbenih projektov po programu aktivnosti Regionalne
razvojne agencije Južna Primorska za obdobje 2009-2012 in za druge projekte. Višina postavke se z
rebalansom ne spreminja.
410901 Regionalna razvojna agencija Koper
Regionalna razvojna agencija (RRA Južna Primorska) opravlja razvojne naloge za območje Obalno –
kraške regije, in sicer spremlja, poroča in nadzoruje izvajanje Regionalnega razvojnega programa
(RRP) Južne Primorske 2007-2013, opravlja svetovanje in prijave projektov na javne razpise za razvoj
regij, koordinira delo lokalnih institucij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju razvojnih programov,
sodeluje pri pripravi državnih dokumentov razvojnega načrtovanja. V proračunu so sredstva
zagotovljena za kritje stroškov delovanja Regionalne razvojne agencije. Višina postavke se z
rebalansom ne spreminja.
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
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 EUR. Kreditna sredstva so bila izčrpana
v letu 2006. Za pokritje obveznosti za regresiranje obrestne mere kreditojemalcem občina zagotavlja
sredstva do leta 2011. Višina postavke se z rebalansom 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
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multiplikatorjem 2, to pomeni, da banka znesku, ki ga za garancijsko shemo nameni občina, doda še
dve enaki kvoti. Višina postavke se z rebalansom ne spreminja. 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
Na tej proračunski postavki so bila z Odlokom o proračunu Občine Sežana predvidena sredstva v
višini 53.000,00 EUR za izdajo različnih turističnih publikacij, zloženk in informatorjev. Aprila 2009 smo
se kot nosilec projekta z naslovom Kraško - brkinska pravljica, promocija značilnosti Krasa in Brkinov
na turistični sejmih in borzah, prijavili na Javni poziv LAS Krasa in Brkinov za zbiranje projektnih
predlogov za leto 2009. V prijavi smo predvideli financiranje projekta iz različnih proračunskih postavk,
med drugim tudi iz postavke, ki je namenjena izdaji turističnih publikacij, saj projekt vključuje tudi
izdelavo promocijskih materialov, kot so brošure, zemljevidi, plakati, letaki, zgibanke in katalogi, kar
smo pri pripravi proračuna sicer planirali v okviru te postavke. S prijavo smo bili uspešni. Zaradi
lažjega vodenja evidence plačanih računov, ki jih moramo ob izstavitvi zahtevka v originalu predložiti
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, smo zato na proračunsko postavko št. 421301 –
Turistični sejmi in borze prerazporedili sredstva s te postavke v višini 20.000,00, zato se proračunska
postavka, namenjena izdaji turističnih publikacij ustrezno zniža.
420501 Turistični informator
Občina Sežana tudi v letu 2009 sofinancira 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 1.635 EUR. Višina sredstev se s predlogom rebalansa ne spreminja.
420604 Ureditev mesta Sežana, novoletna okrasitev
Za novoletno okrasitev občine smo v letu 2009 zagotovili 15.000,00 EUR. Sredstva so bila porabljena
v začetku leta za poravnavo obveznosti iz naslova lanskoletne novoletne okrasitve, saj so obveznosti
zapadle v plačilo šele v letošnjem letu. Sredstva na tej proračunski postavki se povečajo za 15.000,00
EUR in so namenjena za plačilo obveznosti za novoletno okrasitev iz leta 2009.
421001 Izdelava turističnega spominka
Občina Sežana je v letu 2009 izvedla javni natečaj za izbiro turističnih spominkov Občine Sežana. Na
natečaju so sodelovali avtorji s spominki in idejami, ki prepoznavno in izvirno predstavljajo Občino
Sežano na temo kulturne in naravne dediščine Krasa ter turističnih objektov. Na ta način smo pridobili
spominke, ki imajo uporabno vrednost in so prvič javno predstavljeni ter jih je možno izdelati v večji
količini za prodajo.
Izmed prispelih predlogov v letu 2009 so bili izbrani oz. nagrajeni trije spominki, ki so v skupni oceni
glede na vsa ocenjevalna merila (umetniško – etnološka vrednost, komercialna vrednost,
predstavljanje kraja) dosegli največ točk. Avtorji teh spominkov so v skladu z Javnim natečajem prejeli
denarno nagrado. Sredstva, predvidena s sprejetim proračunom bodo zadostovala, zato z rebalansom
ne spreminjamo višine sredstev.
421201 Interreg in drugi projekti s področja turizma
Glede na to, da sredstva ne bodo v celoti realizirana, se višina sredstev na tej postavki znižana na
25.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za prijavo na posamezne razpise oz. za pripravo
dokumentacij in podlag za pripravo prijav.
421301 Turistični sejmi in borze
V proračunu Občine Sežana za leto 2009 so na tej proračunski postavki predvidena sredstva za
udeležbo na različnih sejmih in borzah doma in v tujini. Aprila 2009 smo se kot nosilec projekta z
naslovom Kraško - brkinska pravljica, promocija značilnosti Krasa in Brkinov na turistični sejmih in
borzah, prijavili na Javni poziv LAS Krasa in Brkinov za zbiranje projektnih predlogov za leto 2009. V
prijavi smo predvideli financiranje projekta iz različnih proračunskih postavk, saj projekt vključuje tudi
izdelavo promocijskih materialov, kot so brošure, zemljevidi, plakati, letaki, zgibanke in katalogi, kar
smo pri pripravi proračuna sicer planirali v okviru postavke 420101 – Izdaja turistične publikacije.
Zaradi lažjega vodenja evidence plačanih računov, ki jih moramo ob izstavitvi zahtevka v originalu
predložiti Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so se na to proračunsko postavko dodatno
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prerazporedila sredstva s postavke, namenjene za izdajo turistične publikacije in sicer v višini
20.000,00 EUR.
422101 Promocija in označitev najstarejših vinskih trt v občini
Glede na to, da je vinska trta ena od najbolj pomembnih značilnosti Krasa, v kateri vidimo priložnost
za promocijo tako našega območja kot tudi kraških vin, smo se odločili, da v sodelovanju z Društvom
vinogradnikov in vinarjev Krasa ter Kmetijsko svetovalno službo Sežana poskrbimo za promocijo in
označitev najstarejših vinskih trt v občini Sežana. Tako smo v letu 2009 obnovili oz. označili dve izmed
najstarejših vinskih trt v občini in sicer: v Šepuljah, kjer je preko 220 let stara refoškova trta ter zelo
staro trto v Merčah. Na postavki so sredstva v višini 13.995 EUR.
422301 Promocijske objave v medijih
Ker sredstva na proračunski postavki, ki so bila planirana za kritje stroškov v zvezi s promocijo in
predstavitvijo občine v različnih medijih niso bila v celoti realizirana, se zmanjšajo in tako znašajo
5.000 EUR.
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; dokončanje projekta Vodnik turistične ponudbe Kras, 3.
del-Tržaški Kras, ponatis svoje predstavitvene brošurice, zaključna ureditev zunanjih površin
(zaključna faza obnove dvorišča), razvoj programa aktivnosti in prireditev v Pliskovici v sodelovanju z
RD Pliska, sodelovanje pri drugih projektih na področju turizma (Kraški okraj, Poti miru na Krasu,
informacijske točke), izobraževanje študentov za opravljanje del turističnega informiranja, nadaljevanje
mednarodnega mladinskega dela, realizacija turističnih projektov, ki so nujna podpora za dobro
delovanje, ureditev problematike parkiranja ter vrsta drugih aktivnosti, ki se v večini samofinancirajo
(Poletje pr' Samčevih).
Znesek na postavki se je zmanjšal upoštevajoč prejete novelirane izračune potrebnih sredstev za
plače na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih
makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 in Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor.
Kot eden izmed ukrepov nižanja proračunske porabe s ciljem zagotovitve finančne vzdržnosti
letošnjega proračuna je bil opravljen tudi ponovni izračun materialnih stroškov izvajanja programa z
znižanjem le teh za 5%.
372602 Projekt naravoslovno turistično območje matičnega Krasa
Občina Sežana nastopa kot vodilni partner / nosilec projekta v projektu Kras Carso, ki je prijavljen v
okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 kot strateški projekt.
V letu 2009 se bodo izvajale pripravljalne aktivnosti v zvezi z projektom ter priprave na ureditev
novega živega muzeja in informacijskega centra v Sežani.
V l. 2009 so bile planirane aktivnosti tudi v zvezi z izvedbo živega muzeja in informacijskega centra,
vendar se je zaradi zamika roka za prijavo na razpis, ta aktivnost ter tudi ostale prenesla v naslednje
tri leta. Za dokumentacijo, stroške vodje projekta in pripravljalna dela se v letu 2009 torej namenja
sredstva v vrednosti 30.000 EUR.
420201 Turistično informacijski center Sežana
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena tako za materialne stroške delovanja TIC-a, kot so
pisarniški material, stroške telekomunikacijskih povezav, najemnino, čiščenje prostorov in drugo. Del
sredstev pa smo namenili tudi za posodobitev oz. dopolnitev telekomunikacijske oprema v TIC-u.
Sredstva na tej proračunski so namenjena tudi za plače zaposlenih v TIC-u. Glede na to, da je bil v
letu 2007 spremenjen poslovni čas TIC-a, aprila letos pa smo odprli še nov TIC v Dutovljah, smo v
izogib novim zaposlitvam zagotovili tudi sredstva za posameznike, ki v TIC-u delajo preko
študentskega dela.
Sredstva na tej postavki se kot ostalim zavodom znižujejo zaradi ukrepov znižanja materialnih
stroškov in uskladitev plač s plačno zakonodajo.
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420301 Zavod za turizem - plače
Ker Zavod za turizem v letu 2009 še ni bil ustanovljen, sredstva na tej proračunski postavki ne bodo
realizirana.
420302 Zavod za turizem – materialni stroški
Ker Zavod za turizem v letu 2009 še ni bil ustanovljen, sredstva tudi na tej proračunski postavki ne
bodo realizirana.
420401 Prireditve turizem
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena tako za materialne stroške delovanja TIC-a, kot so
pisarniški material, stroški telekomunikacijskih povezav, najemnino, čiščenje prostorov in drugo. Del
sredstev pa smo namenili tudi za posodobitev oz. dopolnitev telekomunikacijske opreme v TIC-u.
Sredstva na tej proračunski so namenjena tudi za plače zaposlenih v TIC-u. Glede na to, da je bil v
letu 2007 spremenjen poslovni čas TIC-a, aprila letos pa smo odprli še nov TIC v Dutovljah, smo v
izogib novim zaposlitvam zagotovili tudi sredstva za posameznike, ki v TIC-u delajo preko
študentskega dela.
Sredstva na tej postavki se kot ostalim zavodom znižujejo zaradi ukrepov znižanja materialnih
stroškov in uskladitev plač s plačno zakonodajo.
420603 Ureditev mesta Sežana in naselij v občini Sežana
Višina sredstev na postavki, ki je namenjena za urejanje javnih površin na območju občine se zmanjša
na 99.000 EUR.
420701 Nakup stojnic
Sredstva na tej proračunski postavki so usklajena s predvideno porabo.
420801 Pomoč turističnim društvom za izvedbo programov
Za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem
turizma v Občini Sežana v letu 2009 namenjamo 20.000 EUR. Sredstva, katerih predvidena višina se
ne spreminja, so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa.
421401 Nagrade za urejenost vasi
Tudi v letu 2009 smo izpeljati akcijo ocenjevanja najlepše urejenih vrtov in balkonov v občini Sežana z
imenom »Občina Sežana v cvetju 2009«. K sodelovanju v akciji smo poleg posameznikov tudi tokrat
povabili krajevne skupnosti v Občini Sežana. Sredstva v višini 6.500 EUR smo namenili finančnim
nagradam in pridobitvi priložnostnih materialnih nagrad, raznim objavam, promocijam in organizaciji
delavnic oziroma predavanj. Višina predvidenih sredstev se z rebalansom ne spreminja.
422001 Urejanje turističnih in tematskih poti
Sredstva na tej proračunski postavki zaradi neurejenih lastniških razmerij na posameznih tematskih
poteh ne bodo realizirana.
422201 Kolesarska pot Sežana – mejni prehod Lipica
Sredstva na tej proračunski postavki ne bodo realizirana.
422401 Projekt Agrotur
Glede na to, da so pripravljavci oz. prijavitelji od projekta odstopili, Občina Sežana kot partner ne bo
imela obveznosti, zato sredstva ne bodo realizirana.

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001
Zbiranje in ravnanje z odpadki
320101 Vzdrževanje objektov skupne rabe, odpadki
Vzdrževanje objektov skupne rabe, odpadki – sredstva na tej postavki so namenjena za praznjenje
košev in pobiranje odpadkov na območju mesta Sežana in Terminala v vrednosti 5.573 EUR..
321001 Sanacija divjih odlagališč
V letu 2009 so na proračunski postavki za Sanacijo divjih odlagališč zagotovljena sredstva v višini
4.423 eur. V obdobju od 1.1.2009 do 31.10.2009 so bila sredstva porabljena v višini 3.653 eur to je
82,6%.
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370101 CERO Sežana, tekoči odhodki
in
370102 CERO Sežana, investicijski odhodki
Na CERO SEŽANA so se nadaljevala izvedbena dela programa prilagoditve. Zaključilo se je
zapiranje in rekultivacijo zadnjega aktivnega polja, ki smo ga do izgradnje novega odlagalnega polja
napolnili. Ocenjena vrednost je 250.000 €. Končano je reciklažno dvorišče z asfaltno površino in
zajem izcedne vode v nov koalescentni lovilec s ponikovalnico, ocenjena vrednost je 60.000 €. Izvaja
se nadgradnje recirkulacije izcedne vode ocenjena je na 100.000 €. V sistem gospodarjenja z odpadki
moramo vključit tudi kompostiranje bioloških odpadkov oz. zelenega odreza. Ocenjena vrednost
izdelave projektne dokumentacije in izvedbe male kompostarne je 150.000 €. Predviden začetek v
letošnjem letu nadaljevanje v 2010. V tabeli pod točko 1 je skupen seštevek ocenjenih vrednosti
razdeljen po dogovorjenem ključu med občinami. V letu 2009 bomo za izvedbo teh del namenili
105.000 EUR.
371701 EKO otoki za ločeno zbiranje odpadkov
Tudi v letu 2009 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 letošnjem letu bomo
namenili 2.000 €.
372201 GOJUP, tekoči odhodki
in
372202 GOJUP, investicijski transferi
V okviru tega projekta sodelujemo in podpiramo strokovno tehnično svetovanje pri iskanju regijskega
sistema ravnanja z odpadki in izdelavo pripadajoče dokumentacije. V letošnjem letu ne bomo imeli
obvez za to postavko.
373001

Občina Komen–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 2009 vsa zbrana taksa usmeri v izgradnjo zbirnih centrov v Komnu,
Divači in Hrpeljah-Kozini. V letošnjem letu bomo odstopili 90.000 EUR sredstev občini Komen.

15029002
Ravnanje z odpadno vodo
320102 Vzdrževanje objektov skupne rabe, odpadna voda
Zajema vzdrževanje meteorne kanalizacije, čiščenje ponikovalnic, menjavo poškodovanih pokrovov za
kar ostaja predvideno tudi po rebalansu za leto 2009 30.000 EUR.
320601 Čiščenje odpadnih voda
Stroški čiščenja odpadnih voda so za leto 2009 predvideni v višini 200.000 EUR. S prenosom
koncesije na družbo Petrol se sredstva ne zbirajo več v proračunu, temveč jih direktno pobira in
izterjuje koncesionar.
350301 Kanalizacija Križ - Šepulje
V vaseh Križ – Šepulje imamo pripravljeno projektno dokumentacijo PGD za celotno območje. V letu
2010 se predvideva začetek nadaljnjih aktivnosti v starem delu vasi, istočasno bomo sanirali še
vodovodno omrežje ter cestne površine. Zaradi strnjenosti naselja bo potrebno večje usklajevanje del
na gradbišču, izgradnjo bo potrebno uskladiti še z ostalimi izvajalci infrastruktur (elektrika,
telefon).Vrednost del na tem objektu bo v letu 2009 znašala 40.000 EUR.
350701 Stroški vodne takse in takse za obremenjevanje okolja
Sredstva so namenjena za provizijo za pobiranje taks. V letu 2009 bomo namenili 5.000 EUR.
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. V letu 2009 smo pristopili k izdelavi projektov PGD za fekalno in
meteorno kanalizacijo in bo predvidoma dokončana v letu 2010, zato v letošnjem letu ne bomo imeli
obvez na tem projektu.
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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, vlaganja 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 EUR. Na podlagi pogodbe o opremljanju bo v letu 2009
realiziranih 41. 872 EUR za kanalizacijo na območju zazidave Stari kamnolom Sežana.
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 letošnjem letu se je izvedla fekalna 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, bo potrebno urediti tudi pločnike in javno razsvetljavo.
Vzporedno z izgradnjo kanalizacije bodo potekala tudi dela pri izgradnji plinskega omrežja ter
rekonstrukcijah ostalih infrastruktur, za katere pa ni občina Sežana investitor. V letošnjem letu smo za
izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije namenili 415.000 EUR.
372102 Lehte-komunalno oprem. odpadne vode kanalizacija
Območje ZN ZS11 Lehte zajema zazidljivo območje v občini Sežana, ki ga je bilo 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. Po
izgradnji kanalizacijskega omrežja na Lipiški cesti, se je lahko pričelo z gradnjo območja Lehte, saj se
neposredno navezuje na vse komunalne priključke Lipiške. Vrednost sredstev, ki jih bomo v letu 2009
namenili za izgradnjo kanalizacije znašajo 184.000 EUR.
372501 Kanalizacija Ograde
Za projekt kanalizacija Ograde smo pripravili 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 EUR. V letu
2009 smo zanj namenili 1.030.000 EUR.
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. V letošnjem letu projekti še ne bodo
dokončani, zato na tem projektu ne bomo imeli obvez
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 95.563,00 €.

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 2009 predvidena sredstva v
vrednosti 6.000,00 € za dobavo nujno potrebnih stvari ali za odpravo nepravilnosti.
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380001 Merilna naprava onesnaženosti zraka
Sredstva v višini 6.105 EUR se nanašajo na meritev onesnaženosti zraka izvedeno nov/dec leta 2008.
16
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001
Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
361501 Komasacijski postopki stavbnih zemljišč
Zakonodaja predvideva tudi komasacijo stavbnih zemljišč na način da s pogodbami ali upravno
odločbo uredi določeno območje v skladu s prostorskim aktom. Občina namerava na določeni lokaciji
preizkusiti tak način urejanja prostora.
V letu 2009 je bilo predvidenih 21.000 eur, zaradi spremembe prostorskih aktov pa bo predvidoma
potrošeno 1000 eur.
16029003
Prostorsko načrtovanje
390301 Razvojni programi, investicijska tehnična dokumentacija
V okviru razvojnega programa smo pripravili investicijsko tehnično dokumentacijo DIIP (dokument
identifikacije investicijskega projekta) za izvedbo objekta Cesta na Lenivec in Ivana Turšiča –
povezava ker se je ta projekt financiral v okviru 23. člena Zakona o financiranju občin za leto 2009. Za
omenjeno dokumentacijo bomo v letu 2009 namenili 10.000 eur.
500001 Planski akti
Planirana sredstva za pripravo prostorske dokumentacije so bila v večjem delu porabljena za pripravo
prostorsko izvedbenih aktov kot je dokončanje PUP za mesto Sežana – vzhod in priprava sprememb
in dopolnitev ZN Lehte, poleg priprave sprememb in dopolnitev Urbanistične zasnove za mesto
Sežana. Sredstva v večjem obsegu, ki so bila predvidena za nadaljnjo pripravo OPN, vključno s
celovito presojo vplivov na okolje, so zmanjšana na obseg izvedenih del v okviru organizacije javnih
prostorskih delavnic. Pristop k organizaciji in izvedbi javnih delavnic je bil namreč dogovorjen tekom
tekočega leta.
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. V letu 2009 predvidevamo
20.000 EUR za razvoz vode
340501 Sanacija lokalnih vodnih virov na Vrheh
Lokalni vodni viri v glavnem pokrivajo dobavo vode vasem na Vrheh, vendar je kvaliteta vode
nestabilna. V letu 2007 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. Poleg tega
bomo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI za objekt Vodovod Vrhe I. faza, ki bo
celovito reševal potek vodovoda in navezavo na obstoječe primarno vodovodno omrežje. Ker je
pridobivanje zemljišč, oziroma služnosti časovno najbolj zahteven postopek pri pridobivanju
gradbenega dovoljenja, je nujno, da izdelamo projektno dokumentacijo in nato pridobivamo služnosti
pri lastnikih parcel, po katerih bo potekal vodovod. V letošnjem letu bomo za izgradnjo vodovoda in
pripravo dokumentacije namenili 60.000 EUR.
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 ocenjujemo v letu 2009
na 26.000 EUR.
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 dela sanacije vodovoda letos
zagotavljamo 4.173 EUR.
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342301 Kataster komunalnih naprav
V letošnjem letu 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 2009 smo namenili 30.000,00 EUR.
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, vlaganj 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 EUR sredstev, ki pa ne bodo potrošena, ker ne bo sovlaganj
v izgradnjo vodovoda.
372101 Lehte-komunalno oprem.vodovod
Izgradnja vodovodnega omrežja Lehte je potekalo sočasno z izgradnjo kanalizacije, cest, javne
razsvetljave ter ostalih infrastruktur. Dela na izgradnji vodovoda bodo zaključena v letu 2009, zato v
tem letu namenjamo 171.964 EUR za izgradnjo vodovodnega omrežja.
361901 Projektna dokumentacija – Brestoviški vodovod
Izgradnja vodovodnega omrežja - Brestoviški vodovod predstavlja celovito projektno nalogo, ki
obvezuje vse občine, ki so ustanoviteljice Kraškega vodovoda – Sežana, da finančno sodelujejo pri
projektu. V projektu so zajet študije, izmere, grafične in druge priloge, ki so osnova za pripravo
projektne naloge celovite izgradnje vodovoda. Vrednost sredstev, ki smo jih v letu 2009 namenili za ta
projekt znaša 15.000 EUR.
16039002
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
371101 Mrliška vežica Štjak
V letu 2009 je predvidena izgradnja mrliške vežice in razširitev pokopališča po že izvedenem javnem
razpisu. Z izbranim izvajalcem del (Komunalnim stanovanjskim podjetjem d.d. Sežana) je sklenjena
pogodba za gradnjo objekta skupaj z razširitvijo pokopališča po pridobljenem gradbenem dovoljenju.
Dodatno se je izvedel odkup parcele za dostopno pot ter ureditev asfaltne poti s spodnjim ustrojem in
podpornim betonskim zidom. Vrednost objekta v sestavi gradnje mrliške vežice s komunalno opremo,
novega pokopališča, platoja in dostopne poti v skupnem znesku znašajo 198.663,00 EUR-ov. Na
navedeni postavki je potrebno z rebalansom za leto 2009 zagotoviti skupaj 200.000,00 EUR-a za
dokončanje investicije.
371201 Mrliška vežica Tabor
Za mrliško vežico Tabor se v letu 2009 ni pridobila investicijsko tehnična dokumentacijo in tudi
odhodkov ni. Z rebalansom proračuna v letu 2009 ni potrebno zagotavljati sredstev.
371301 Mrliška vežica Tomaj
Za Mrliško vežico Tomaj se investicijsko tehnična dokumentacija ni pridobila in sredstva iz
proračunske postavke se rebalansom lahko prerazporedijo.
371401 Mrliška vežica Avber
Za Mrliško vežico Avber je bilo v letu 2009 pridobljeno gradbeno dovoljenje, opravljen javni razpis za
izbiro izvajalca za gradnjo ter opravljena je gradnja objekta z razširitvijo pokopališča. V letu 2009 so
skupni stroški 151.865 EUR. Z rebalansom za leto 2009 se zagotavljajo sredstva v enakem znesku 160.000 EUR kot v osnovnem proračunu. Za dodatna in več dela je potrebo še dodatno zagotoviti
sredstva v spremembi proračuna za leto 2010.
372001 Razširitev pokopališča v Sežani
Na pokopališču Sežana je bila v letu 2008 zaključena ureditev potrebnih grobnih polj za klasični in
žarni pokop.
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V letu 2009 je 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.
Za prenovo vežic in ureditve vstopnega platoja z servisnimi prostori se načrtuje pridobitev PGD
oziroma PZI projektov, ki bodo omogočali pristop k investiciji
372401 Ostale mrliške vežice
Na ostalih mrliških vežicah se dela v letu 2009 niso izvajala in sredstva se z rebalansom prerazporedi
na druge postavke.
16039003
Objekti za rekreacijo
320103 Vzdrževanje objektov skupne rabe,skrb za okolje
Za vzdrževanje objektov skupne rabe, ki zajema skrb za okolje 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 tudi z rebalansom za leto 2009 zagotoviti sredstva v
skupni vrednosti 106.703 eur.
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. V letu 2009 se
dela ne bodo izvajala in z rebalansom proračuna za leto 2009 se sredstva v vrednosti 249.000 eur
prerazporedijo razen 1.000 eur.
16039004
Praznično urejanje naselij
320105 Vzdrževanje objektov skupne rabe, praznično urejanje naselij
Vzdrževanje objektov skupne rabe, praznično urejanje naselij – predvidena je postavitev in odstranitev
zastav. Skupna vrednost postavke je tudi z rebalansom 6.856 EUR.
16039005
Druge komunalne dejavnosti
320501 Deratizacija
V letu 2009 so na proračunski postavki za Deratizacijo zagotovljena sredstva v višini 4.698 eur. V
obdobju od 1.1.2009 do 31.10.2009 so bila sredstva porabljena v višini 2.610 eur to je 55,6%.
Deratizacija se je izvaja v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih.
1605
Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002
Spodbujanje stanovanjske gradnje
311601 Stroški leasinga za nakup stanovanj
Sredstva so porabljena v skladu s pogodbo o finančnem leasingu in so za cca 10% nižja od
planiranega predvsem zaradi spremembe euribor-a).
311901 Odkupi objektov in stanovanj v primeru nujnih zamenjav
Sredstva se z rebalansom ne spreminjajo in so porabljena v skladu s planom za nakup poslovnega
objekta v Sežani na naslovu Mirka Pirca 4, zaradi zagotovitve dodatnih prostorov za potrebe javnih
zavodov.
312101 Vzdrževanje stanovanj
Sredstva pod to postavko se z rebalansom zmanjšujejo za cca 30 % od sprejetega plana. Sredstva so
porabljena predvsem za investicijsko vzdrževanje stanovanj in sicer zamenjava oken Dutovlje 60A,
Cesta na Lenivec 12, sanacija kopalnice Tomaj 71, menjava radiatorjev na Ivana Turšiča 9 ter razna
druga manjša vzdrževalna dela kot so električna energija, stroški ogrevanja, deratizacija, telefon,
servis in kontrola gasilnih aparatov, letni pregled dimnikov, električna in vodovodno instalacijska dela
in ipd.
312201 Rezervni sklad stanovanj
Sredstva pod to postavko se z rebalansom ne spreminjajo in dobo porabljena v skladu s planom
vzdrževanja na skupnih delih in napravah oziroma za nujna intervencijska dela.
313001 Nakup socialnih stanovanj
Sredstva pod to postavko so porabljena v skladu s planom in sicer za nakup socialnih stanovanj.
Občina Sežana je v začetku letošnjega leta pridobila 20 stanovanjskih enot od katerih je 7 enot
opredelila kot bivalne enote. Občina se že več let srečuje s problematiko pomanjkanja socialnih
stanovanj. Za ta namen je občina že v letu 2008 izvedla določene aktivnosti za pridobitev novih
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socialnih stanovanj in bivalnih enot namenjenih za stanovalce, ki so stanovali v neprimernih
stanovanjih v objektu, kateri je bil predviden za rušenje.
Občina je sedem novih bivalnih enot opremila v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah,
ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb.
310601 Sodni in pravdni stroški stanovanj in poslovnih prostorov
Sredstva pod to postavko bodo porabljena v okviru plana in se z rebalansom ne spreminjajo.
Namenjena so za kritje stroškov odvetniških storitev, ki jih ima občina pri zastopanju pred sodnimi in
upravnimi organi, za pravna svetovanja, za pripravo listin in ipd..
310801 Davek od prometa nepremičnin, odškodninski, stanovanjski sklad
Sredstva se z rebalansom ne spreminjajo in bodo porabljena v okviru plana in so namenjena za
obveznosti do Slovenske odškodninske družbe d.d. in do Stanovanjskega sklada Republike Slovenije
(obročna prodaja stanovanj po stanovanjskem zakonu iz leta 1991)
310901 Drugi operativni odhodki stanovanj in poslovnih prostorov
Sredstva so porabljena v okviru plana in se z rebalansom ne spreminjajo. Porabila se bodo za tekoče
vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih objektov kot so ogrevanje, elektriko, telefon, čistila in drugo.
311001 Zavarovanje stanovanj
Sredstva bodo porabljena v skladu s sprejetim planom
rebalansom ne spreminja.

z zahtevkom zavarovalnice in se z

311101 Cenitve stanovanj
Sredstva se z rebalansom ne spreminjajo in bodo porabljena v skladu sprejetim planom za cenitve
stanovanj na podlagi podanih vlog posameznikov oziroma na podlagi naročila občine.
311201 Vknjižba etažne lastnine stanovanj
Sredstva pod to postavko se z rebalansom povečujejo za cca 45% od sprejetega plana, saj je
njihova poraba odvisna od števila izvedenih postopkov za vpis etažne lastnine posameznih stanovanj.
312701 Upravljanje stanovanj
Sredstva se z rebalansom ne spreminjajo in bodo porabljena v skladu s pogodbo o upravljanju
stanovanj, ki jo ima občina sklenjeno s Komunalno stanovanjskim podjetjem d.d..
1606
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna)
16069001
Urejanje občinskih zemljišč
360201 Materialni stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
Sredstva so bila porabljena v višini cca 50% od planiranih. Sredstva so se porabila za sodne stroške,
za storitve odvetnikov, za overitve podpisov pri notarju in drugo.
360301 Parcelacije stavbnih zemljišč
Sredstva bodo porabljena v skladu s sprejetim planom. Porabila so se za parcelacije zemljišč v lasti
občine, ki so bila predvidena za prodajo ali nakup zemljišča ter v primeru uveljavljanja predkupne
pravice (zemljišča za ceste, mrliške vežice, pokopališč, avtobusnih postajališč…….)
360701 Stroški cenitev zemljišč
Sredstva so porabljena v skladu s sprejetim planom, namenjena pa so bila za cenitve zemljišč, ki jih je
občina prodala oziroma odkupila za svoje potrebe.
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 2009 bo za stroške izdelave Programa opremljanja za območje občine Sežana potrošenih
(24.000,00) 40.000 eur.
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16069002
Nakup zemljišč
360502 Odkup in opremljanje stavbnih zemljišč,nakup
Sredstva so bila le delno porabljena in sicer v višini cca 13% o planiranih. Izpad je nastal zaradi
nerealizirane prodaje oz. zamenjave zemljišč z družbo Climasol d.o.o. na območju Terminala v
Sežani, ki je tudi predstavljala največji znesek v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2009; prenesel pa se je že iz letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2008
Del teh sredstev je bilo porabljenih tudi za pridobivanje zemljišč v naseljih izven mesta Sežane in sicer
za potrebe infrastrukturnih objektov (ceste, pločniki, avtobusna postajališča, zemljišče za
pokopališče…).
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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 znašala 28.617,41 €. Zaradi trenda nižanja indeksa
trimesečnega EURIBOR-a se je nižala tudi vrednost obroka, ki trenutno znaša 25.391,36 €.
Posledično so z rebalansom znižana potrebna sredstva za odplačevanje lizinga 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 EUR kolikor znaša razlika med vrednostjo nepremičnine parc.št.4050/2, njiva v izmeri 332
m2 z.k.vl.št.2913 k.o.Sežana last Hypo leasig d.o.o.Koper in parc.št.4054/6, travnik v izmeri 451 m2,
z.k.vl.št.2902, k.o.Sežana v lasti Altas nepremičnine in inženiring d.o.o., Tržaška cesta 135, 1000
Ljubljana, na podlagi sklenjene menjalne pogodbe.
210701 Zdravstvena postaja in podružnična lekarna v Dutovljah
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 bila namenjena
investiciji zdravstvene postaje, del investicije namenjen lekarniški podružnici pa se bo kril iz sredstev
Kraških lekarn Ilirska Bistrica. Projekt je bil prijavljen na javni razpis Ministrstva za zdravje za
soinvestiranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2009-2010. Investicija se ni
smela izvajati pred prejemom sklepa ministrstva. 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 so za leto 2009 znašala 46.936,63 EUR in 96.877,20 EUR v letu 2010 (Skupaj 143.813,83
EUR). Za leto 2009 smo uspeli izčrpati 6.994,71 EUR 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 česar je bila spremenjena postavka v proračunu za leto 2010.
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.
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. Na postavki so bila rezervirana sredstva
za sofinanciranje projekta v kolikor bi prišlo do njegove realizacije.
Ker v letu 2009 ni prišlo do realizacije navedenega projekta so bila sredstva prerazporejena na
postavko Bolnišnica Sežana-sredstva za opremo.
210402 Bolnišnica Sežana – sredstva za opremo
Bolnišnica Sežana je pred pripravo proračuna za leto 2009 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 €.
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Na postavki so bila predvidena sredstva za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe Bolnišnice
Sežana za izboljšanje opreme spirometričnega laboratorija oz. opreme za pljučno diagnostiko v skupni
višini 20.000 €.
Glede na to, da predvidena višina sredstev ni zadoščala za planirano izboljšanje obravnave in bivalnih
pogojev bolnikov, se je Bolnišnica Sežana odločila za izvedbo dobrodelne akcije (dobrodelni koncert
»Za življenje«) za zbiranje sredstev, h kateri je pristopila tudi Občina Sežana. V ta namen se je na to
proračunsko postavko prerazporedilo sredstva v višini 5.000,00 EUR iz postavke 210401 - Razvoj
zdravstvenega turizma s potrebno infrastrukturo ter sredstva v višini 5.000,00 EUR iz postavke
220301 – Investicije Vrtec Sežana. Dodatnih 1.000 € je bilo na postavko prerazporejenih na na
podlagi vloge svetniške skupine Liste Miroslava Kluna z dne 19.06.2009 s postavke št.100502
Svetniški klubi-Lista Miroslava Kluna.
1706
Preventivni programi zdravstvenega varstva
17079001
Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
211101 Preventivni programi zdravstvenega varstva
Na postavki so bila rezervirana sredstva za izvajanje morebitnih programov s področja zdravstvenega
varstva. Zdravstveni dom Sežana je predlagal preventivno cepljenje proti raku materničnega vratu
(HPV virusu) kot preventivni program, ki bi bil po strokovni presoji najbolj v interesu občanov. Vlogi za
porabo sredstev je bilo priloženo tudi mnenje Inštituta za varovanje zdravja RS. Za zagotovitev cepiva
za cepljenje 48-ih deklic iz 8. razreda OŠ Dutovlje in OŠ Sežana je bilo na postavko prerazporejenih
dodatnih 10.744,00 € iz postavke 210701-objekt za lekarniško podružnico in zdravstveno postajo
Dutovlje.
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 2008 je bilo 334 upravičencev. Mesečni znesek obveznega
zdravstvenega zavarovanja je znašal 24,42 € na upravičenca. Na postavki je bilo za ta namen
predvidenih 102.168 €.
Zaradi spremembe zakonodaje je bila v začetku leta 2009 izvedena revizija upravičencev do
zdravstvenega zavarovanja, upoštevajoč Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in
premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje. Prišlo je do precejšnjega
zmanjšanja števila upravičencev, tako je bilo v oktobru 2009 do obveznega zdravstvenega
zavarovanja iz proračuna Občine Sežana upravičenih 89 občanov. Posledično je prišlo tudi do nižjih
izplačil s postavke, zato je postavka znižana na 60.000 €. S 1.1.2009 pa se je spremenil tudi mesečni
znesek obveznega zdravstvenega zavarovanja, tako sedaj znaša 28,48 EUR na upravičenca.
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 in 76/2008) 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 bilo na postavki predvidenih 5.160 €. Zaradi kritja
stroškov treh obdukcij so bila na postavko prerazporejena dodatna sredstva.
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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.
V letu 2009 je bila predvidena ureditev začasnega muzejskega depoja za manjše predmete (zaprta
stavba) in za začasno namestitev večjih predmetov in strojev, ki bi se nahajali na enem mestu (po
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dogovoru z MARMOR, Sežana d.d.). Vendar zaradi urejanja lastniških razmerij v l. 2009 ni prišlo do
realizacije v predvidenem obsegu. Zaradi prijave projekta na Program čezmejnega sodelovanje SLOITA 2007-2013 in tudi zaradi urejanja lastniških razmerij na območju muzeja se je opravilo geodetske
in topografske izmere in načrte. Za izpeljavo navedenih nalog so bila v proračunu za leto 2009
zagotovljena sredstva v znesku 5.000 EUR. Višina postavke se z rebalansom ne spreminja.
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 2008 je bilo za ta namen na
razpolago 25.000 EUR. V letu 2008 smo sredstva z javnim razpisom dodelili društvu Kras S.O.S. za
sofinanciranje začetnih del pri obnovi spomenika »Komunska kašča« v Šmarjah ter Župnijskemu
uradu Tomaj za popravilo strehe ter popravilo podpornega zidu cerkve Sv. Nikolaja v Avberju.
Zaradi še dodatnih nujnih sanacijskih posegov na nepremični kulturni dediščini se znesek sredstev za
leto 2009 povečuje in znaša 30.000 EUR. Vlagateljem bo dodeljen na podlagi javnega razpisa.
Višina postavke se z rebalansom ne spreminja.
18029002
Premična kulturna dediščina
241801 Dejavnost Goriškega muzeja
Goriškemu muzeju Občina Sežana zagotavlja 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 so bila načrtovana sredstva v višini 7.200 EUR na območju občine
in sicer za:
- odkup muzejskih predmetov – zgodovina kamnarstva – 1.500 EUR,
- postavitev razstave "uporaba neavtohtonega kamna na Krasu" – 4.000 EUR,
- nadaljnje raziskovanje in popis zapuščine Kosovelovih, ki je v lasti A. Kosovel – 1.700 EUR (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).
Postavitev razstave v višini 4.000 EUR ne bo izvedena, zato se postavka zniža za 4.000 EUR.
Sredstva za dejavnost Goriškega muzeja torej znašajo 6.738 EUR.

1803
Programi v kulturi
18039001
Knjižničarstvo in založništvo
240101 Plače Kosovelova knjižnica
Proračun za leto 2009 zagotavlja plačo za 12 zaposlenih. Kosovelova knjižnica ima sicer 13 redno
zaposlenih, vendar sta dve zaposlitvi za polovični delavni čas. Ena zaposlitev je že obstoječa, druga
pa je dodatna: strokovni delavec – začetnik, saj za določena strokovna dela ni moč pokrivati
primanjkljaja z javnimi deli, študentskim delom oz. pogodbenim delom.
Knjižnica si prizadeva preostala odstopanja od sistemizacije reševati z javnimi delavci, pripravniki in
občasnim pogodbenim delom.
Postavka se je znižala upoštevajoč prejete novelirane izračune potrebnih sredstev za plače na podlagi
Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih
razmer za obdobje 2009-2010 in Aneksa št. 1 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 zaradi zaostrenih makroekonomskih razmer in potrebe po nižanju
proračunske porabe znižala za 5%, to je za enak odstotek kot se znižujejo materialni stroški ostalim
javnim zavodom.
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240301 Zavarovanje objekta Kosovelova knjižnica
Sredstva se namenja za pokrivanje stroškov za zavarovanje objekta.
Višina postavke se z rebalansom ne spreminja.
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. Sredstva v ta namen znašajo 26.425 EUR.
Višina postavke se z rebalansom ne spreminja.

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 2009 dva gledališka abonmaja, vsak po
šest predstav, glasbeni abonma s sedmimi koncerti (lani šest), šolski gledališki abonma-pet predstav
ter predšolski gledališki abonma-štiri predstave, abonma Jazz in vino s štirimi koncerti, otroški
program v pomladni dvorani – Srečkine sobote, deset razstav v mali galeriji (lani sedem) in sedem v
veliki galeriji, festival kitare s sedmimi koncerti, redni filmski program ter program umetniškega filma
Kino kino, likovno mednarodno kolonijo Škocjanske jame, poseben večer ob slovenskem kulturnem
prazniku in medijsko oglaševanje. Ustanovili so gledališko šolo in gledališko skupino Kons, s katero
želijo za gledališko delo pritegniti predvsem mlade (tedenska srečanja).
Poleg omenjenih programov bo z ureditvijo amfiteatra in multifunkcijske dvorane v Kosovelovem domu
potekal še dodaten program. Povečal se bo predvsem komorni program. Pripravljali bodo različne
prireditve, ki doslej niso bile mogoče oz. se jih niso lotevali zaradi majhnega obiska, saj bi v veliki
dvorani ne bile smiselne. Gre predvsem za 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), ki so v Kosovelovem domu doslej
zagotovo imele premalo priložnosti za predstavitev. Povečalo se bo tudi število projekcij tako
imenovanih art filmov in filmov evropske produkcije, ki jih bodo preselili iz velike dvorane. 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 bo v proračunu v ta namen zagotovila 53.248 EUR.
Višina postavke se z rebalansom ne spreminja.
241201 Plače Kosovelov dom
Občina Sežana za plače zagotavlja sredstva za zaposlenost 10,1 delavca (v letu 2008 za 9,1
zaposlenega).
S pridobitvijo nove multifunkcijske dvorane se je povečal obseg dela in priprav za prireditve. Z
povečanjem programa je prišlo do večjih potreb po tehnični službi, zato je Kosovelov dom zaposlil še
dodatnega sodelavca v tehnični službi.
Kosovelov dom sicer 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. Prav tako
bi potrebovali še programskega vodjo za novo dvorano ter čistilko, saj so po trenutni sistematizaciji
delovnih mest glede na čistilne površine predvideni dve čistilki.
Postavka se je upoštevajoč prejete novelirane izračune potrebnih sredstev za plače na podlagi
Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih
razmer za obdobje 2009-2010 in Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor znižala.
Sredstva v ta namen znašajo 220.441 EUR.
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 95.000 EUR. Dodatni materialni stroški se pojavijo
z obratovanjem amfiteatra in multifunkcijske dvorane v domu.
Kosovelov dom tudi 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
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Zakonom o javnih financah. Navajajo samo primer povečanja cene plina za več kot 30% v zadnjem
letu, s tem, da se proračunski prihodki povečajo le je za 3,2 %. V mesecih ogrevalne sezone so računi
za plin in električno energijo višji kot dotacija proračuna za celotne materialne stroške.
Kot eden izmed ukrepov nižanja proračunske porabe s ciljem zagotovitve finančne vzdržnosti
letošnjega proračuna je bil opravljen tudi ponovni izračun materialnih stroškov z znižanjem le teh za
5%.
241401 Zavarovanje objekta Kosovelov dom
Na postavki 241401 so zagotovljena sredstva za zavarovanje objekta v znesku 8.758 EUR. Višina
postavke se z rebalansom ne spreminja.
18039003
Ljubiteljska kultura
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 kot
glavnim organizatorjem prireditve, ki deluje kot društvo v javnem interesu na področju kulture. V letu
2009 bomo v ta namen zagotovili sredstva v višini 21.000 EUR.
Sredstva so bila za prireditev literarna nagrada "Mlada Vilenica" v izvedbi OI JSKD nekoliko manjša od
predvidenih (za 442 EUR) in so bila v isti višini prerazporejena na postavko 241601 - Dejavnost sklada
za ljubiteljske dejavnosti OE Sežana.
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«. Na to postavko smo za namen pokrivanja stroškov mednarodne
prevajalske delavnice namenili še dodatnih 442 EUR iz postavke 180301 - Festival Vilenica in Mlada
Vilenica. V letu 2009 smo v ta namen torej zagotovili sredstva v višini 10.442 EUR.
242401 Štrekljeva nagrada, Primorska poje
Občina Sežana sofinancira 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.
Višina postavke se z rebalansom ne spreminja.
242501 Dejavnost društev s področja kulture in individualnih kultur
Za dejavnost kulturnih društev so sredstva za leto 2009 zagotovljena v znesku 34.000 EUR. Sredstva
se društvom porazdelijo v skladu z javnim razpisom po sprejemu proračuna.
Višina postavke se z rebalansom ne spreminja.
18039004
Mediji in avdiovizualna kultura
101301 Občinski informator
Uredniški odbor je v letu 2009 načrtoval izdajo osmih številk glasila, ki ga brezplačno prejme 4600
gospodinjstev. Predlagana so bila sredstva v višini 45.304 €, ki so namenjena pokritju stroškov
grafične obdelave in tiska ter poštnih storitev. Občinsko glasilo bo v letošnjem letu izšlo sedemkrat.
Glede na to, da se je povečalo število gospodinjstev za 170, smo morali zvišati tudi naklado in sicer na
4800 izvodov, zaradi česar je na proračunsko postavko potrebno dodati še 352,98 EUR (skupaj
45.656,98 EUR). Z oglaševanjem v Kraškem obzorniku smo v proračun prispevali 3.583,00 EUR.

18039005
Drugi programi v kulturi
240501 Materialni odhodki Kosovelova domačija
Z aktom o ustanovitvi je bila knjižnici prenešena v upravljanje Kosovelova domačija v Tomaju. Z
materialnimi stroški pokrivamo tekoče vzdrževanje, delo skrbnice in njeno vodenje po zbirki. Kot eden
izmed ukrepov nižanja proračunske porabe s ciljem zagotovitve finančne vzdržnosti letošnjega
proračuna je bil opravljen tudi ponovni izračun materialnih stroškov z znižanjem le teh za 5%.
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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) objekta smo za
leto 2009 zagotovili sredstva v znesku 29.423 EUR. 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. Ostala našteta vzdrževalna dela so potrebna zaradi dotrajanosti materialov.
Višina postavke se z rebalansom ne spreminja.
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 2009 bo Občina Sežana na tej postavki zagotovila sredstva v višini 939 EUR. Višina postavke
se z rebalansom ne spreminja.
242001 Dograditev velikega odra Kosovelov dom
Delež za investicijska vlaganja je namenjen za plačilo dvanajstih obrokov anuitet, na podlagi leasing
pogodbe po priloženem amortizacijskem načrtu za najem opreme odra s postopnim odkupom. Na
postavki so bila zagotavljamo sredstva v višini 59.000 EUR, kolikor naj bi znašal delež za leto 2009.
Višina postavke se z rebalansom spreminja zaradi trenda nižanja indeksa trimesečnega EURIBOR-a.
Posledično se je nižala tudi vrednost obroka in znaša celoletna obveznost za leto 2009 53.000 EUR.
242002 Kosovelov dom – nabava opreme
Za nabavo opreme v Kosovelovem domu bo občina zagotavljala sredstva na citirani postavki v znesku
13.000 EUR. S temi sredstvi se pokrije nakup naslednje opreme: računalniški program za fakturiranje
in spremljanje plačil abonmajskih storitev predračun (2.000 EUR), računalniška oprema (5.000 EUR)
ter tiskarski stroj za izdelovanje vabil, letakov ipd. (6.000 EUR) s katerim bi dosegli velik prihranek pri
tiskarskih storitvah.
V letu 2009 so bila prerazporejena sredstva na postavko – nabava opreme iz postavke 242101 –
Ureditev multifunkcijske dvorane v znesku 150.000 EUR za potrebe nabave: svetlobne in zvočne
opreme, regulatorje razsvetljave, projektorje, platno, točkovnih vlekov, montažnih vlekov, praktikablov,
baletnega poda, odra, sedišč, drobnega inventarja (električni. podaljški), tv plazme, day light, prenosni
računalnik ter ostalega za potrebe multifunkcijske dvorane. Oprema, ki jo je na podlagi postopka
zbiranja ponudb nabavil Kosovelov dom, je bila v načrtovanih sredstvih nabavljena v celoti.
242101 Ureditev multifunkcijske dvorane
Načrtovana investicija ureditev multifunkcijske dvorane je zaključena in z dne 21.10.2009 ima
uporabno dovolj. Načrtovana sredstva za leto 2009 so bila načrtovana v znesku 706.000 EUR. Na
podlagi zbranih ponudb za izvedbo del se je investicija zmanjšala in v ta namen bodo porabljena
sredstva v znesku 436.000 EUR, skupaj z ureditvijo sanitarij za invalide. Investicija je bila prijavljena
na javni razpis za sofinanciranje projektov javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega
regionalnega sklada v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013. Z uspešno prijavo je uspelo Občini Sežana podpisati pogodbo z Ministrstvom za
kulturo v začetku februarja letošnjega leta in pogodbeni znesek soinvestitorskih sredstev naj bi znašal
424.780 EUR. Poudariti je potrebno, da je bil projekt po investicijskem programu ocenjen na
536.546,00 EUR in od tega delno financira operacijo Evropska unija v vrednosti 380.066,45 EUR
»Ureditev multifunkcijske dvorane v Kosovelovem domu«, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007 – 2013, razvojen prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«,
prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov«.
Občina Sežana je za navedeni projekt izvedla javno naročilo, na podlagi katerega so bili izbrani
ponudniki po posameznih sklopih za ureditev dvorane. Ponudbe so bile znatno nižje od ocenjene
vrednosti, tako da je pogodbeni znesek z izvajalci del znašal 393.197,10 EUR, kar pomeni, ne glede
na podpisano pogodbo o sofinanciranju iz Evropskih skladov za regionalni razvoj v vrednosti 424.780
EUR, da nam bo uspelo izčrpati sredstva v višini 339.847,53 EUR.
242102 Kosovelov dom – investicija v amfiteater
Sanacija amfiteatra v Kosovelovem domu se je pričela v letu 2008 in po gradbeni pogodbi s Kraškim
zidarjem d.d., ki je delo opravil več kot zadovoljivo, so bila dela zaključena do zaključka leta 2008.
Poseg je zajemal odstranitev obstoječe sedežne in stopniščne konstrukcije, posledično zaradi
dotrajanosti materialov in postavitev montažnih betonskih tribun v naravni barvi betona. Po postavitvi
vseh elementov so bile položene obstoječe kamnite stopnice. Na montažnih betonskih elementih so
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bila montirana sedala iz letev tropskega lesa na inox podkonstrukciji. Na sredini gledališča je bil
zgrajen tehnični plato. Načrtovana sredstva za zaključek investicije so bila zagotovljena v letu 2009 in
so znašala 138.000 EUR. V juniju je bil postavljen še ograjni sistem okrog amfiteatra, skupaj s
posaditvijo trajnic. Postavljena ograjna prepreka onemogoča prost vstop obiskovalcem, ko se v njem
odvijajo prireditve. Čez dan je amfiteater odprt in omogoča obiskovalcem, da posedajo in se družijo.
Sredstva na postavki se z rebalansom proračuna niso spremenila.
242601 Vzdrževanje objekta knjižnice in opreme
Za vzdrževanje objekta knjižnice in opreme zagotavlja občina sredstva na citirani postavki v znesku
4.516 EUR. S temi sredstvi se knjižnici deloma pokrijejo stroški investicijskega vzdrževanja. Višina
postavke se z rebalansom ne spreminja.

Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.
18039006
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 102.361,00 EUR-a skupaj z investicijskim
vzdrževanjem palmarija (ključavničarska popravila vrat) in polaganje kamnitih robnikov pri gredicah ob
magnoliji ter dobavo novih tropskih rastlin v vrednosti. Vsa investicijska dela se ocenjujejo na 6.900,00
EUR.
Višina postavke se z rebalansom ne spreminja.

1804
Podpora posebnim skupinam
18049001
Programi veteranskih organizacij
102001 Društva in zveze negovanja tradicij izoblikovanih v vojnah Slovenije
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 postavke se z rebalansom ne spreminja.

18049004
Programi drugih posebnih skupin
180401 Vodnik za starejše
Projekt obdarovanja upokojencev s knjigo 'PRAKTIČNI VODNIK ZA UPOKOJENCE pravice,
možnosti, priložnosti' je 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 eno izmed številk Kraškega obzornika na zadnji naslovnici oz. na zadnji strani v notranjosti se bo
uvedlo nekakšno 'dopisnico', kjer bo opisana možnost obdarovanja in bo služila kot 'kupon' za dvig
knjige na sedežu Občine Sežana.
Postavka se je iz višine 7.000 EUR znižala na višino 5.000 EUR (nabava 500 izvodov vodnika), ker z
dvigom vodnika na sedežu Občine Sežana ne bo stroškov poštnine ter opremljanje knjig-vodnikov za
pošiljanje, kot je bilo prvotno zamišljeno.

1805
Šport in prostočasne aktivnosti
18059001
Programi športa
250101 Plače Športni center
Športni center v letu 2009 zaposluje 7 delavcev. Športni center izvaja 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.
Postavka se je znižala upoštevajoč prejete novelirane izračune potrebnih sredstev za plače na podlagi
Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih
razmer za obdobje 2009-2010 in Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor.
250201

Materialni stroški Športni center
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Sredstva za materialne stroške so bila za l. 2009 planirana v znesku 30.929 EUR, 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.
Kot eden izmed ukrepov nižanja proračunske porabe s ciljem zagotovitve finančne vzdržnosti
letošnjega proračuna je bil opravljen tudi ponovni izračun materialnih stroškov z znižanjem le teh za
5%.
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 2009 namenila sredstva 113.721
EUR. Višina postavke se z rebalansom ne spreminja.
250401 Investicijsko vzdrževanje Športni center
Investicijska vlaganja na področju športa so namenjena objektom, s katerimi upravlja Zavod za šport,
turizem in prosti čas Načrtovana sredstva za leto 2009 v znesku 109.558 EUR naj bi omogočala
preureditev že razpadajočih sanitarij, saj ne ustrezajo sodobnim sanitarnim pogojem. Planirali so tudi
obnovo obstoječih tlakov (brušenje in lakiranje parketa - 1000 m2).
Zavod ŠTIP opozarja tudi na dotrajanost pomožnih objektov nogometnega stadiona in potrebo po
pripravi projektne dokumentacije, ki bo osnova za investicijski poseg obnove. Prav v teh objektih so v
l. 2009 nastali nepredvideni stroški in sicer: zamenjava ogrevalnega sistema ter elektroinstalacij.
Prav tako se je v l. 2009 obnovilo del fasade na objektu na Bazoviški ulici – t.i. 'stara telovadnica'.
Za dodatne stroške se je prerazporedilo iz postavke 251801 - Kolesarske poti sredstva v višini 15.000
EUR in tako znašajo sredstva na tej postavki 124.558 EUR.
250501 Zavarovanje objekta Športni center
Na postavki 250501 so zagotovljena sredstva za zavarovanje športnih objektov v znesku 4.694 EUR.
Višina postavke se z rebalansom ne spreminja.
250601 Tekmovalni šport, mladinske selekcije
Zavod za šport, turizem in prosti čas sodeluje pri postopku javnega razpisa za sofinanciranje športa v
občini Sežana, in sicer za tekmovalni šport profesionalnih skupin kot tudi za dejavnost društev s
področja športa v skladu z letnim programom športa in Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini
Sežana. V letu 2008 so bila sredstva porazdeljena šestim športnim klubom. Ta obseg načrtujemo tudi
za leto 2009 v višini 99.916 EUR.
Višina postavke se z rebalansom ne spreminja.
250701 Dejavnost društev s področja športa
Financiranje društev, za kar ima občina zagotovljena sredstva v znesku 27.000 EUR, se izvaja na
podlagi javnega razpisa, upoštevajoč določbe Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Sežana. V
letu 2008 so bila dodeljena sredstva 26 športnim društvom. V letih 2007 in 2008 se je ustanovilo še
nekaj dodatnih društev s področja športa, zato smo postavko za leto 2009 povečali več, kot znaša
indeks rasti cen za to leto. Višina postavke se z rebalansom ne spreminja.
251801 Kolesarske poti
Zavod za šport, turizem in prosti čas je načrtoval vzdrževati obstoječe kolesarske poti. Načrtovan
obseg sredstev za leto 2009 je bil v višini 15.000 EUR. Postavka ni bila realizirana, sredstva pa so se
zaradi nepredvidenih stroškov na športnih objektih prenesla na postavko 250401 - Investicijsko
vzdrževanje Športni center.

18059002
Programi za mladino
180501 Mladinski projekti in akcije
Občina Sežana si prizadeva za nenehno spodbujanje ustvarjalnosti, aktivnosti in participacijo mladih.
Ta postavka je odgovor na nove izzive, s katerimi se spoprijemajo mladi v sodobni družbi in 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 2009 zagotovljena v
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znesku 10.000 EUR. Sofinanciranje projektov in akcij mladih se bo izvedlo na podlagi javnega razpisa
po predhodno sprejetem pravilniku. Del sredstev (500 EUR) pa bo namenjen spodbujanju mladih pri
participaciji in soodločanju na ravni javnih politik. Enkrat letno se planira posvet z mladimi. Višina
postavke se z rebalansom ne spreminja.
250801 Dejavnost Mladinskega centra Podlaga
Za delo v mladinskem centru zagotavlja občina zaposlitev 2 delavca. V proračunu za leto 2008 je bilo
najprej planiranih 1,5 delavca, vendar se je s septembrom 2008 zaposlilo še dodatnega programskega
sodelavca. 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.
Program v MC Podlaga izvira iz potreb in želja mladih, katerim se bomo še naprej prilagajali. MC
Podlaga načrtuje za leto 2009 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 (v sodelovanju s Kosovelovim domom), sodelovanje s Srednjo
šolo, 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 letu 2006-2007 pridobili veliko pozitivnih izkušenj Okrepiti nameravajo sodelovanje z mladimi
čez mejo in vzpostaviti sodelovanje z mladimi z obeh strani meje. Zaposleni v Podlagi se za 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). Pridobljena sredstva na ta način omogočajo sofinanciranje
načrtovanih programov.
Sredstva za plače so bila planirana, skupaj z materialnimi odhodki, za leto 2009 v višini 72.025 EUR.
Znesek na postavki se je zmanjšal upoštevajoč prejete novelirane izračune potrebnih sredstev za
plače na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih
makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 in Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor.
Kot eden izmed ukrepov nižanja proračunske porabe s ciljem zagotovitve finančne vzdržnosti
letošnjega proračuna je bil opravljen tudi ponovni izračun materialnih stroškov izvajanja programa z
znižanjem le teh za 5%.
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 bila planirana v znesku
50.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila namenjena ureditvi otroških igrišč v mestu Sežana,
predvsem ob Domu upokojencev. Do realizacije teh projektov ni prišlo.
Skupaj s krajevnimi skupnostmi so se realizirale dograditve igrišč tudi v KS Dutovlje ter KS Tomaj.
Tako so bila sredstva za 2009 nekoliko znižala in sicer: za vzdrževanje otroških igrišč v mestu Sežana
so sredstva ostala kot planirano v znesku 8.000 EUR, v znesku 8.000 EUR pa za nove investicije.
Skupaj je sredstev na postavki v višini 16.000 EUR.

19
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.
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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.
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 od 01. decembra 2009
dalje 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
Višina postavke namenjene za kritje razlike med ceno programa in plačilom staršev, določenim z
odločbo, za otroke vpisane v ostale vrtce (to je izven JZ Vrtca Sežana) ostaja nespremenjena.
220301 Investicije Vrtec Sežana
Vrtec Sežana je dostavil predlog investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2009.
V letu 2009 so bila glede na prioriteto nujnosti posameznih investicij in investicijskega vzdrževanja ob
pripravi proračuna 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 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 je predvideno, da se preostala sredstva na postavki
porabijo 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.
Iz zgoraj navedenega izhaja, da se zaradi prioritetnega reševanja prostorske stiske in zagotavljanja
ustrezne varnosti otrok, določene naloge, ob nespremenjeni višini postavke, prenašajo v naslednja
leta.
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
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od 30-40 šolskih otrok z govorno jezikovnimi motnjami. Višina postavke se je kljub 5% -tnemu znižanju
materialnih stroškov povečala za 340€ na podlagi prejetega noveliranega izračuna potrebnih sredstev
za sofinanciranje plače, zaradi medletnega 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
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 je investicija pomaknjena v proračunsko obdobje 2010.

1903
Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001
Osnovno šolstvo
230101 Materialni odhodki OŠ Dutovlje
Osnovna šola Dutovlje ima v šolskem letu 2008/2009 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 letošnjem šolskem letu vključenih 26 otrok.
Za materialne odhodke - se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, odvoz odpadkov,
storitve za varstvo okolja (dimnikar), storitve za varstvo pri delu, ogrevanja in vode, s tem, da se cena
ogrevanja in dobava električne energije obračunava na število oddelkov, poraba vode pa glede na
število učencev. Sredstva za materialne stroške vključujejo tudi strošek za zavarovanje objekta in
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; zneska v ta namen sta fiksna in pri obračunu je
upoštevan zahtevek šole. V proračunu se na tej postavki zagotavljajo tudi sredstva za izvajanje
programa "šole v naravi", in sicer v znesku 903 EUR. 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. Zaradi varčevalnih ukrepov so se materialni odhodki zmanjšali za
5% in znašajo 29.770 EUR.
230201 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje OŠ Dutovlje
Sredstva v ta namen znašajo 109.659 EUR. Praviloma se sredstva namenjajo za nakup amortizirane
premične opreme, učil, učbenikov, knjig, tehničnega in pisarniškega materiala in drugih osnovnih
sredstev. Indeksno visoka rast postavke v letu 2009 predstavlja zamenjava toplotne instalacije na
matični šoli, kar pomeni investicijsko vzdrževanje objekta. Nujno potrebno je namreč sanirati
napeljavo centralne kurjave po celem objektu šole, ker je cevni sistem dotrajan in se lahko zgodi, da
ogrevanje ne bo možno. Sanacijo bo šola izvedla po kurilni sezoni. Občina Sežana bo v ta namen
zagotovila sredstva v znesku 90.000 EUR. Načrtovana sredstva za nabavo opreme za leto 2009
znašajo 19.659 EUR. Z rebalansom se sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje za OŠ
Dutovlje ne spreminjajo.
230301 Materialni odhodki OŠ Sežana
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 2 oddelka PB, vseh učencev je 15.
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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 3.612 EUR. 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 2009 je načrtovano v Italiji,
popestreno s spoznavanjem njihovega šolskega sistema in s predstavitvijo Slovenije in njenih
kulturnih znamenitosti. V okviru materialnih stroškov je v ta namen zagotovljenih 1.110 EUR. Občina
Sežana zagotavlja v okviru materialnih stroškov sredstva za plačilo dveh osebnih asistentov za 4-5
urno spremstvo dveh bolnih učencev v času izvajanja pedagoškega procesa v letu 2009 v višini 8.813
EUR. Za pokrivanje materialnih stroškov je Občina Sežana zagotovila šoli Sežana 76.016 EUR.
Zaradi varčevalnih ukrepov so se sicer materialni odhodki zmanjšali za 5%. Zaradi zagotavljanja
navedenih dodatnih stroškov pa le-ti znašajo 81.029 EUR.
230401 Nabava opreme OŠ Sežana
Za nabavo opreme bodo z rebalansom proračuna osnovni šoli Sežana zagotovljena sredstva v znesku
43.528 EUR; 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 "ROračunalniško 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 oziroma za nakup elektronske table, zato se stroški
povečujejo in znašajo 47.528 EUR.
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 2009 bomo zagotovili v ta namen več sredstev, ker
dosegajo vzgojiteljice višji količnik v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in
izobraževanja. Znesek v ta namen je znašal 58.180 EUR.
Znesek na postavki se je zmanjšal na 56.436 EUR upoštevajoč prejete novelirane izračune potrebnih
sredstev za plače na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi
spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 in Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi
za javni sektor.
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 zagotavlja Občina
Sežana. Prvič smo ta del obveznosti prevzeli v letu 2007. 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 2009 namenila sredstva v znesku 6.433 EUR.
Znesek na postavki se je zmanjšal na 6.274 EUR upoštevajoč prejete novelirane izračune potrebnih
sredstev za plačo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi
spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 in Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi
za javni sektor.

232801 Novogradnja in rekonstrukcija OŠ Sežana
Celotna investicija obnove osnovne šole ostaja nezaključena; urediti je potrebno prostore za prvo
triado in dokončati zunanjo ureditev. Vodstvo šole na ti dejstvi nenehno opozarja. V letu 2008 je
Občina Sežana načrtovala prekritje strehe nad I. triado. Investicijski poseg je bil izveden v poletnih
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mesecih. Porabljena sredstva v ta namen so znašala 45.667 EUR. Strešna konstrukcija je bila nad
zgradbo narejena iz jeklenih nosilcev in siporeks plošč. Streha je bila pokrita z valovitimi salonitnimi
ploščami na enojnih letvah. Površina strešne kritine znaša 677 m² in jo je bilo zaradi azbesta nujno
potrebno odstraniti. Ocenjena vrednost investicije je 52.806 EUR, razlika do 71.000 EUR je bila
namenjena ureditvi dela fasade in požarnih stopnic za potrebe 1. triade. Drugi del investicije ni bil
izveden, ker je potrebno pred tem urediti vezni hodnik med srednjo in osnovno šolo ter obnoviti I.
triado.
Za leto 2009 je Občina Sežana načrtovala investicijski poseg v tem segmentu z nadaljevanjem
investicije v letu 2010. Načrtovana sredstva so v ta namen znašala 500.000 EUR. S prerazporeditvijo
sredstev na druge postavke, namenjene aktualnim investicijskim posegom na področju komunalnega
urejanja naselij, se opisan investicijskih poseg v letu 2009 ne bo realiziral.
232901 OŠ Lokev – investicijsko vzdrževanje
Podružnično osnovno šolo trenutno obiskuje 15 otrok, ki obiskujejo kombiniran pouk. To število naj bi
se ohranjalo tudi v prihodnjih letih oziroma z novimi priselitvami celo povečevalo. Šola ima dve učilnici,
telovadnico, knjižnico, razdelilno kuhinjo , shrambo učil, sanitarije in neizkoriščeni dotrajani prostor v
zgornjem nadstropju (včasih stanovanje). Objekt je bil v preteklosti deloma obnovljen, vendar med
adaptacijami niso bile zamenjane stropne konstrukcije. Leseni stropi so povešeni in odpada omet.
Obstoječe stropne konstrukcije ne zagotavljajo minimalne zvočne izolacije. V objektu so dotrajane
strojne in električne napeljave, in toplotne izolacije, prav tako ne hidroizolacije. Potrebno je zamenjati
notranje stavbno pohištvo in obnoviti fasado. S preureditvijo objekta je bo potrebno urediti kanalizacijo,
ker je v objektu tudi ta dotrajana.
Sanacijski posegi so nujni za zagotovitev minimalnih standardov za potrebe osnovnošolske
populacije.
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 zato se je z
rebalansom proračuna postavka zmanjšala.
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 26.659 EUR. Osnovni šoli Dutovlje so za izvajanje programa
sočasnosti v prvem razredu prve triade zagotovljena sredstva na enak način kot šoli Sežana.
Znesek na postavki se je zmanjšal na 26.219 € upoštevajoč prejete novelirane izračune potrebnih
sredstev za plačo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi
spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 in Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi
za javni sektor.
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 2009 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.
Znesek na postavki se je zmanjšal na 27.193 EUR upoštevajoč prejete novelirane izračune potrebnih
sredstev za plačo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi
spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 in Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi
za javni sektor.
233402 Preselitev E-šola
Občina Sežana bo »hišico v parku« ob osnovni šoli, kjer trenutno deluje E-šola dodelila tabornikom,
ker je bila to včasih taborniška hišica.
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Ker je E-šola s svojim poslanstvom med občani dosegla svoj namen bo ta nadaljevala svojo dejavnost
v starem gasilskem domu na Kosovelovi 5. Za preselitev dejavnosti bo lokalna skupnost namenila
25.000 EUR. Sredstva so se tekom leta namensko realizirala.
233901 Fakultativni pouk računalništva OŠ Dutovlje
V letu 2009 bo Občina Sežana na postavki za fakultativni pouk računalništva v Osnovni šoli Dutovlje
zagotovila sredstva za 4 skupine (oziroma 320 ur), Skupaj bomo v ta namen zagotovili sredstva v
znesku 4.268 EUR.
Znesek na postavki se je zmanjšal na 3.821 EUR upoštevajoč prejete novelirane izračune potrebnih
sredstev za plačo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi
spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 in Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi
za javni sektor.
234001 Fakultativni pouk italijanščine OŠ Dutovlje
Za fakultativni pouk italijanščine bo Občina Sežana za leto 2009 zagotovila sredstva za 3 skupine
(oziroma 240 ur) po dve uri tedensko. Namenska sredstva znašajo 3.201 EUR.
Znesek na postavki se je zmanjšal na 2.865 EUR upoštevajoč prejete novelirane izračune potrebnih
sredstev za plačo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi
spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 in Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi
za javni sektor
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 7.335 EUR.
Z rebalansom proračuna za leto 2009 so se sredstva v ta namen, upoštevajoč prejete novelirane
izračune potrebnih sredstev za plačo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem
sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 in Aneksa št. 1 h
Kolektivni pogodbi za javni sektor, zmanjšala in znašajo 7.287 EUR.
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 592 EUR.
234301 Fakultativni pouk računalništva OŠ Sežana
Za fakultativni pouk računalništva zagotavlja Občina Sežana sredstva za 10 skupin ali 480 ur letno
(skupina je 14 učencev). Sredstva v ta namen znašajo 5.335 EUR. Z rebalansom proračuna za leto
2009 so se sredstva v ta namen, upoštevajoč prejete novelirane izračune potrebnih sredstev za plačo
na podlagi
Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih
makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 in Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
zmanjšala in znašajo 4.776 EUR.
234401 Fakultativni pouk italijanščine OŠ Sežana
Za fakultativni pouk italijanščine zagotavlja Občina Sežana sredstva v Osnovni šoli Sežana za 30
skupin po dve uri tedensko in skupno 10 mesecev. Sofinanciranje tega programa znaša 16.014 EUR.
Z rebalansom proračuna za leto 2009 so se sredstva v ta namen, upoštevajoč prejete novelirane
izračune potrebnih sredstev za plačo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem
sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 in Aneksa št. 1 h
Kolektivni pogodbi za javni sektor zmanjšala in znašajo 14.328 EUR.
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 12.226 EUR. Z rebalansom
proračuna za leto 2009 so se sredstva v ta namen, upoštevajoč prejete novelirane izračune potrebnih
sredstev za plačo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi
spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 in Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi
za javni sektor zmanjšala. Ker pa je z novim šolskim letom skupina več znašajo 13.134 EUR.
234601

Občinska in republiška tekmovanja OŠ Sežana
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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 1.310 EUR.
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 varčevalnih
ukrepov in 5% znižanja materialnih stroškov z rebalansom proračuna zagotovili sredstva v znesku
2.942 EUR.
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 z rebalansom proračuna za leto 2009 sredstva v
znesku 1.308 EUR.

19039002
Glasbeno šolstvo
231101 Materialni odhodki Glasbena šola
Glasbena šola ima v šolskem letu 2008/2009 10,96 oddelka, v katerih je 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
je bilo v letu 2009 zagotovljenih v ta namen 12.087 EUR.
Zaradi varčevalnih ukrepov so se materialni odhodki zmanjšali za 5% in znašajo 11.483 EUR.
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 2009 bo občina v ta namen zagotovila sredstva v višini 17.209 EUR. Del
stroškov predstavlja honorar za kapelnika Pihalne godbe Sežana.
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 2009 zagotovila sredstva v znesku
13.830 EUR.
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.
Z rebalansom proračuna za leto 2009 so se sredstva v ta namen, upoštevajoč prejete novelirane
izračune potrebnih sredstev za plačo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem
sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 in Aneksa št. 1 h
Kolektivni pogodbi za javni sektor, zmanjšala in znašajo 12.358 EUR.
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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 2008/2009 središče
nadaljuje s programom študija na Fakulteti za računalništvo in informatiko–smer informatika že s tretjo
generacijo študentov. 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. 2008/2009 je vpisana v ta program druga generacija 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 2009, so namenjeni za plače 2 delavcev (1
direktorja, 1 strokovno-administrativni delavec) ter 0,2 raziskovalca in pokrivanju materialnih stroškov.
Dvig materialnih stroškov je posledica izvajanja 3. letnika programa informatike in povečanih stroškov
za najem poslovnih prostorov (potreba po najetju dodatnih prostorov zaradi širjenja programa in dvig
najemnin). Z rebalansom proračuna za leto 2009 so se sredstva v ta namen, upoštevajoč prejete
novelirane izračune potrebnih sredstev za plačo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v
javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 in Aneksa št. 1
h Kolektivni pogodbi za javni sektor, zmanjšala in znašajo 375.018 EUR.
235001 Oprema za VSS
Javni zavod ima prostore v poslovno inovacijskem centru. V letu 2009 so bila predvidena nadaljnja
vlaganja v opremo potrebno za izvajanje programov v navedenem objektu, kjer ima sedež
Visokošolsko središče Sežana in sicer: oprema predavalnice, laboratorija, nabava AVID programov,
postavitev interaktivnih tabel ter nakup razne opreme manjše vrednosti. Za nakup te opreme bo
zavod potreboval 100.104 EUR (lasten laboratorij za fotografijo in prostori za oblikovanje materialov).
Proračun za leto 2009 zagotavlja za nakup navedene opreme potrebna sredstva, ki se z rebalansom
ne spreminjajo.
235301 VSS – Projekti za študentski dom
Z razvojem visokošolskega študija v Sežani, ki vključuje program računalništva in informatike ter
program poslovni sistemi v turizmu, nastaja velika potreba po nastanitvenih kapacitetah študentov, ki
prihajajo od drugod po Sloveniji. Enaka potreba se kaže tudi zaradi začetka izvajanja programov na
Višji strokovni šoli za oblikovanje. Na vseh treh programih je bilo v šolskem letu 2008/2009 vpisanih
248 rednih študentov, od tega na višji strokovni šoli za oblikovanje in fotografijo 69 rednih študentov.
Redni študij terja bivalne prostore, kot je študentski dom, ki ga Sežana ne premore. V večini primerov
so študentje nastanjeni pri zasebnikih.
Načrtovana sredstva na postavki v znesku 15.000 EUR pomenijo začetek priprave projektne
dokumentacije za izvedbo investicije izgradnje študentskega doma za potrebe študentov, ki obiskujejo
Visokošolsko središče v Sežani. Zaradi prerazporeditve sredstev na druge postavke, ki omogočajo
financiranje aktualnih investicij, priprava projektne dokumentacije ne bo realizirana.

1905
Drugi izobraževalni programi
19059001
Izobraževanje odraslih
231501 Plače Ljudska univerza
Po Zakonu o izobraževanju odraslih lokalna skupnost iz svojih sredstev zagotavlja:
− za investicije v organizacije za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost,
− za kritje neprogramskih stalnih stroškov organizacijam za izobraževanje odraslih, katerih
ustanoviteljica je lokalna skupnost in ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in
investicijsko vzdrževanje, odvisno od obsega izobraževanja in
− za izvedbo programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga sprejme
lokalna skupnost.
Ljudski univerzi kot javnemu zavodu bomo v letu 2009 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 2009 zagotovila sredstva v znesku
11.570 EUR.
Z rebalansom proračuna za leto 2009 so se sredstva v ta namen, upoštevajoč prejete novelirane
izračune potrebnih sredstev za plačo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem
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sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 in Aneksa št. 1 h
Kolektivni pogodbi za javni sektor, zmanjšala in znašajo 11.342 EUR.
231601 Materialni odhodki Ljudska univerza
Za delno pokrivanje materialnih stroškov izvajanja programa bo Občina Sežana zagotovila sredstva v
znesku 1.702 EUR. Zaradi varčevalnih ukrepov so se materialni odhodki zmanjšali za 5% in znašajo
1.617 EUR.
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 2009 je v ta namen zagotovljenih
1.017 EUR.
231901 Ljudska univerza – obnova
Ljudska univerza, ki upravlja z objektom »stare šole« v Sežani, na Bazoviški 9 in kjer ima svoj sedež,
je notranjost objekta temeljito obnovila za potrebe svoje dejavnosti in učnih programov, ki jih izvaja. V
preteklih letih je namenila v ta namen sredstva v znesku 280.000 EUR.
Zaradi strešne kritine, ki pušča in zunanje neurejenosti objekta, je potrebno oboje obnoviti.
Ocenjena vrednost investicije obnove fasade in strehe na objektu je bila opravljena že pred več leti.
Za investicijo, ki je po takratni oceni znašala (2005) 215.550 EUR, se javni zavod ni odločil, ker je
presegala njihove finančne okvire.
Ker pa je poseg nujen, je Občina Sežana kot ustanoviteljica zavoda zagotovila z rebalansom
proračuna sredstva v višini 80.000 EUR obnovo fasade, ki naj bi bila izvedena konec leta 2008, kar
pomeni finančno realizacijo v letu 2009.
Občina Sežana za leto 2009 zagotavlja na tej postavki sredstva za sofinanciranje obnove strehe in
fasade v znesku 120.000 EUR.
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 2009, ni mogoče pokriti. V letu 2007 je morala Občina Sežana izpeljati
javno naročilo izvajanja 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 EUR.
Od 1. septembra 2008 dalje se povečuje cena prevoza za 8%, 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 se
povečujejo z indeksno stopnjo 108 in znašajo 494.818 EUR. Z rebalansom se znesek na postavki ne
spreminja.
1906
Pomoči šolajočim
19069003
Štipendije
233501 Štipendijska shema
Občina Sežana je z Regionalnim razvojnim centrom Koper podpisala pogodbo o sofinanciranju
delovanja štipendijske sheme za Južno Primorsko in pogodbo o sofinanciranju štipendij v okviru
Regijske štipendijske sheme Južna Primorska. 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. S sklepom
župana so bila na postavko dodatno prerazporejena sredstva v višini 2.584,00 EUR za sofinanciranje
štipendij. Dodatna sredstva se je zagotovilo, ker ob planiranju sredstev za sofinanciranje štipendij za
leto 2009 RRC Koper ni planiral sredstev za sofinanciranje štipendij za šolsko leto 2009/2010.
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Manjkajoča sredstva so se zagotovila iz proračunske postavke številka 430701 – Intervencije v
kmetijstvu.
235201 Štipendijski sklad Univerze na Primorskem
Dne 30.6.2008 je bila podpisana Pogodba o vlaganju namenskih sredstev v Štipendijski sklad UP št.
08/08. Občina Sežana se je z navedeno pogodbo zavezala prispevati sredstva za 3 štipendije, ki se
bodo izplačevale v študijskem letu 2009/10. Letna višina štipendije, kot jo je določil upravni odbor
štipendijskega sklada UP, znaša za študijsko leto 2.000 EUR na študenta (sklep UO štipendijskega
sklada UP št. 06540-21/08). Delež sredstev, ki ga prispevajo partnerji sklada za pokrivanje
upravljavskih stroškov, znaša 3 % vloženih sredstev. Višina postavke se z rebalansom ne spreminja.
19069004
Štiudijske 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 postavke
se z rebalansom ne spreminja.
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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 denarne pomoči ob rojstvu otroka, ki se dodeljujejo na podlagi
Pravilnika 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 letu 2008 je bilo
prejetih 136 vlog, medtem ko smo do konca oktobra letošnjega leta prejeli 98 vlog. Denarna pomoč za
prvorojence znaša 300 €, za drugorojence 400 € za tretje in nadaljnje otroke pa 500 €. Višina sredstev
na tej postavki se z rebalansom proračuna ne spreminja.
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.
Znesek na postavki se je zmanjšal za 453 € upoštevajoč prejete novelirane izračune potrebnih
sredstev za plače na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi
spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 in Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi
za javni sektor. Kot eden izmed ukrepov nižanja proračunske porabe s ciljem zagotovitve finančne
vzdržnosti letošnjega proračuna je bil opravljen tudi ponovni izračun materialnih stroškov izvajanja
programa z znižanjem le teh za 5%.
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.
Znesek na postavki se je zmanjšal za 399 € upoštevajoč prejete novelirane izračune potrebnih
sredstev za plače na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi
spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 in Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi
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za javni sektor. Kot eden izmed ukrepov nižanja proračunske porabe s ciljem zagotovitve finančne
vzdržnosti letošnjega proračuna je bil opravljen tudi ponovni izračun materialnih stroškov izvajanja
programa z znižanjem le teh za 5%.
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
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 zaradi zaostrenih makroekonomskih razmer in potrebe po nižanju proračunske porabe
znižala za 5%, to je za enak odstotek kot se znižujejo materialni stroški ostalim javnim zavodom.
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 . Višina postavke se z rebalansom ne spreminja.

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.
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Z rebalansom proračuna se znižuje višina sredstev na postavki Domske oskrbe Sežana in Domske
oskrbe izven občine zaradi nižjega števila upravičencev od predvidenega in zvišujejo se potrebna
sredstva na postavki Domske oskrbe Dutovlje zaradi ene dodatne nastanitve.
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.
Občina Sežana zagotavlja od 01.08.2007 dalje 60% subvencijo k ceni storitve, tako da je znašla cena
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.
Povečanje postavke je posledica rasti števila realiziranih ur in števila upravičencev. 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.

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. Postavka predvidoma ne bo realizirana v predvideni višini in je znižana iz 4.331 €
na 1.031 €.
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 na obrazložen
predlog Centra za socialno delo Sežana. Pravna podlaga za dodeljevanje sredstev je Pravilnik o
dodeljevanju interventnih enkratnih denarnih pomoči v Občini Sežana (Ur.l.RS, št. 61/2005). Višina
postavke se z rebalansom ne spreminja.
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, če presegajo tržno najemnino, če ne presegajo zakonsko določenega dohodkovnega in
premoženjskega cenzusa in če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje (če so se prijavili na zadnji
javni razpis občine za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, če pa razpisa ni bilo več kot leto dni, pa
se prosilec prijavi neposredno pri občinskem organu.
Vsa potrebna sredstva za subvencije k tržnim najemninam, med letom zagotavljajo občine. Po
zaključenem koledarskem letu, bodo občine predvidoma v mesecu januarju ali februarju novega 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. Višina sredstev na tej postavki se z rebalansom proračuna ne spreminja.
20049006
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
261001 Dejavnost društev po strategiji s celodnevnim izvajanjem programa
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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. Višina sredstev na tej
postavki se z rebalansom proračuna ne spreminja.
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 se je na javni razpis prijavilo 21 društev in prav toliko se jih je prijavilo tudi v letu
2009. Višina sredstev na tej postavki se z rebalansom proračuna ne spreminja.
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2201
22019001

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

234801 Kredit za prizidek OŠ Sežana
Predvidena sredstva za obresti od kredita za izgradnjo prizidka k Osnovni šoli v Sežani se znižujejo v
primerjavi z veljavnim planom zaradi znižanja indeksa Euribor-a.
340102 Refundacija kreditov Kraškemu vodovodu-domače zadolževanje
Z rebalansom se višina predvidenih sredstev za vračilo kreditov Kraškemu vodovodu za katere je
občina dala soglasja in garancije se ne spreminja.
341801 Vračilo kreditov EKO skladu
Sredstva za obresti kredita najetega za namene vodooskrbe se z rebalansom ne spreminja. Kredit je
bil v letošnjem letu v celoti vrnjen.
510001 Kredit najet za investicije v letu 2009
Pod to proračunsko postavko smo predvideli obresti od kredita v višini 2.870.000 eur, najetega za
investicije predvidene s proračunom za letošnje leto. Zaradi zamika najetja kredita, pogodba je bila
podpisana šele v septembru, so obresti nižje.

22019002
Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
340101 Refundacija kreditov Kraškemu vodovodu-stroški financiranja
Sredstva za stroške financiranja kreditov, ki jih povrnemo Kraškemu vodovodu d.o.o. Sežana, ostajajo
predvidena v enaki višini kot je v veljavnem planu za leto 2009.
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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.
Na podlagi predlaganega odloka o uporabi proračunske rezerve do višine 3000 eur odloča župan na
predlog občinske uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet. O uporabi sredstev iznad
višine 3000 eur odloča občinski svet s posebnim odlokom.
V rebalansu proračuna za leto 2009 predlagamo enak znesek vlaganja v rezervni sklad kot v letu kot
je bilo to predvideno s sprejetim proračunom, to je 4.173 eur. Skupen znesek rezervnega sklada bo v
letu 2009 znašal 91.280 eur.
V proračunsko rezervo se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je
določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5%.
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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 po predlogu rebalansa proračuna znaša 20.000 eur. Sredstva splošne
proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

0441

Medobčinska notranja revizijska služba
LOKALNA SAMOUPRAVA
0603
Dejavnost občinske uprave
06039001
Administracija občinske uprave
1001072 Plače - 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.
Pri pripravi rebalansa organa skupne službe smo upoštevali zakonsko določene okvire in pa
gospodarno rabo sredstev, s tem, da smo izdatke za materialne stroške in opremo naravnali v še
sprejemljive okvire. Indeks - rebalans 09 v primerjavi z veljavnim proračunom 09- znaša 107, za
celotne izdatke organa.
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.
06

1001082 Materialni stroški – Medobčinska notranja revizijska služba
Materialni stroški organa so znižani. Pri tem sledimo smernicam občine po zniževanju navedenih stroškov,
obenem pa se je na podlagi izkušenj v prvem letu delovanja službe ocenilo predvideno porabo do konca
leta.
06039002
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave
1001092 Oprema - Medobčinska notranja revizijska služba
V letu 2009 je predviden nakup opreme za delovanje organa.

0442

Medobčinski inšpektorat in redarstvo
06
LOKALNA SAMOUPRAVA
0603
Dejavnost občinske uprave
06039001
Administracija občinske uprave
1001071 Plače – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Plan za leto 2009 je bil pripravljen v skladu s sprejeto sistematizacijo, pozneje pa je bil potrjen
kadrovski načrt za manjše število uslužbencev za leto 2009, zato prihaja do nižje realizacije od
predvidene. Realizacijo znižuje še daljša bolniška odsotnost enega uslužbenca. Spremenjena je bila
tudi plačna zakonodaja. Vsled vsega navedenega se za leto 2009 ocenjuje nižja realizacija na
področju stroškov plač od predvidene.
1001081 Materialni stroški – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Materialni stroški so nižji od veljavnega plana za leto 2009. Plan materialnih stroškov je bil
spremenjen, znižan, v skladu z navodili občine.
06039002
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave
1001091 Oprema - Medobčinski inšpektorat in redarstvo
V letu 2009 ima Medobčinski inšpektorat in redarstvo zagotovljenih sredstev na proračunski postavki
za opremo 23.000 EUR. V prvih desetih mesecih so bila sredstva realizirana v višini 17.225 eur kar
predstavlja 74,9% realizacije celotnega plana. Sredstva so bila porabljena za nakup službenega vozila
in dodatne računalniške opreme, znesek opreme je z racionalnih nakupom avtomobila znižan za 25%.
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ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Z Odlokom o proračunu Občine Sežana za leto 2009 so bila za delovanje krajevnih skupnosti
predvidena sredstva v skupni višini 822.482,00 EUR, ki so bila krajevnim skupnostim razdeljena na
podlagi predlogov posameznih svetov krajevnih skupnosti v občini Sežana in sicer v skladu z njihovimi
programi oz. plani dela. Prav tako so nekatere krajevne skupnosti predložile lastne predloge za
uvrstitev posameznih investicij oz. programov v Načrt razvojnih programov Občine Sežana. Pri
vključitvi so bile – v skladu s finančnimi zmožnostmi – upoštevane le nekatere posamezne investicije
oz. programi, katerih izvajanje se dejansko pričenja v letu 2009 in so bile predvidene oz. predlagane
že ob pripravi proračuna za leto 2008.
Največje potrebe izkazujejo krajevne skupnosti in posamezne vasi 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, avtobusnih postajališč, otroških igrišč in ostalih
investicij.
Prav tako so krajevne skupnosti v svojih finančnih načrtih predvidele ureditev vaških jeder oz. ureditev
večnamenskih zgradb, saj smo jih pozvali k sodelovanju pri prijavi 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, pri čemer so upravičeni prijavitelji le občine. Ker
se je priprava prijavnega obrazca zaradi pridobivanja zahtevane dokumentacije zavlekla, del sredstev
v skupni višini 969.458,85, ki so jih posamezne krajevne skupnosti rezervirale v svojih finančnih
načrtih za izvedbo predvidenih operacij s tega naslova, ne bo realiziran. V omenjeni znesek je
vključen tudi del sredstev, ki so predvidena na ostalih proračunskih postavkah. Ostanek sredstev (pri
KS) se tako ob zaključku proračunskega leta vrne v integralni proračun in bo upoštevan pri pripravi
oziroma spremembi finančnih načrtov krajevnih skupnosti za prihodnje leto.
Z rebalansom proračuna se sredstva krajevnih skupnosti povečujejo tudi na račun prejetih sredstev z
naslova vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje. Sredstva so namenska in se morajo v skladu s
predpisi uporabiti za urejanje infrastrukture. Tudi teh sredstev krajevne skupnosti v tem letu ne bodo
porabile, zato bodo prenesena v naslednje proračunsko leto. V ta namen smo v finančnih načrtih vseh
krajevnih skupnosti odprli novo proračunsko postavko s skupnim nazivom Urejanje poti po KS, na
katero bodo razporejena prejeta sredstva s tega naslova.

KS Avber
0501
Za izvedbo programa Krajevne skupnosti Avber je bilo v letu 2009 predvideno 49.267,00 EUR, ki se
nanašajo na izvedbo naslednjih načrtovanih nalog:
•
•
•
•
•

delovanje krajevne skupnosti,
vzdrževanje pokopališča Avber,
vzdrževanje kulturnih domov in zavarovanje objektov,
ureditev vaških prostorov v vasi Dobravlje,
vzdrževanje in urejanje poljskih in vaških poti ter drugih objektov (popravilo podpornih zidov,
ureditev odtokov meteornih voda, dokončanje javne razsvetljave, ureditev in vzdrževanje
vaških igrišč, ureditev vaških kalov, idr.

KS bo prejela sredstva od vračila vlaganj v TK omrežje v višini 3.284,00, prav tako pa je bila iz
proračunske postavke Urejanje poslovnih prostorov po KS, v letošnjem letu opravljena
prerazporeditev sredstev za ureditev vaškega doma v Dobravljah v višini 20.000,00 EUR. Tako bo
finančni načrt KS Avber za leto 2009 (upoštevajoč vse omenjene spremembe) skupaj znašal
72.551,00 EUR.
KS Dane
0502
Višina sredstev, namenjenih Krajevni skupnosti Dane pri Sežani je pri sprejemu proračuna za leto
2009 znašala 40.831,00 EUR in je predvidela realizacijo naslednjih programov:
•
•
•
•
•
•

delovanje krajevne skupnosti,
investicijsko vzdrževanje in popolno obnovo doma Krajevne skupnosti,
vzdrževanje in obnovo poljskih in vaških poti,
asfaltiranje ceste in sanacijo podpornih zidov,
kulturni program in prireditve,
vzdrževanje otroškega igrišča in
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•

obnovo vaškega jedra.

Sredstva z naslova vračila vlaganj v TK omrežje znašajo 36.834,00 EUR, kar pomeni, da bo višina
sredstev za KS Dane v letu 2009 predstavljala 77.665,00 EUR.
KS Dutovlje
0503
Za Krajevno skupnost Dutovlje smo v letu 2009 predvideli 111.007 EUR. Sredstva so bila - v skladu s
predlogom krajevne skupnosti - delno razdeljena med naslednje programe:
• delovanje krajevne skupnosti,
• tekoča vzdrževalna dela po posameznih vaseh v krajevni skupnosti,
• sanacija podpornih zidov,
• vzdrževanje in obnova vaških poti in cest ter ostalih površin v krajevni skupnosti,
• vzdrževanje in obnova cestne razsvetljave,
• urejanje in vzdrževanje vaških pokopališč,
• obnovo, urejanje in vzdrževanje vaških domov,
• obnovo vaških jeder,
• kulturni program.
Finančni plan KS se z naslova vračila vlaganj v TK omrežje v letu 2009 poveča za 6.551,00 EUR.
KS Kazlje
0504
Krajevna skupnost Kazlje je glede na predlagani program v letu 2009 razpolagala z 20.225,00 EUR.
Sredstva so predvidena za izpolnitev naslednjih nalog:
•
•
•
•
•
•

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

Višini finančnega načrta se v z rebalansom doda še 4.353,00 EUR od vračila vlaganj v TK omrežje.
KS Lokev
0505
Za Krajevno skupnost Lokev so v proračunu za leto 2009 predvidena sredstva v višini 94.393 EUR.
Krajevna Skupnost naj bi z njimi zagotovila:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

delovanje krajevne skupnosti,
obnovo in investicijsko vzdrževanje kulturnega doma,
vzdrževanje in gradnjo vaških poti,
vzdrževanje in obnovo vaškega jedra v Lokvi,
vzdrževanje javne razsvetljave,
obnovo Templarske hiše,
vzdrževanje vaških kalov,
vzdrževanje in obnovo mrliške vežice,
investicije v športno igrišče ob Gasilskem domu.

S sklepom o prerazporeditvi je bilo KS dodeljeno 20.000,00 EUR iz proračunske postavke Urejanje
poslovnim prostorov po KS za dokončanje Kulturnega doma v Lokvi, s sredstvi od vračila vlaganj v TK
pa se osnovni plan KS poveča še za 59.055,00 EUR.
KS Pliskovica
0506
Krajevna skupnost Pliskovica je v skladu z njihovim načrtom s predvidenimi 42.500,00 EUR planirala
uresničiti naslednje:
•
•
•
•
•

delovanje krajevne skupnosti,
urejanje vaških jeder,
vzdrževanje vaških in poljskih poti,
sanacijo podpornih zidov in obnovo asfalta,
gradnjo in ureditev avtobusnih postajališč.
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Višina sredstev, ki jih bo v letu 2009 KS prejela od vračila vlaganj v TK omrežje predstavlja 2.742,00
EUR.
KS Povir
0507
Za Krajevno skupnost Povir smo s proračunom predvideli 60.500,00 EUR. S temi sredstvi je svet KS
nameraval izvesti naslednje naloge:
•
•
•
•
•
•
•
•

delovanje krajevne skupnosti,
vzdrževanje zadružnega doma,
vzdrževanje poljskih poti,
urejanje posameznih vasi v krajevni skupnosti,
vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
ureditev vaških jeder,
organizacijo praznika in ostalih prireditev v KS,
kulturni in športni program.

S sredstvi od vračila vlaganj v TK omrežje, se njihov osnovni plan poveča za 25.927,00 EUR.
KS Sežana
0508
Plan krajevne skupnosti Sežana je znašal 115.000,00 EUR in je bil namenjen za uresničitev
naslednjega programa:
•
•
•
•
•
•
•
•

delovanje krajevne skupnosti,
vzdrževanje vaških in kulturnih domov po vaseh v krajevni skupnosti,
vzdrževanje poljskih poti,
urejanje javne razsvetljave po vaseh,
nakup otroških igral oz. športnih naprav in druge opreme,
obnovo vaških kalov,
obnovo vaških jeder,
ureditev poti kamna in kamnarstva.

Upoštevajoč 20.000,00 EUR, prerazporejenih iz proračunske postavke Urejanje poslovnih prostorov
po KS za dokončanje rekonstrukcije strehe na vaškem domu v Dolu pri Vogljah in 123.833,00 EUR od
vračila vlaganj v TK omrežje, bo proračun KS Sežana v letu 2009 znašal 258.833,00 EUR.
KS Štjak
0509
Krajevna skupnost Štjak je v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sežana za leto 2009 razpolagala
s 36.818,00 EUR, pri čemer je v svoj finančni načrt vključila:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

delovanje krajevne skupnosti,
vzdrževanje gasilskega doma,
popravilo poljskih poti,
tekoče vzdrževanje po vaseh,
dokončanje pločnika od vasi Štjak do pokopališča,
sanacija kegljišča v vasi Bogo in izgradnja kegljišča v vasi Ravnje,
postavitev nadstreška nad prireditvenim odrom v Štjaku,
vzdrževanje pokopališča na Štjaku,
obnovo vaških jeder in
drugo vzdrževanje po posameznih vaseh v krajevni skupnosti.

KS iz vračila vlaganj v TK omrežje prejme v let 2009 375,00 EUR.
KS Štorje
0510
Predvidena sredstva za Krajevno skupnost Štorje v letu 2009 so znašala 78.056,00 EUR. Poleg tega
pa ima KS Štorje v plan za leto 2009 vključen tudi prenos namenskih sredstev od zbranega
samoprispevka iz preteklih let v višini 12.455,00, ki so se zbirala z namenom urejanja pokopališča.
Preostala sredstva je svet KS namenil za:
•
•
•
•

delovanje krajevne skupnosti,
investicijsko vzdrževanje in obnove kulturnega doma v Štorjah,
vzdrževanje poljskih poti,
urejanje avtobusnih postajališč,
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•
•
•
•
•
•

tekoče vzdrževanje javne razsvetljave,
vzdrževanje in urejanje pokopališča v Štorjah,
pospeševanje kulturne in športne dejavnosti,
delovanje E-točke,
urejanje otroških igrišče ter
obnovo vaških jeder.

Vračilo vlaganj v TK omrežje bo proračun KS povečalo za 854,00 EUR.
KS Tomaj
0511
V letu 2009 smo predvideli za Krajevno skupnost Tomaj 100.650,00 EUR. Glede na njihov plan, naj bi
Krajevna skupnost izvedla program, ki zajema:
•
•
•
•
•
•
•
•

delovanje krajevne skupnosti,
vzdrževanje kulturnih domov in drugih objektov v vaseh po krajevni skupnosti,
pospeševanje kulturne dejavnosti in izvedbo prireditev,
vzdrževanje vaških in poljskih poti,
vzdrževanje javne razsvetljave,
sanacijo vaških zidov,
urejanje vaških jeder,
vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, ind.

KS so bila za dokončanje Kulturnega doma v Tomaju dodeljena dodatna sredstva v višini 20.000,00
EUR s proračunske postavke Urejanje poslovnih prostorov po KS in tako znašajo finančna sredstva
KS v letu 2009 120.650,00 EUR.

KS Vrabče
0512
Za Krajevno skupnost Vrabče smo v skladu z njihovim programom predvideli 58.780,00 EUR. S temi
sredstvi so nameravali uresničiti:
•
•
•
•
•

delovanje krajevne skupnosti,
vzdrževanje komunalne in druge infrastrukture po posameznih vaseh v krajevni skupnosti,
obnovo vaških jeder,
nakup opreme,
investicijsko vzdrževanje, izboljšave in obnovo objekta OŠ Tabor.

Proračun KS za leto 2009 se z naslova vračila vlaganj v TK omrežje poveča za 888,00 EUR.

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 2009 so bila sredstva planirana in sprejeta v višini
10.000 €, s prerazporeditvijo pa smo zagotovili še dodatnih 10.000 €, da smo lahko pričeli s
postopkom za nakup opreme.
04

0400

Občinska uprava
04
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
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Sredstva so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov, ki jih občina
pridobi iz naslova najemnin. V letu 2009 so se sredstva v višini 40.000 eur porabila za obnovo oken v
poslovnih prostorih geodetske uprave-stavba sodišča, izdelala se je klančina pred VDC-jem v Sežani
ter izvedla so se razna tekoča vzdrževanja,(plačilo električne energije ogrevanja, redni servisi gasilnih
aparatov, dvigal, letni pregledi dimnih naprav…) ter opravile so se druge manjše zamenjave oziroma
popravila. V letu 2010 so predvidena sredstva v višini 60.950 v prihodnjih dveh letih pa še po 30.000
eur.
312601 Rezervni sklad poslovnih prostorov– projekt OB111-07-0004
Sredstva se z rebalansom ne bodo spreminjala in bodo porabljena v skladu s planom vzdrževanja na
skupnih delih in napravah poslovnih objektov oziroma za nujna intervencijska dela.
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. Glede na to, da smo
del sredstev s te proračunske postavke vključili v prijavo 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, sredstva ne bodo v celoti realizirana,

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 2009 je na postavki predvidenih 18.150 €. Sredstva smo namenili za najnujnejšo dotrajano
računalniško opremo in najnujnejše posodobitve programske opreme ter nabavili nekaj pisarniških
stolov. Postavka se z rebalansom ne spreminja.
312401 Obnova občinske stavbe - projekt OB111-07-0014
V okviru nujnih vzdrževalnih del notranjosti objekta stare občinske stavbe – vile Mirasasso predvidenih
v letu 2009 in 2010, se je na podlagi projektno tehnične dokumentacije za ožji obseg obnove izvedla
obnova male sejne dvorane in pisarne poleg nje in sicer v obsegu kot je bil planiran v proračunskih
sredstvih. Ob poteku same izvedbe obnove so se odprla nekatera nujna dodatna nepredvidena dela
kot je obnova dela prostorov pritličja pod prostori v obnovi, obnova peči ipd za katere je prišlo do
povečanja predvidenih stroškov.

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 na proračunski postavki so namenjena opremljanju enot Civilne zaščite, predvsem štaba CZ
in enot za prvo pomoč z namenom povečevanja njihove operativne sposobnosti in pripravljenosti v
primeru naravnih in drugih nesreč. Razpoložljiva sredstva na postavki se z rebalansom znižujejo na
10.000 €.
07039002
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
390102 Prostovoljna gasilska društva, investicijski transferi - projekt OB111-07-0012
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 na
proračunski postavki se zaradi uskladitve s prihodkovno stranjo v primerjavi s sprejetim planom
povečujejo za 800 €.
390202 ZGRS, invest. transferi - projekt OB111-07-0015
Višina sredstev za investicijske transfere Zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana, ki znašajo
277.020 €, se z rebalansom ne spreminja.
390401 Gasilski dom Sežana - projekt OB111-08-0005
Ministrstvo za obrambo preureja kompleks bivše vojašnice in sedaj zavoda za gasilsko in reševalno
službo Sežana, v republiški izobraževalni podcenter Uprave za zaščito in reševanje Republike
Slovenije. Zaradi preureditve obstoječega kompleksa se je pojavila potreba po izgradnja novega
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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 EUR za projektno dokumentacijo in parcelacijo. V
letu 2010 je predvidena poraba 50.000,00 EUR 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
V letu 2009 je bila predvidena nabava gasilskega vozila GCGP2 (gasilska cisterna za gašenje požarov
v naravi) za potrebe PGD Povir, zato so bila na postavki predvidena sredstva v višini 180.000 €. Ker
načrtujemo nabavo enakega vozila tudi za potrebe PGD Štjak, bomo za obe vozili izvedli skupno
javno naročilo. Javno naročilo bo izvedeno v letu 2010, zaradi postopka izbora dobavitelja ter dolžine
dobavnega roka pa predvidevamo njuno dobavo v letu 2011, ko bosta vozili tudi plačani. Nakup obeh
vozil se tako prenese v leto 2011, z rebalansom pa so na postavki prikazana le sredstva v višini
80.700 €, kar predstavlja sredstva, ki smo jih oz. jih še bomo prejeli iz državnega proračuna, saj smo
uspešno kandidirali na razpisu Uprave RS za zaščito in reševanje za sofinanciranje nabave gasilskih
vozil.
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TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003
Aktivna politika zaposlovanja
10039001
Povečanje zaposljivosti
231801 Sofinanciranje pripravništva in vajeništva - 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. V
letu 2009 bomo omogočili sofinanciranje pripravništva oziroma prve zaposlitve petim iskalcem prve
zaposlitve v višini 6.762,68 EUR. Letno pa bodo za obdobje od 2010 do 2012 potrebna sredstva v
višini 10.000 EUR.

11
1102
11029001

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Program reforme kmetijstva in živilstva
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

431601 Sofinan. plačila zavaroval. premij – projekt OB111-07-0081
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. Za leto 2009 je glede na prijave na razpis za zavarovanje živali
zagotovljenih 950 EUR, letno pa bodo za obdobje od 2010 do 2012 potrebna sredstva v višini 10.500
EUR.
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. Za kar je v letu 2009 namenjenih 5.800 EUR. Letno bodo za
obdobje od 2010 do 2012 potrebna sredstva tudi v višini 5.800 EUR.
432401 Investicije v primarno proizvodnjo – projekt OB111-08-0019
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. Za leto 2009 je glede na prijave na razpis
zagotovljenih 53.684 EUR, letno pa bodo za obdobje od 2010 do 2012 potrebna sredstva v višini
38.237 EUR.
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11029002
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
431101 Investicije v dopol.dejavnosti - predelava, turizem, prodaja izdelkov
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,…Za ta namen je v
letu 2009 namenjenih 22.000 EUR. Letno bodo za obdobje od 2010 do 2012 potrebna sredstva tudi v
višini 22.000 EUR.
431701

Tehnična podpora v kmetijstvu-organizacijam, društvom, zvezam projekt OB11107-0116
Sredstva so namenjena za sofinanciranje 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. V letu 2009 je predvidenih
20.000 EUR sredstev, od leta 2010 dalje letno prav tako 20.000 EUR.
431801 Spodbujanje proizvod. kakovostnih kmet. proizvodov – projekt OB111-07-0117
Sredstva se zagotavljajo za kritje stroškov zaščite posebnosti na Krasu (teranov liker, sir…). Za ta
namen je v letu 2009 namenjenih 1.800 EUR, od leta 2010 dalje letno prav tako 1.800 EUR sredstev.

432301 Investicije v trženje proizvodov in storitev – 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. V letu 2009 je glede na prijave na razpis
zagotovljenih 603 EUR, za leto 2010 in dalje pa letno 6.500 EUR sredstev.
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
Z rebalansom se sredstva na tej postavki iz osnovnega proračuna zmanjšajo na vrednost 2.000 eur
za nujna dela.
332701 Cesta Sežana – Orlek-projekt PortTerInfra – projekt OB111-08-0040
Občina Sežana nastopa kot partner pri projektu z imenom »PortTerInfra«, ki ga Luka Koper kot
nosilec projekta prijavlja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
(strateški projekti). Na postavki so bila rezervirana sredstva za sofinanciranje dela projekta v kolikor bi
prišlo do njegove realizacije (95% sredstev bi prejeli povrnjenih). Projektni predlogi bodo šele
obravnavani in rezultati razpisa bodo znani predvidoma v decembru 2009, predvidene aktivnosti pa
pričnejo šele z letom 2010, zato postavka v tem letu ne bo realizirana.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
330201 Ekspropriacija - odškodnina za zemljišče in objekte – projekt OB111-07-0017
Sredstva so namenjena za odkup zemljišč, ki so bila v preteklih letih uporabljena pri rekonstrukciji
občinskih cest. V letu 2009 so se sredstva porabila predvsem za odkup zemljišč, ki so bila uporabljena
pri rekonstrukcije ceste Krajna vas –Pliskovica. V prihodnjih letih pa so za ta namen predvidena
sredstva v višini 100.000 eur.
330301 Ceste Vrabče – Veliko polje – projekt OB111-08-0041
Za obravnavano cesto rebalans ne zagotavlja sredstev v letu 2009, v letu 2010 se zagotavlja
sredstva za izvedbo projekta ceste in vodovoda v predvideni vrednosti 32.000 EUR.
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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 2009 nismo imeli nobenih izdatkov na tem objektu, za leto 2010
predvidevamo investicijo v višini 40.000 EUR.
330901 Obnova ceste Sežana-Voglje – projekt OB111-07-0018
Gradnja ceste Sežana – Voglje poteka že vrsto let, v letu 2010 pričakujemo dokončanje vseh del na
tem odseku. Poleg ceste bomo obnovili vso infrastrukturo ter izvedli obojestranske pločnike ter javno
razsvetljavo. V celotnem delu ceste se je rekonstruirala meteorna kanalizacija, preko katere se odvaja
voda v ponikalnice, ki ležijo vzdolž ceste. Za rekonstrukcijo ceste, ki se je pričela v letu 2006 bomo
smo letu 2009 namenili 503.000 EUR za leto 2010 pa je predvidenih 250.000 EUR.
331001 Parkirišča v Sežani – Lenivec, Dom upokojencev – projekt OB111-07-0126
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 2009 nismo potrebovali nobenih sredstev na tem projektu, za leto 2010
smo namenili 1.000 EUR.
331201 LC874831 – napajalna cesta Sežana – MP Fernetiči – projekt OB111-07-0123
Ob rekonstrukciji napajalne ceste Sežana – MP Fernetiči smo pristopili k razširitvi cestišča zaradi
tega, ker bomo ves tovorni promet iz ceste Sežana- Voglje preusmerili na to cesto. Poleg razširitve
cestišča smo uredili tudi zaščito in postavitev jaškov posameznih infrastruktur. Rekonstrukcija ceste je
bila v letu 2009 dokončana, njena vrednost del je za leto 2009 znašala 301.281 EUR.,
331701 Ulica pod borovci v Sežani – projekt OB111-07-0019
Za Ulico Pod borovci v Sežani je v letu 2009 predvideno urediti javno razsvetljavo, poglobitev
vodovoda in cestišča ter asfaltiranje. Dela se bodo izvajala, ko se bo uredilo lastništvo parcele na
kateri stoji kategorizirana javna pot. V letu 2009 na tej postavki ne bo stroškov in z rebalansom se vsa
sredstva prerazporedijo. V letu 2010 se predvidi sredstva za ureditev lastništva parcele za javno pot
oziroma ulico ter za izvedbo pripravljalnih del.
331901 Ovire na cesti in odprava arhitektonskih ovir – projekt OB111-07-0020
Na križišču Cankarjeve in Ulice Jožeta Pahorja v Sežani so odpravljene arhitektonske ovire za
invalide v vrednosti del 4.300 EUR-ov. Rebalans za leto 2009 zagotavlja sredstva samo za opravljena
dela.
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 primorani zgraditi cestno povezavo, ki bo omogočala pretok prometa stanovalcem na
tem območju v obe smeri. Projekt povezave zajema tudi izgradnjo krožišča in parkirnih površin. Zaradi
izgradnje smo prestavili del fekalne kanalizacije iz privatne parcele v novo cestno telo. Poleg tega
bomo zgradili tudi ostalo infrastrukturo kot so voda, plinsko omrežje, elektrika, telefon in javna
razsvetljava. V bližini peš poti, ki povezuje Cesto na Lenivec in Cankarjevo ulico smo na novo uredili
javno razsvetljavo, saj je bila stara javna razsvetljava dotrajana in zato ni delovala. V letu 2009 smo
za objekt namenili 1.000.000 EUR, za dokončanja vseh del bomo za leto 2010 zagotovili še 80.000
EUR.
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 EUR v letu 2009 ter v letu 2010 30.000 EUR-ov.
332401 Ureditev parkirišča ob gasilskem domu – projekt OB111-07-0024
V letu 2008 smo realizirali dograditev parkirišča, kjer smo sanirali tudi vse infrastrukture, ki so ležale v
telesu parkirišča. V letu 2009 bomo dokončali še dela ob vhodu v policijsko postajo ter dodelali
pločnike ob tem vhodu. Vrednost del za leto 2009 znaša 29.000 EUR-a.
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332601 Ureditev dvonivojskega parkirišča ob zdravstvenem domu – projekt OB111-07-0025
Problem parkiranja ob zdravstvenem domu je zelo pereč, zato bomo pristopili k izgradnji
dvonivojskega parkirišča, ki bo locirano na mestu za zdravstvenem domu ob Partizanski cesti.
Konstrukcija parkirišča je enostavne betonske izvedbe, tako da se čim bolj prilagaja obstoječemu
terenu. Poleg tega se izvedejo še obvezne strojne in ostale instalacije. V letu 2009 ne bomo koristili
nikakršnih sredstev na tem objektu, za leto 2010 imamo predvidenih 50.000 EUR.
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 pa bomo zagotovili 1.000 EUR
332901 Ureditev pločnikov v Sežani – projekt OB111-07-0128
Zaradi povečanega cestnega prometa, bomo reševali ureditev pločnikov povsod tam, kjer je
koncentracija prometa največja. Pločniki so predvideni v odseku od Kolodvorske, Bazoviške in
Orleške ceste, s tem da se razširi in uredi tudi mostna konstrukcija na Bazoviški ulici. Istočasno bomo
izvedli prestrukturiranje križišč v krožišča povsod tam, kjer je zaradi umirjanja prometa in omogočanja
večje varnosti in pretočnosti pometa to nujno. V letu 2009 smo za ta projekt namenili 17.400 EUR.
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 2009 smo za ta projekt namenili 1.223.560 EUR, v letu 2010 pa 760.000 EUR.
Ta del projekt predvideva izgradnjo odseka ceste od vasi Majcni do mostu v dolini Raše in bo
zaključen v letu 2010, nadaljevanje projekta predvideva sanacijo ceste in izgradnjo vodovoda proti
Vrhem, V okviru tega projekta se izvede tudi rekonstrukcija mostu v dolini Raše.
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 je izdelan. Pred gradnjo je potrebno pridobiti še soglasja lastnikov zemljišč za širitev cestišča
in bankin V letu 2009 se niso izvajala operativna dela in posledično nismo imeli nobenih finančnih
obvez na tem objektu, za leto 2010 pa zagotavljamo 460.019 EUR za izgradnjo tega objekta.
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, vlaganja 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 EUR, na podlagi pogodbe o
opremljanju pa bo v letu 2009 realiziranih 17.122,00 EUR za gradnjo ulice na območju zazidave Stari
kamnolom Sežana. V letu 2010 je predvidenih 30.000,00 EUR, ravno tako pa tudi v letih 2011, 2012.
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 predvideva izgradnjo vseh infrastruktur, ki bodo služila bodočim objektom na
tej lokaciji. Na tem območju se bodo zgradile tri paralelne ulice, od katerih se bo spodnja s križiščem –
razcepom spojila z obstoječo Lipiško cesto, ter nova povezovalna prečna pot, ki bo tvorila križišče z
Lipiško. V vseh novozgrajenih cestah bodo potekale komunalne infrastrukture, tako, da se izvaja
gradnja ceste paralelno z izgradnjo ostalih infrastruktur. Ob cestah so predvideni pločniki in parkirna
mesta, ki služijo prehodom stanovalcev, oziroma poslovnim strankam objektov, ki imajo vključeno tudi
poslovno dejavnost. Izgradnja cest naj bi se v celoti zaključila, vrednost del bo v letu 2009 znašala
401.762 EUR, v letu 2010 pa 19.000 EUR.
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421601 Cesta ob mehanizaciji 21 – projekt OB111-08-0012
Ob izgradnji komunalne infrastrukture za potrebe industrijske cone ob Mehanizaciji sta GOLD CLUB in
Občina Sežana sklenila urbanistično pogodbo s katero je obvezala investitorja GOLD CLUB, da zgradi
komunalno infrastrukturo v javni cesti v višini obračunanega komunalnega prispevka iz naslova izdaje
gradbenega dovoljenja novega proizvodno in poslovnega objekta investitorja. Ker je vrednost del
izgradnje komunalne infrastrukture višja kot je obračunan znesek komunalnega prispevka, bo Občina
Sežana zagotovila razliko za dokončanje del na tem območju. Višina zneska, ki ga bomo za
dokončanje del zagotovili v letu 2009 znaša 40.000 EUR. V letu 2009 ne bo predvidene realizacije.

13029003
Urejanje cestnega prometa
421501 Pločniki novo naselje – projekt OB111-07-0119
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 ne zapadejo v plačila dela na pločnikih Novo naselje, zato na tej postavki nimamo v tem letu
nobenih obvez, v letu 2010 pa namenjamo 100.000 EUR za plačilo izvedenih del.

13029004
Cestna razsvetljava
372104 Lehte – javna razsvetljava – projekt OB111-08-0006
Ob izgradnji komunalnega opremljanja za območje Lehte izvajamo tudi javno razsvetljavo in sicer na
vseh ulicah tega območja. Vrednost del za javno razsvetljavo bo v letu 2009 znašala 164.626 EUR, v
letu 2010 pa 5.000 EUR.
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 EUR, za leto 2010 pa 15.000 EUR.
324001 Javna razsvetljava – projekt OB111- 09-0002
Sredstva so predvidena za nujne zamenjave svetilk.
1306
Telekomunikacije in pošta
130601
Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
130601 Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij - – projekt OB111-08-0042
Sredstva na tej proračunski postavki se brišejo, ker v letu 2009 ni bilo predvidenega razpisa 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. Projekt izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja se izvaja pod odložilnim
pogojem, da bo projekt izveden, le v kolikor bo občina prejela sredstva ESRR.

14

GOSPODARSTVO
1402
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
140201
Investicijsko vzdrževanje objekta stare Iskre
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju prenove centralnega dela prvega nadstropja starega dela
poslopja nekdanje tovarne Iskra (obnova fasade in strehe, zasteklitev,…). Objekt brez obnove teh
prostorov ni mogoče dajati v najem. V proračunu za leto 2009 je bilo predvidenih 200.000 EUR
sredstev. V letu 2010 pa 100.000 EUR za zaključek investicije v posodobitev dotrajanega centralnega
dela prvega nadstropja nekdanje tovarne Iskra. Postavka v letu 2009 ne bo realizirana in tudi v letu
2010 zaradi zaostrenih makroekonomskih razmer ni predviden začetek izvajanja investicije. Predviden
je zamik začetka izvajanja investicije v leti 2011 in 2012.
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 rezervirana sredstva za morebitne pripravljalne
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aktivnosti za izvedbo projekta. Postavka v letu 2009 ne bo realizirana, ker je tudi vezana na
predhodno pridobitev oziroma menjavo zemljišč. Sredstva so predvidena v letih 2010 in 2011.
411101 Regresiranje drobnega gospodarstva – projekt OB111-07-0082
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 EUR. Kreditna sredstva so bila izčrpana v letu 2006. Za pokritje
obveznosti za regresiranje obrestne mere kreditojemalcem so v letu 2009 namenjena sredstva v
obsegu 4.000 EUR, v enakem obsegu naj bi zagotovili sredstva v naslednjih letih do leta 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
422101 Promocija in označitev najstarejših vinskih trt v občini – projekt OB111-08-0037
Glede na to, da je vinska trta ena od najbolj pomembnih značilnosti Krasa, v kateri vidimo priložnost
za promocijo tako našega območja kot tudi kraških vin, smo se odločili, da v sodelovanju z Društvom
vinogradnikov in vinarjev Krasa ter Kmetijsko svetovalno službo Sežana poskrbimo za promocijo in
označitev najstarejših vinskih trt v občini Sežana. Tako smo v letu 2009 obnovili oz. označili dve izmed
najstarejših vinskih trt v občini in sicer: v Šepuljah, kjer je preko 220 let stara refoškova trta ter zelo
staro trto v Merčah. Na postavki so sredstva v višini 13.995 EUR.

14039002
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
372602 Projekt naravosl. turistično območje matičnega Krasa – projekt OB111-08-0043
Občina Sežana nastopa kot vodilni partner / nosilec projekta v projektu Kras Carso, ki je prijavljen v
okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 kot strateški projekt.
V letu 2009 se bodo izvajale pripravljalne aktivnosti v zvezi z projektom ter priprave na ureditev
novega živega muzeja in informacijskega centra v Sežani.
V l. 2009 so bile planirane aktivnosti tudi v zvezi z izvedbo živega muzeja in informacijskega centra,
vendar se je zaradi zamika roka za prijavo na razpis, ta aktivnost ter tudi ostale prenesla v naslednje
tri leta. Za dokumentacijo, stroške vodje projekta in pripravljalna dela se v letu 2009 torej namenja
sredstva v vrednosti 30.000 EUR.

420201 Turistični informacijski center Sežana – projekt OB111-07-0031
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena tako za materialne stroške delovanja TIC-a, kot so
pisarniški material, stroški telekomunikacijskih povezav, najemnino, čiščenje prostorov in drugo. Del
sredstev pa smo namenili tudi za posodobitev oz. dopolnitev telekomunikacijske opreme v TIC-u.
Sredstva na tej proračunski so namenjena tudi za plače zaposlenih v TIC-u. Glede na to, da je bil v
letu 2007 spremenjen poslovni čas TIC-a, aprila letos pa smo odprli še nov TIC v Dutovljah, smo v
izogib novim zaposlitvam zagotovili tudi sredstva za posameznike, ki v TIC-u delajo preko
študentskega dela.
Sredstva na tej postavki se kot ostalim zavodom znižujejo zaradi ukrepov znižanja materialnih
stroškov in uskladitev plač s plačno zakonodajo.
420603 Ureditev mesta Sežana in naselij v občini Sežana – projekt OB111-07-0032
Višina sredstev na postavki, ki je namenjena za urejanje javnih površin na območju občine se zmanjša
na 99.000 EUR.
420701 Nakup stojnic – projekt OB111-07-0148
Sredstva na tej proračunski postavki so usklajena s predvideno porabo.
422201 Kolesarska pot Sežana – mejni prehod Lipica – projekt OB111-08-0044
Sredstva na tej proračunski postavki ne bodo realizirana.
61 od 73

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
Na CERO SEŽANA (točka 1) se bodo nadaljevala izvedbena dela programa prilagoditve. Začenjamo
z zapiranjem in rekultivacijo zadnjega aktivnega polja, ki smo ga do izgradnje novega odlagalnega
polja napolnili. Ocenjena vrednost je 250.000,00 €. Končano je reciklažno dvorišče z asfaltno
površino in zajem izcedne vode v nov koalescentni lovilec s ponikalnico, ocenjena vrednost je 60.000
EUR. Izvaja se nadgradnja recirkulacije izcedne vode, ocenjena je na 100.000 EUR. V sistem
gospodarjenja z odpadki moramo vključiti tudi kompostiranje bioloških odpadkov, oz. zelenega odreza.
Ocenjena vrednost izdelave projektne dokumentacije in izvedbe male kompostarne je 150.000 EUR.
Predviden začetek je v letošnjem letu, nadaljevanje izgradnje v letu 2010. V letu 2009 bomo za
izvedbo teh del namenili 105.000 EUR, v letu 2010 pa 300.000 EUR.
371701 EKO otoki za ločeno zbiranje odpadkov – projekt OB111-07-0034
Tudi v letu 2009 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 letošnjem letu bomo
namenili 2.000 EUR, v letu 2010 nadaljnjih 10.000 EUR.
372202 GOJUP, investicijski transferi – projekt OB111-07-0035
V okviru tega projekta sodelujemo in podpiramo strokovno tehnično svetovanje pri iskanju regijskega
sistema ravnanja z odpadki in izdelavo pripadajoče dokumentacije. V letošnjemletu ne bomo imeli
obvez za to postavko.
373001

Občina Komen–odstopljena okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja
odpadkov – projekt OB111-07-0037
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 2009 vsa zbrana taksa usmeri v izgradnjo zbirnih centrov v Komnu,
Divači in Hrpeljah-Kozini. V letu 2009 bomo odstopili 90.000 EUR sredstev okoljske takse občini
Komen in s tem tudi zaključili sofinanciranje tega objekta.

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
2009 bomo pričeli z izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije v starem delu vasi, istočasno bomo
sanirali še vodovodno omrežje ter cestne površine. 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 2009 znašala 40.000 EUR, v letu 2010
20.000 EUR, v letu 2011 70.000 EUR.
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 in bodo predvidoma dokončan v letu 2010, zato v letošnjem letu ne bomo imeli
obvez na tem projektu, v letu 2010 smo predvideli 50.000 EUR.
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.
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V letu 2009 je bilo predvidenih 12.000,00 EUR. Na podlagi pogodbe o opremljanju bo v letu 2009
realiziranih 41. 872,00 EUR za kanalizacijo na območju zazidave Stari kamnolom Sežana.V letu 2010
je predvidenih 12.000,00 EUR, ravno tako pa tudi v letih 2011, 2012.
370902 Sredstva za infrastrukturo Novo naselje, investicijski 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 letošnjem letu bomo izvajali 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, bo potrebno urediti tudi pločnike in javno razsvetljavo.
Vzporedno z izgradnjo kanalizacije bodo potekala tudi dela pri izgradnji plinskega omrežja ter
rekonstrukcijah ostalih infrastruktur, za katere pa ni občina Sežana investitor. V letošnjem letu smo za
izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije namenili 415.000 EUR, v letu 2010 pa 35.000 EUR.
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.Po
izgradnji kanalizacijskega omrežja na Lipiški cesti, se je lahko pričelo z gradnjo območja Lehte, saj se
neposredno navezuje na vse komunalne priključke Lipiške. v privatna. Vrednost sredstev, ki jih bomo
v letu 2009 namenili za izgradnjo kanalizacije znašajo 184.000 EUR, v letu 2010 pa 15.000 EUR.
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 EUR. V letu
2009 smo za ta projekt namenili 1.030.000 EUR. Gradnja infrastrukture na območju Ograd se bo
nadaljevala tudi v letu 2010 in 2011 in sicer z pridobitvijo gradbenega dovoljenja in dograditvijo
komunalne infrastrukture na južnem delu Ograd, v območju, ki zajemajo sledeče parcele: (2122/639,
2212/647, 2212,/659, 2212/666, 2212/668) vse k.o. Sežana 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 EUR, za leto 2011 480.000 EUR in za leto 2012
480.000 EUR.

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 2009 projekti še ne bodo
dokončani, zato v letošnjem letu na tem objektu ne bomo imeli obvez, v letu 2010 pa predvidevamo
obvez v višini 40.000 EUR.
16
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 2007 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. Poleg tega
bomo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI za objekt Vodovod Vrhe I.faza, ki bo
celovito reševal potek vodovoda in navezavo na obstoječe primarno vodovodno omrežje. Ker je
pridobivanje zemljišč, oziroma služnosti časovno najbolj zahteven postopek pri pridobivanju
gradbenega dovoljenja, je nujno, da izdelamo projektno dokumentacijo in nato pridobivamo služnosti
pri lastnikih parcel, po katerih bo potekal vodovod. V letošnjem letu bomo za izgradnjo vodovoda in
pripravo dokumentacije namenili 60.000 EUR in tako v letu 2010 pa 20.000 EUR.
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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. Vrednost del na rekonstrukciji vodovodnega omrežja ocenjujemo v letu 2009
na 26.000 EUR, v letu 2010 300.000 EUR, letu 2011 180.000 EUR ter v letu 2012 80.000 EUR.
342201 Vodovod Senadolice - rezervar – projekt OB111-07-0048
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 dela sanacije vodovoda v letu
2009 zagotavljamo 4.173 EUR.
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.
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 bodo zaključena v letu 2009, zato v tem letu namenjamo
171.964 EUR, v letu 2010 nam ostane še obvez v višini 11.000 EUR.

16039002
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
371101 Mrliška vežica Štjak – projekt OB111-07-0051
V letu 2009 je predvidena izgradnja mrliške vežice in razširitev pokopališča po že izvedenem javnem
razpisu. Z izbranim izvajalcem del (Komunalnim stanovanjskim podjetjem d.d. Sežana) je sklenjena
pogodba za gradnjo objekta skupaj z razširitvijo pokopališča po pridobljenem gradbenem dovoljenju.
Dodatno se je izvedel odkup parcele za dostopno pot ter ureditev asfaltne poti s spodnjim ustrojem in
podpornim betonskim zidom. Vrednost objekta v sestavi gradnje mrliške vežice s komunalno opremo,
novega pokopališča, platoja in dostopne poti v skupnem znesku znašajo 198.663,00 EUR-ov. Na
navedeni postavki je potrebno z rebalansom za leto 2009 tudi zagotoviti 200.000,00 EUR-a za
dokončanje investicije.

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. Z rebalansom proračuna v letu 2009 se ne zagotovljena sredstev. V letu 2010 se v
vrednosti 10.000 EUR-a sredstva predvidi za izdelavo upravno tehnične dokumentacije.
371301 Mrliška vežica Tomaj – projekt OB111-07-0053
Za Mrliško vežico Tomaj se investicijsko tehnična dokumentacija ni pridobila in sredstva iz
proračunske postavke se rebalansom lahko prerazporedijo v letu 2009. V letu 2010 bo dopolnjen
projekt in pridobljena upravno tehnična dokumentacija za predvidena sredstva 10.000 EUR-ov.
371401 Mrliška vežica Avber – projekt OB111-07-0128
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 151.865,00 EUR-ov, za kar rebalans in osnovni proračun zagotavlja sredstva v
znesku 160.000 EUR-a. Za dodatna in več dela je potrebo še dodatno zagotoviti sredstva z
rebalansom proračuna za leto 2010 v vrednosti 30.000 EUR-a.
372001 Razširitev pokopališča v Sežani – projekt OB111-07-0055
Na pokopališču Sežana je bila v letu 2008 zaključena ureditev potrebnih grobnih polj za klasični in
žarni pokop.
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V letu 2009 je 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.
Za prenovo vežic in ureditve vstopnega platoja z servisnimi prostori se načrtuje pridobitev PGD
oziroma PZI projektov, ki bodo omogočali pristop k investiciji
372401 Ostale mrliške vežice – projekt OB111-07-0056
Na ostalih mrliških vežicah se dela v letu 2009 niso izvajala in sredstva se z rebalansom prerazporedi
na druge postavke.
342301 Kataster komunalnih naprav – projekt OB111-09-0003
V letošnjem letu 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 2009 smo namenili 30.000,00 EUR.
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. V letu 2009 se
dela ne bodo izvajala in z rebalansom proračuna za leto 2009 se sredstva v vrednosti 249.000 eur
prerazporedijo razen 1.000 eur.

1605
Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002
Spodbujanje stanovanjske gradnje
311601 Stroški leasinga za nakup stanovanj – projekt OB111-07-0059
Sredstva so namenjena za odplačevanja kredita, ki ga je občina pridobila za potrebe izgradnje
stanovanjskega objekta v Sežani, Cesta na Lenivec 4 za kar smo v letu 2009 odplačali 133.000 eur.
Letno pa bodo za obdobje od 2010 do 2012 potrebna sredstva v višini 434.000 eur.
311901 Odkupi objektov in stanovanj v primeru nujnih zamenjav – projekt OB111-07-0060
Sredstva so namenjena za odkup objektov in stanovanj v primeru nujnih zamenjav. V letu 2009 smo
sredstva namenili za nakup poslovnega objekta v Sežani na naslovu Mirka Pirca 4, zaradi zagotovitve
dodatnih prostorov za potrebe javnih zavodov. V obdobju leta 2010 do 2012 so predvidena sredstva v
višini 65.000 eur.
312101 Vzdrževanje stanovanj – projekt OB111-07-0061
Sredstva, ki jih občina dobi iz naslova plačila najemnine so namenjena za vzdrževanje stanovanj.
Glede na to, da ima občina kar precej star stanovanjski fond bo za tovrstno vzdrževanje potrebno še
veliko sredstev. V letu 2009 so bila sredstva porabljena za sanacijo stanovanja v Sežani, Cesta na
Lenivec 12, Dutovlje 60 A (zamenjalo se je stavbno pohištvo-okna,vrata) v stanovanju Ivana Turšiča 9
se je obnovil parket, popravila so se okna in balkonska vrata; prenovila se je kopalnica v Tomaju 71
ter opravila so se razna druga dela. V obdobju od 2010 do 2012 so predvidena sredstva v višini
420.000 eur.
312201 Rezervni sklad stanovanj – projekt OB111-07-0062
Sredstva pod to postavko se z rebalansom ne spreminjajo in dobo porabljena v skladu s planom
vzdrževanja na skupnih delih in napravah oziroma za nujna intervencijska dela.
1606
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna)
16069002
Nakup zemljišč
360502 Odkup in opremljanje stavbnih zemljišč,nakup – projekt OB111-07-0132
V letu 2009 so sredstva namenjena predvsem za odkup oz. zamenjavo zemljišč namenjenih za
infrastrukturne objekte na celotnem območju Občine Sežana (ceste na območju Terminala v Sežani,
na območju zazidalnega načrta Lehte in Ograde ter v ostalih naseljih v občini Sežana in drugo).
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V letih 2010 so sredstva za nakup zemljišč predvidena v znesku 500.000 € v skladu z Letnim načrtom
pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010. V letih 2011, 2012 in 2013 so sredstva za nakup
zemljišč predvidena v znesku 200.000,00 € glede na oceno nakupov iz preteklih let. 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. Odkup zemljišč pa je odvisen
predvsem od vlog posameznih pravnih in fizičnih subjektov.

17
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 so na postavki v letu 2009 predvidena
sredstva za plačilo 12-ih lizing obrokov. Vrednost mesečnega obroka je po zadnji spremembi
amortizacijskega načrta pred pripravo proračuna za leto 2009 znašala 28.617,41 €. Zaradi trenda
nižanja indeksa trimesečnega EURIBOR-a se je nižala tudi vrednost obroka, ki trenutno znaša
25.391,36 €. Posledično so z rebalansom znižana potrebna sredstva za odplačevanje lizinga 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 EUR kolikor znaša razlika med
vrednostjo nepremičnine
2
parc.št.4050/2, njiva v izmeri 332 m z.k.vl.št.2913 k.o.Sežana last Hypo leasig d.o.o.Koper in
2
parc.št.4054/6, travnik v 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.
Obveznosti iz naslova odplačevanja finančnega leasinga v letih 2010, 2011, 2012
V letu 2010 je predvidena obveznost odplačila v višini 330.000 €, v nadaljnjih letih pa 344.000 €.
Višina potrebnih sredstev bo odvisna od prihodnjih gibanj EURIBOR-a.
V teh letih je predvideno odplačevanje 12 lizing obrokov. V letu 2010 so rezervirana tudi sredstva v
višini 5.057,50 EUR, v kolikor v letu 2009 ne bi prišlo do realizacije zneska iz menjalne pogodbe.
Obveznosti iz naslova odplačevanja finančnega leasinga po letu 2012
Po letu 2012 je predvideno še odplačilo 12-ih lizing obrokov v letu 2013 in desetih lizing obrokov v letu
2014.
210701 Objekt za lekarniško podruž. in zdravstveno postajo Dutovlje – projekt OB111-07-0067
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 EUR
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 EUR v letu 2009 in
2010. Za leto 2009 smo uspeli izčrpati 6.994,71 EUR 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 česar je bila spremenjena postavka v proračunu za leto 2010.

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
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partnerstvo. V kolikor bo prišlo do realizacije navedenega projekta so predvidena sredstva za
sofinanciranje le tega .
Ker v letu 2009 ni prišlo do realizacije navedenega projekta so bila sredstva prerazporejena na
postavko Bolnišnica Sežana-sredstva za opremo. Bolnišnica Sežana še ne razpolaga s podrobnejšimi
finančnimi podatki o višini investicije.
210402 Bolnišnica Sežana – sredstva za opremo – projekt OB111-07-0147
V načrtu razvojnih programov so v obdobju od leta 2009 do 2012 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 €.
Na postavki so bila predvidena sredstva za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe Bolnišnice
Sežana za izboljšanje opreme spirometričnega laboratorija oz. opreme za pljučno diagnostiko v skupni
višini 20.000 €.
Glede na to, da predvidena višina sredstev v letu 2009 ni zadoščala za planirano izboljšanje
obravnave in bivalnih pogojev bolnikov, se je Bolnišnica Sežana odločila za izvedbo dobrodelne akcije
(dobrodelni koncert »Za življenje«) za zbiranje sredstev, h kateri je pristopila tudi Občina Sežana. V ta
namen se je na to proračunsko postavko prerazporedilo sredstva v višini 5.000,00 EUR iz postavke
210401 - Razvoj zdravstvenega turizma s potrebno infrastrukturo ter sredstva v višini 5.000,00 EUR iz
postavke 220301 – Investicije Vrtec Sežana. Dodatnih 1.000 € je bilo na postavko prerazporejenih na
na podlagi vloge svetniške skupine Liste Miroslava Kluna z dne 19.06.2009 s postavke št.100502
Svetniški klubi-Lista Miroslava Kluna.
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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. 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 2008 je bilo za ta namen na
razpolago 25.000 EUR. V letu 2008 smo sredstva z javnim razpisom dodelili društvu Kras S.O.S. za
sofinanciranje začetnih del pri obnovi spomenika »Komunska kašča« v Šmarjah ter Župnijskemu
uradu Tomaj za popravilo strehe ter popravilo podpornega zidu cerkve Sv. Nikolaja v Avberju.
Zaradi še dodatnih nujnih sanacijskih posegov na nepremični kulturni dediščini se znesek sredstev za
leto 2009 povečuje in znaša 30.000 EUR. Vlagateljem bo dodeljen na podlagi javnega razpisa.
Višina postavke se z rebalansom ne spreminja.
18039005
Drugi programi v kulturi
240502 Kosovelova domačija – vzdrževanje objekta – projekt OB111-08-0045
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) objekta smo za
leto 2009 zagotovili sredstva v znesku 29.423 EUR. V letu 2010 pa 17.351 EUR 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. Ostala našteta vzdrževalna dela
so potrebna zaradi dotrajanosti materialov.
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 EUR,
skupaj z DDV. Za investicijo v Kosovelovem domu bo občina zagotavljala sredstva v skladu z leasing
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pogodbo najemojemalcu na podlagi mesečnih zahtevkov za pokrivanje mesečnih najemnin iz
priloženega amortizacijskega načrta k zgoraj navedeni leasing pogodbi.
V letu 2009 bo potrebno zagotoviti 12 obrokov v skupni vrednosti 59.000 EUR. Ker pa je obrok vezan
na EUR, 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
13.000 EUR. S temi sredstvi se pokrije nakup naslednje opreme: računalniški program za fakturiranje
in spremljanje plačil abonmajskih storitev predračun (2.000 EUR), računalniška oprema (5.000 EUR)
ter tiskarski stroj za izdelovanje vabil, letakov ipd. (6.000 EUR) s katerim bi dosegli velik prihranek pri
tiskarskih storitvah.
S prerazporeditvijo sredstev se je postavka povečala za 150.000 EUR namensko za nabavo opreme v
za potrebe multifunkcijske dvorane. Kosovelov dom je nabavil: lučno in zvočno opremo, regulatorje
razsvetljave, projektorje, platno, točkovne vleke, montažne vleke, praktikable, baletni podij, oder,
sedišča, drobni inventar (elek. podaljški), tv plazmo, day light, prenosni računalnik ter ostalo.
242101 Ureditev multifunkcijske dvorane – projekt OB111-07-0010
Kosovelov dom Sežana opravlja svojo poslanstvo od njegove ustanovitve v letu 1991 dalje. V
obdobju od njegove ustanovitve pa do konca lanskega leta se je na njegovem odru zvrstilo skupno
3.139 različnih predstav, kar pomeni, da se je na letnem nivoju odvijalo kar 209 predstav. Še bolj
verodostojen je podatek o številu obiskovalcev, ki govori, da se je v celotnem obdobju različnih
kulturnih prireditev in dogodkov udeležilo kar 685.863 obiskovalcev. V povprečju se je vsake prireditve
udeležilo nekaj več kot 218 ljudi.
Kosovelov dom opravlja dejavnost le v eni osrednji dvorani s 459 sedeži. V tej se odvijajo vse zgoraj
navedene prireditve. V objektu se nahaja še nedokončana srednja dvorana, ki ni usposobljena za
odvijanje kulturnih prireditev. V preteklem letu je vodstvo usposobilo manjšo plesno dvorano, ki je
namenjena različnim ljubiteljskim dejavnostim. To pomeni, da mora vodstvo centra skrbno in
natančno koordinirati delo na takšen način, da zadosti različnim zvrstem kulturnega izražanja članov,
vključenih v posamezna kulturna društva, ki gravitirajo na ta hram kraške kulture.
Srednja dvorana je bila prazen prostor, za kar je potrebno zagotoviti poleg tehnične opreme, ki zajema
vzpostavitev obodnih galerij, vgradnjo motornih vlakov, horizontne proge in proge za tekstilno opremo,
stopnišča na balkon in galerije, tekstilno opremo ter vzpostavitev krmilnega sistema vlakov, še
prezračevalni in ogrevalni sistem, elektroinstalacije ter estrihe.
Ta poseg je terjal tudi zvočno zaščito med glavno dvorano, kjer se vrši večina prireditev, ter srednjo
dvorano, zaradi nemotene izvedbe predstav.
V začetku leta 2008 so pristojne inšpekcijske službe ugotovile, da dom ne razpolaga z ustrezno
požarno varnostjo; kot je požarni elaborat, požarni načrt in označitev evakuacijskih poti (piktogrami)
ter varnostna razsvetljava. Prav tako ni ustreznega varnostnega sistema za alarmiranje, v primeru
vandalizma, kraje itd. Z odločbo je bila postavljena zahteva, da do konca maja 2008 Kosovelov dom
odpravi te pomanjkljivost, sicer bo potrebno dom zapreti. Zaradi te zahteve, pa ne samo to, tudi zaradi
varnosti obiskovalcev tega javnega zavoda, je Občina Sežana v letu 2009 izvedla investicijski poseg,
ki zagotavlja varno evakuacijo.
Predmet načrtovane investicije v Kosovelovem domu je bila ureditev srednje dvorane kot
multifunkcijske dvorane. Projekt je bil realiziran v celoti in za dvorano je bilo že pridobljeno uporabno
dovoljenje.
Program investicije je zajemal tudi nakup dvigala, ki omogoča komunikacijo med nadstropji predvsem
za potrebe prenosa scenske opreme.
Po zbranih ponudbah in popisih del je znašala ocenjena vrednost načrtovane investicije 706.000 EUR.
Zaradi nižjih ponudb izvajalcev del, je bilo potrebno v ta namen zagotoviti znatno manj sredstev, kar je
razvidno iz rebalansa proračuna za leto 2009. V načrtovanem znesku 436.000 EUR je vključena tudi
izvedba sanitarij za invalide v Kosovelovem domu.
Investicija je bila prijavljena na javni razpis za sofinanciranje projektov javne kulturne infrastrukture v
okviru Evropskega regionalnega sklada v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013. Izpolnjevali smo razpisne pogoje in odobrena sredstva iz tega
naslova so znašala 424.780 EUR, ki pa jih zaradi nižjih pogodbenih zneskov z izvajalci del, ne bomo
izčrpali v celoti.
242102 Kosovelov dom – investicija v amfiteater – projekt OB111-08-0024
V teh letih delovanja javnega zavoda se je več prireditev v poletnem času odvijalo tudi v amfiteatru
Kosovelovega doma, ki ponuja vrsto možnosti in ta danost je bila izkoriščena v preteklih letih za
potrebe mladih (MC Podlaga) ter za gledališke, glasbene in plesne predstave.
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Po tolikih letih je moral Kosovelov dom amfiteater zapreti za obiskovalce zaradi poškodovanosti
objekta, ki obsegala že 70% površine. Za rešitev zunanjega gledališča je bil nujen gradbeni poseg, da
bi lahko objekt vrnili svojemu namenu, zato je v sredstvih namenjenih za investicijska vlaganja
načrtovan poseg v znesku 130.000 EUR.
Investicija sanacija zunanjega gledališča se je pričela že v letu 2008, po izvedenem javnem razpisu v
juniju 2008. Za izvajalca del je bil izbran Kraški zidar z najnižjo ponujeno ceno. Gradbena pogodba za
izvedbo je bila podpisana konec julija 2008 s pričetkom del v avgustu. Izvajalec je z deli zamujal, zato
je bil sklenjen aneks k gradbeni pogodbi z novo vrednostjo 179.751,73 EUR in rokom izvedbe do
zaključka leta 2008.
Ker bo večina gradbenih situacij zapadla v plačilo za leto 2009 so sredstva zagotovljena v višini
130.000. Del soinvestitorskih sredstev je zagotovljeno iz javnega razpisa Ministrstva za kulturo za
izbiro investicijskih projektov občin za področje kulture.
242601 Vzdrževanje objekta knjižnice in opreme – projekt OB111-07-0070
Za vzdrževanje objekta knjižnice in opreme zagotavlja občina za leto 2009 sredstva na citirani
postavki v znesku 4.516 EUR. S temi sredstvi se knjižnici deloma pokrijejo stroški investicijskega
vzdrževanja in nabave opreme za objekt knjižnice. Razmišljati bi bilo potrebno o povečanju tega
zneska v prihodnjih proračunskih obdobjih, ker potrebe po nabavi osnovnih sredstev naraščajo.

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 2009 v znesku 109.558 EUR naj bi omogočala
preureditev že razpadajočih sanitarij, saj ne ustrezajo sodobnim sanitarnim pogojem. Planirali so tudi
obnovo obstoječih tlakov (brušenje in prelakiranje parketa - 1000 m2).
Zavod ŠTIP opozarja tudi na dotrajanost pomožnih objektov nogometnega stadiona in potrebo po
pripravi projektne dokumentacije, ki bo osnova za investicijski poseg obnove. Prav v teh objektih so v
l. 2009 nastali nepredvideni stroški in sicer: zamenjava ogrevalnega sistema ter elektroinstalacij.
Prav tako se je v l. 2009 obnovilo del fasade na objektu na Bazoviški ulici – t.i. 'stara telovadnica'.
Za dodatne stroške se je prerazporedilo iz postavke 251801 - Kolesarske poti sredstva v višini 15.000
EUR in tako znašajo sredstva na tej postavki 124.558 EUR.
V NRP so ta trenutek zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje športnih objektov.

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. Sredstva v ta namen so bila planirana v znesku
50.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila namenjena ureditvi otroških igrišč v mestu Sežana,
predvsem ob Domu upokojencev. Do realizacije teh projektov ni prišlo.
Skupaj s krajevnimi skupnostmi so se realizirale dograditve igrišč tudi v KS Dutovlje ter KS Tomaj.
Tako so bila sredstva za 2009 nekoliko znižala in sicer: za vzdrževanje otroških igrišč v mestu Sežana
so sredstva ostala kot planirano v znesku 8.000 EUR, v znesku 8.000 EUR pa za nove investicije.
Skupaj je sredstev na postavki v višini 16.000 EUR.
Sredstva za nove investicije v naslednjih letih pa so planirana v višjih zneskih.

19

IZOBRAŽEVANJE
1902
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001
Vrtci
220301 Investicije Vrtec Sežana – projekt OB111-07-0007
Vrtec Sežana je dostavil predlog investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2009.
V letu 2009 so bila glede na prioriteto nujnosti posameznih investicij in investicijskega vzdrževanja ob
pripravi proračuna predvidena sredstva za:
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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 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 je predvideno, da se preostala sredstva na postavki
porabijo 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 predvidena sredstva za
investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2010 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.
Predvidena vlaganja v posodobitve objektov in opreme enot JZ Vrtca Sežana z območja občine
Sežana v letih 2011 do 2012 se v načrtu razvojnih programov ne spreminjajo .
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
70 od 73

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
Sredstva v ta namen znašajo 109.659 EUR. Praviloma se sredstva namenjajo za nakup amortizirane
premične opreme, učil, učbenikov, knjig, tehničnega in pisarniškega materiala in drugih osnovnih
sredstev. Indeksno visoka rast postavke v letu 2009 predstavlja zamenjava toplotne instalacije na
matični šoli, kar pomeni investicijsko vzdrževanje objekta. Nujno potrebno je namreč sanirati
napeljavo centralne kurjave po celem objektu šole, ker je cevni sistem dotrajan in se lahko zgodi, da
ogrevanje ne bo možno. Sanacijo bo šola izvedla po kurilni sezoni. Občina Sežana bo v ta namen
zagotovila sredstva v znesku 90.000 EUR.Načrtovana sredstva za nabavo opreme za leto 2009
znašajo 19.659 EUR.
230401 Nabava opreme OŠ Sežana – projekt OB111-07-0008
Za nabavo opreme bodo osnovni šoli Sežana zagotovljena sredstva v znesku 47.528 EUR; 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. Šola je iz teh
sredstev kupila tudi elektronsko tablo.
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 EUR.
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 električno 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.).
Zaradi zaostrenih makroekonomskih razmer in potrebe po nižanju proračunske porabe v letu 2009 ni
prišlo do načrtovanega investicijskega posega.
Tudi v letu 2010 bomo primorani investicijski poseg zmanjšati ali ga celo prenesti v prihodnja
proračunska obdobja.
232901

OŠ Lokev – investicijsko vzdrževanje – projekt OB111-07-0146

71 od 73

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 električne napeljave, in toplotne izolacije, prav tako ne hidroizolacije. Potrebno je zamenjati
notranje stavbno pohištvo in obnoviti fasado. S preureditvijo objekta je bo potrebno urediti kanalizacijo,
ker je v objektu tudi ta dotrajana.
Sanacijski posegi so nujni za zagotovitev minimalnih standardov za potrebe osnovnošolske
populacije.
Občina Sežana je v letu 2009 pripravila projektno dokumentacijo in pridobila gradbenega dovoljenja.
Načrtovana investicija naj bi pričela v letu 2010.
233402 Preselitev E-šole – projekt OB111-08-0046
Občina Sežana je »hišico v parku« ob osnovni šoli, kjer trenutno deluje E-šola dodelila tabornikom,
ker je bila to včasih taborniška hišica.
Ker je E-šola s svojim poslanstvom med občani dosegla svoj namen bo ta nadaljevala svojo dejavnost
v starem gasilskem domu na Kosovelovi 5. Za preselitev dejavnosti je lokalna skupnost namenila
25.000 EUR.
19039002
Glasbeno šolstvo
231201 Nakup opreme Glasbena šola – projekt OB111-07-0073
Tako kot osnovnim šolam zagotavlja Občina Sežana sredstva za nabavo opreme tudi Glasbeni šoli
Sežana. Sredstva so namenjena nakupu glasbil, tehnične opreme in drugo. Na postavki so sredstva v
višini 17.209 EUR in v enakem deležu tudi v prihodnjih letih.
19049002
Visokošolsko izobraževanje
235001 Oprema za VSS – projekt OB111-07-0074
Javni zavod ima prostore v poslovno inovacijskem centru. V letu 2009 so bila predvidena nadaljnja
vlaganja v opremo potrebno za izvajanje programov v navedenem objektu, kjer ima sedež
Visokošolsko središče Sežana in sicer: oprema predavalnice, laboratorija, nabava AVID programov,
postavitev interaktivnih tabel ter nakup razne opreme manjše vrednosti. Za nakup te opreme bo
zavod potreboval 100.104 EUR (lasten laboratorij za fotografijo in prostori za oblikovanje materialov).
Proračun za leto 2009 zagotavlja za nakup navedene opreme potrebna sredstva.

1905
Drugi izobraževalni programi
19059001
Izobraževanje odraslih
231901 Ljudska univerza – obnova – projekt OB111-08-0004
Ljudska univerza, ki upravlja z objektom »stare šole« v Sežani, na Bazoviški 9 in kjer ima svoj sedež,
je notranjost objekta temeljito obnovila za potrebe svoje dejavnosti in učnih programov, ki jih izvaja. V
preteklih letih je namenila v ta namen sredstva v znesku 280.000 EUR.
Zaradi strešne kritine, ki pušča in zunanje neurejenosti objekta, je potrebno oboje obnoviti.
Ocenjena vrednost investicije obnove fasade in strehe na objektu je bila opravljena že pred več leti.
Za investicijo, ki je po takratni oceni znašala (2005) 215.550 EUR, se javni zavod ni odločil, ker je
presegala njihove finančne okvire.
Ker pa je poseg nujen, je Občina Sežana kot ustanoviteljica zavoda zagotovila z rebalansom
proračuna sredstva v višini 80.000 EUR obnovo fasade, ki naj bi bila izvedena konec leta 2008, kar
pomeni finančno realizacijo v letu 2009.
Občina Sežana za leto 2009 zagotavlja na tej postavki sredstva za sofinanciranje obnove strehe in
fasade v znesku 120.000 EUR.
22
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201
Servisiranje javnega dolga
22019001
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
340101 Refundacija kreditov Kraškemu vodovodu-stroški financiranja projekt OB111-07-0075
Sredstva za stroške financiranja kreditov, ki jih povrnemo Kraškemu vodovodu d.o.o. Sežana, ostajajo
predvidena v enaki višini kot je v veljavnem planu za leto 2009.
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