OBČINSKI SVET
www.sezana.si obcina@sezana.si
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123

Številka: 032-1/2010-3
Datum: 18. 2. 2010

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) in 10. ter 11.
člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009) je Občinski svet Občine Sežana na
seji dne 18. 2. 2010 sprejel
SKLEP

1.
V ceni storitve javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov znašajo stroški javne
infrastrukture 0,0054 €/kg povzročenih odpadkov oziroma 0,22 €/osebo/mesec, finančno
jamstvo za zaprtje odlagališča 0,0358 €/kg odloženih odpadkov oziroma 0,67 €/osebo/mesec
ter stroški zbiranja, prevoza in oddaje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 0,1031 €/kg
povzročenih odpadkov oziroma 0,33 €/osebo/mesec.
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana,
− Občinska uprava – Oddelek za finance,
− Občinska uprava – Oddelek za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

OBČINSKI SVET
www.sezana.si obcina@sezana.si
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123

Številka: 032-1/2010-4
Datum: 18. 2. 2010

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) in 10. ter 11.
člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009) je Občinski svet Občine Sežana na
seji dne 18. 2. 2010 sprejel
SKLEP

1.
V ceni storitve javne službe oskrbe s pitno vodo se zaračunajo stroški omrežnine za vodomer
DN 13 v višini 2 €/mesec. Za ostale vodomere se omrežnina izračuna glede na faktorje za
posamezno dimenzijo vodomera v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št.
63/2009).
2.
V roku najkasneje treh let se omrežnina postopoma zaračuna v dejanski višini, ki izhaja iz
celotne amortizacije.
3.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana,
− Občinska uprava – Oddelek za finance,
− Občinska uprava – Oddelek za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

OBČINSKI SVET
www.sezana.si obcina@sezana.si
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123

Številka: 032-1/2010-5
Datum: 18. 2. 2010

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) in 10. ter 11.
člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009) je Občinski svet Občine Sežana na
seji dne 18. 2. 2010 sprejel
SKLEP

1.
V ceni storitve javne službe odvajanja komunalne odpadne vode znašajo stroški omrežnine
za vodomer DN 13 v višini 1 €/mesec. Za ostale vodomere se omrežnina izračuna glede na
faktorje za posamezno dimenzijo vodomera v skladu s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni
list RS, št. 63/2009).
2.
V roku najkasneje treh let se omrežnina postopoma zaračuna v dejanski višini, ki izhaja iz
celotne amortizacije.
3.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana,
− Občinska uprava – Oddelek za finance,
− Občinska uprava – Oddelek za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

OBČINSKI SVET
www.sezana.si obcina@sezana.si
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123

Številka: 032-1/2010-6
Datum: 18. 2. 2010

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet
Občine Sežana na seji dne 18. 2. 2010 sprejel
SKLEP

1.
Sprejme se predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana v prvi obravnavi.
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Občinska uprava – Oddelek za gospodarske in družbene dejavnosti.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

OBČINSKI SVET
www.sezana.si obcina@sezana.si
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123

Številka: 032-1/2010-7
Datum: 18. 2. 2010

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVIUPB5, Uradni list RS, št. 16/2007 – prečiščeno besedilo, 36/2008, 58/2009, 64/2009 popr. in
65/2009 popr.) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski
svet Občine Sežana na seji dne 18. 2. 2010 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
ZAVODA OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA SEŽANA

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka
Kosovela Sežana (Uradni list RS, št. 71/1996, 63/2001 in 37/2008) se spremeni prvi
odstavek 10. člena tako, da se glasi:
Svet zavoda sestavljajo:
− trije predstavniki ustanovitelja,
− pet predstavnikov delavcev osnovne šole in
− trije predstavniki staršev.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Davorin Terčon
župan Občine Sežana

OBČINSKI SVET
www.sezana.si obcina@sezana.si
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123

Številka: 032-1/2010-8
Datum: 18. 2. 2010

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet
Občine Sežana na seji dne 18. 2. 2010 sprejel
SKLEP

1.
Sprejme se predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje v prvi obravnavi.
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Občinska uprava – Oddelek za gospodarske in družbene dejavnosti.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

OBČINSKI SVET
www.sezana.si obcina@sezana.si
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123

Številka: 032-1/2010-9
Datum: 18. 2. 2010

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVIUPB5, Uradni list RS, št. 16/2007 – prečiščeno besedilo, 36/2008, 58/2009, 64/2009 popr. in
65/2009 popr.) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski
svet Občine Sežana na seji dne 18. 2. 2010 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
ZAVODA OSNOVNA ŠOLA DUTOVLJE

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
(Uradni list RS, št. 6/2004, 109/2005 in 67/2008) se spremeni 9. člen tako, da se glasi:
Svet zavoda sestavljajo:
− trije predstavniki ustanovitelja,
− pet predstavnikov delavcev osnovne šole (od tega ima podružnica enega) in
− trije predstavniki staršev (od tega ima podružnica enega).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Davorin Terčon
župan Občine Sežana

OBČINSKI SVET
www.sezana.si obcina@sezana.si
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123

Številka: 032-1/2010-10
Datum: 18. 2. 2010

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet
Občine Sežana na seji dne 18. 2. 2010 sprejel
SKLEP

1.
Sprejme se predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbene šole Sežana v prvi obravnavi.
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Občinska uprava – Oddelek za gospodarske in družbene dejavnosti.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

OBČINSKI SVET
www.sezana.si obcina@sezana.si
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123

Številka: 032-1/2010-11
Datum: 18. 2. 2010

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVIUPB5, Uradni list RS, št. 16/2007 – prečiščeno besedilo, 36/2008, 58/2009, 64/2009 popr. in
65/2009 popr.) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski
svet Občine Sežana na seji dne 18. 2. 2010 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
ZAVODA GLASBENE ŠOLE SEŽANA

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Sežana
(Uradni list RS, št. 55/1999 in 67/2008) se spremeni prvi odstavek 10. člena tako, da se
glasi:
Svet zavoda sestavljajo:
− trije predstavniki ustanovitelja,
− pet predstavnikov delavcev osnovne šole in
− trije predstavniki staršev.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Davorin Terčon
župan Občine Sežana

OBČINSKI SVET
www.sezana.si obcina@sezana.si
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123

Številka: 032-1/2010-12
Datum: 18. 2. 2010
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) in 6. člena
Zakona o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
1/96) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 18. 2. 2010 sprejel naslednji
SKLEP
1.
Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD v nadaljevanju) se
zagotovijo sredstva za zaposlitev koordinatorja območne izpostave, uvrščenega v 31. plačni
razred, na območni izpostavi JSKD v Sežani, za polovični delovni čas. Koordinator, katerega
polovično zaposlitev že zagotavlja JSKD, izvaja program dela ljubiteljske kulture na območju
občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana.

2.
Sredstva za polovico plače koordinatorja zagotavljajo Občine Divača, Hrpelje-Kozina, Komen
in Sežana, v naslednjem razmerju:
- Občina Divača:
16,35 %,
- Občina Hrpelje Kozina:
17,55 %,
- Občina Komen:
15,32 %,
- Občina Sežana:
50,78 %,
SKUPAJ:
100 %.

3.
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne z dnem, ko sprejme sklep o
zagotavljanju sredstev za polovico plače koordinatorja zadnji izmed občinskih svetov Občin
Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana.

Davorin Terčon
župan
Poslano:
− JSKD, Igor Teršar, Štefanova 5, Ljubljana,
− OI JSKD, Kosovelova 4a, Sežana,
− Občinam Divača, Hrpelje-Kozina, Komen,
− Občinska uprava – Oddelek za finance,
− Občinska uprava – Oddelek za gospodarske in družbene dejavnosti.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

OBČINSKI SVET
www.sezana.si obcina@sezana.si
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123

Številka: 032-1/2010-13
Datum: 18. 2. 2010

Na podlagi 16. in 48. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) se je
Občinski svet Občine Sežana na seji dne 18. 2. 2010 seznanil z naslednjim

S K L E P OM

Občinski svet Občine Sežana se je seznanil s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine
Sežana v letu 2009 št. 060-10/2009-49, ki ga je nadzorni odbor sprejel na svoji seji dne 14.
1. 2010.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Nadzorni odbor – predsednik.
Vložiti:
− v zadevo,
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

OBČINSKI SVET
www.sezana.si obcina@sezana.si
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123

Številka: 032-1/2010-14
Datum: 18. 2. 2010

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet
Občine Sežana na seji dne 18. 2. 2010 sprejel naslednji
SKLEP

1.
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, preko metode javnega zbiranja ponudb proda
zemljišče s parc.št. 3791/7 neplodno v izmeri 8680 m2 k.o. Sežana v vrednosti 700.000,00 €.
Vrednost ne vključuje 20% DDV, katerega je dolžan plačati kupec.
Zemljišče se proda v skladu s cenitvijo sodno zapriseženega cenilca in izvedenca gradbene
stroke Draga Dujmoviča, Kozina, Krvavi potok 36, na dan januar 2010.
Zemljišče se proda v skladu z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14.2007 in 55/2009 – Odl. US).
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Občinska uprava – Oddelek za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo 2x,
− Občinska uprava – Oddelek za finance.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

OBČINSKI SVET
www.sezana.si obcina@sezana.si
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123

Številka: 032-1/2010-15
Datum: 18. 2. 2010

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet
Občine Sežana na seji dne 18. 2. 2010 sprejel
S K L E P
o spremembi sklepa št. 032-7/2009-16 z dne 22. 10. 2009

1.
Prvi odstavek 1. točke sklepa št. 032-7/2009-16 z dne 22.10.2009 se spremeni tako, da se
glasi:
Občina Sežana odkupi zemljišče štev. 1623/2 cesta v izmeri 78 m2 k.o. Merče, katerega
zemljiškoknjižna lastnika sta Alojz Mihelj, Plešivica 1c, 6210 Sežana, in Ivica Mihelj, Plešivica
1c, 6210 Sežana, vsak do deleža 1/2-vice.
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Alojz Mihelj, Plešivica 1c, 6210 Sežana,
− Ivica Mihelj, Plešivica 1c, 6210 Sežana,
− Občinska uprava – Oddelek za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo 2x,
− Občinska uprava – Oddelek za finance.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva

OBČINSKI SVET
www.sezana.si obcina@sezana.si
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123

Številka: 032-1/2010-16
Datum: 18. 2. 2010

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet
Občine Sežana na seji dne 18. 2. 2010 sprejel naslednji
SKLEP

1.
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, preko metode javnega zbiranja ponudb proda
zemljišče št. 797/4 travnik v izmeri 1004 m2 k.o. Krajna vas, pod pogojem, da se bodoči
kupec odpove kakršnim koli zahtevkom v zvezi z bodočo spremembo namembnosti tega
zemljišča. Zemljišče se proda v skladu s cenitvijo sodno zapriseženega cenilca in izvedenca
gradbene stroke Draga Dujmoviča, Krvavi Potok 36, Kozina, ki znaša na dan november 2009
25.100,00 EUR.
Cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga je dolžan plačati kupec.
2.
Zemljišče se proda v skladu z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/2007 in 55/2009 – Odl. US).
3.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Občinska uprava – Oddelek za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo 2x,
− Občinska uprava – Oddelek za finance.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

OBČINSKI SVET
www.sezana.si obcina@sezana.si
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123

Številka: 032-1/2010-17
Datum: 18. 2. 2010

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/2007 in 61/2008) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št.
117/2007) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 18. 2. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in
študentom v občini Sežana

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način, pogoji in postopek za dodeljevanje denarnih spodbud iz
proračuna Občine Sežana (v nadaljevanju: proračun) za učence osnovnih šol od
zaključenega sedmega razreda III. triade, dijake in študente, ki dosegajo dobre učne
rezultate in izjemne uspehe pri različnih obšolskih dejavnostih.
Sestavni del tega pravilnika so tudi merila za dodelitev denarnih spodbud.
VSEBINSKA DOLOČILA
2. člen
Denarne spodbude iz proračuna se prosilcem dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega
razpisa. Sredstva za denarne spodbude se zagotavljajo do višine, določene v vsakoletnem
proračunu.
3. člen
Denarne spodbude se dodelijo za stimulacijo učencev osnovnih šol od zaključenega
sedmega razreda III. triade, dijakov ter študentov pri:
− pridobivanju formalne izobrazbe,
− pri tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij, športnih tekmovanjih,
glasbenih tekmovanjih, natečajih,
− pri izvedbi razstav, projektov, koncertov ipd.

4. člen
Upravičenci do denarnih spodbud so učenci osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda
III. triade, dijaki srednjih šol ter študentje (redni in izredni) višjih strokovnih šol in
visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
− imajo stalno prebivališče v Občini Sežana,
− so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in več, kot dijaki povprečje 4,2 in več, kot
študentje povprečje 8 in več,
− niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo
statusa zasebnika oziroma samostojnega podjetnika.
V primeru mladoletnega prosilca iz prvega odstavka tega člena, ga v postopku dodeljevanja
denarnih spodbud zastopa njegov zakoniti zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na
transakcijski račun prosilca.
POSTOPEK
5. člen
Občina Sežana vsako leto izvede javni razpis za dodelitev denarnih spodbud za učence od
zaključenega sedmega razreda III. triade, dijake in študente, ki dosegajo dobre učne
rezultate in izjemne uspehe pri različnih obšolskih dejavnostih. Postopek razpisa poteka v
naslednjem zaporedju:
− imenovanje strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
− priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog,
− zbiranje vlog,
− strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
− priprava predloga prejemnikov sredstev in predložitev le-tega direktorju občinske
uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote,
− obveščanje prosilcev o izbiri – sklepi o izbiri,
− reševanje morebitnih pritožb prosilcev.
6. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni
rok določi na predlog občinske uprave in komisije župan s sklepom.
Postopek javnega razpisa za dodelitev denarnih spodbud vodi komisija, ki jo s sklepom
imenuje
župan.
Komisijo
sestavljajo
predsednik
in
najmanj
dva
člana.
Predsednik in člani komisije morajo imeti strokovno izobrazbo in izkušnje s področja, za
katerega se dodeljujejo sredstva, ki omogočajo strokovno presojo vlog.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
− naziv in sedež naročnika,
− pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
− predmet javnega razpisa,
− navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril,
− okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
− določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
− rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
− datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
− rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa,

−

kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko prosilci dvignejo razpisno dokumentacijo.

Javni razpis se objavi po sprejemu proračuna za tekoče leto v Uradnem listu Republike
Slovenije. Razpisni rok za prijavo ne sme biti krajši od 21 dni od dneva objave.
8. člen
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega
razpisa. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne
odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
9. člen
Odpiranje prispelih vlog opravi komisija. V primeru formalno nepopolne vloge bo prosilec
pozvan, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem
roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo.
10. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so
bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov denarnih spodbud, ki ga
podpišejo predsednik in člani komisije.
Predlog prejemnikov denarnih spodbud se predloži direktorju občinske uprave oziroma vodji
notranje organizacijske enote, ki v roku 30 dni, na podlagi predloga komisije, izda sklepe o
izboru prejemnikov denarnih spodbud.
11. člen
Prosilec ima možnost pritožbe na župana Občine Sežana v roku 8 dni od prejema sklepa.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud iz
občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana
(Uradni list RS, št. 22/2008).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Davorin Terčon
župan Občine Sežana

MERILA ZA DODELITEV DENARNIH SPODBUD

1. Opredelitev posameznih kategorij prosilcev:
Kategorija
učenec
dijak
študent (redni, izredni in
medštudijska izmenjava)

Število točk
20
30
50

2. Učni uspeh
Uspeh - UČENEC
povprečje 4,5 in 4,6
povprečje 4,7 in 4,8
povprečje 4,9 in 5

Uspeh - DIJAK
povprečje 4,2 do 4,4
povprečje 4,5 do 4,7
povprečje 4,8 in več

Število točk
10
15
20

Število točk
15
20
25

OPOMBA: dijak, ki obiskuje 1. letnik srednješolskega izobraževalnega programa, prejme
točke za uspeh, ki ga je dosegel ob zaključku osnovnošolskega programa.

Uspeh - ŠTUDENT
povprečje od 8 do 8,7
povprečje od 8,8 do 9,4
povprečje od 9,5 do 10

Število točk
25
30
35

OPOMBA: študent, ki obiskuje 1. letnik višješolskega in visokošolskega izobraževalnega
programa prejme točke za uspeh, ki ga je dosegel ob zaključku srednješolskega
programa.

3. Dodatna znanja
a) Tekmovanja iz posameznih predmetnih področij (matematika, fizika, kemija, slovenski
jezik, zgodovina, biologija, tuji jeziki, geografija, raziskovalne naloge, logika, …)

DOSEŽEK
bronasto priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje

ŠTEVILO TOČK
individualni dosežki
skupinski dosežki
2
1
5
3
8
5

b) Športna in glasbena tekmovanja

DOSEŽEK
medobčinsko tekmovanje
3. mesto
2. mesto
1. mesto
regijsko tekmovanje
3. mesto
2. mesto
1. mesto
državno tekmovanje
3. mesto
2. mesto
1. mesto
mednarodno tekmovanje *
10. do 6. mesto
4. in 5. mesto
3. mesto
2. mesto
1. mesto

ŠTEVILO TOČK
individualni dosežki skupinski dosežki
1
2
3

0,5
1
1,5

3
4
5

1,5
2
2,5

5
6
7

2,5
3,
3,5

3
4
6
7
8

1,5
2
3
3,5
4

OPOMBA:
* za mednarodna tekmovanja je potrebno priložiti potrdilo organizatorja, da je šlo za
uradno mednarodno tekmovanje.
c) Natečaji (likovni, glasbeni, fotografski, literarni,…)

DOSEŽEK
medobčinski natečaj
3. mesto
2. mesto
1. mesto
regijski natečaj
3. mesto
2. mesto
1. mesto
državni natečaj
3. mesto
2. mesto
1. mesto
mednarodni natečaj
10. do 6. Mesto
4. in 5. mesto
3. mesto
2. mesto
1. mesto

ŠTEVILO TOČK
individualni dosežki skupinski dosežki
1
2
3

0,5
1
1,5

2
3
4

1
1,5
2

4
5
6

2
2,5
3

3
4
6
7
8

1,5
2
3
3,5
4

č) Bralna značka

DOSEŽEK
zlata bralna značka
zlata bralna značka iz tujega jezika

ŠTEVILO TOČK
1
1

d) Druge aktivnosti

AKTIVNOST
Izvedba samostojne razstave
Sodelovanje na skupinski razstavi
Izvedba samostojnega koncerta (za študente glasbe)
Sodelovanje na skupinskem koncertu (za študente glasbe)
objava lastnega prispevka v strokovnih revijah na področju
študija* ali predstavitev prispevka na seminarjih ali kongresih
objava skupinskega prispevka v strokovnih revijah na področju
študija (študent je eden izmed avtorjev v skupini, ki objavlja)
nagrajene raziskovalne naloge
Prešernova nagrada
Zlati maturant **

ŠTEVILO TOČK
4
2
4
2
6
4
4
8
5

* Če gre za objavo članka, kjer je študentov mentor tudi naveden kot soavtor članka, se šteje
kot objava lastnega članka.
** Velja za študente 1. letnikov, ki so v preteklem šolskem letu zaključili srednje
izobraževanje.
OPOMBA: Potrebno je predložiti ustrezno dokazilo za vsako opravljeno aktivnost.

OBČINSKI SVET
www.sezana.si obcina@sezana.si
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123

Številka: 032-1/2010-18
Datum: 18. 2. 2010

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1,
Uradni list RS, št. 77/2007 – prečiščeno besedilo, 56/2008 in 4/2010), Odloka o spremembah
Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 107/2009) in 16. člena
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet na seji dne 18. 2. 2010
sprejel
LETNI PROGRAM KULTURE
OBČINE SEŽANA ZA LETO 2010

UVOD
Pravna podlaga za sprejem lokalnega programa kulture je Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (v nadaljevanju: ZUJIK). Javni interes na področju kulture je interes za
ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se uresničuje z zagotavljanjem
pogojev zanje. Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s
katerim se uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti.
9. člen ZUJIK narekuje sprejem dokumenta, ki določa javni interes za kulturo in udejanjenje
le-tega. Podlaga za to so: letni izvedbeni načrti nosilcev javnega interesa, javni razpisi in
javni pozivi za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, aktov o
ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških načrtov in letnih programov dela, javnih
razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture ter upravnih odločb.
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo v 14. členu govori o smiselni uporabi
zakona in določa: »Če lokalna skupnost ne določi drugačne vsebine in postopka lokalnega
programa za kulturo, se zanj smiselno uporabljajo določbe tega zakona v zvezi z
nacionalnim programom za kulturo.«
Občina Sežana lokalnega strateškega programa za kulturo, ki opredeljuje področja kulture,
kjer se zagotavljajo kulturne dobrine kot javne dobrine, načrtuje investicije v kulturno
infrastrukturo, postavlja cilje in prioritete kulturne politike in določi čas za njihovo uresničitev,
še ni sprejela, je pa v pripravi. Lokalni strateški program za kulturo se sprejema za obdobje
štirih let, lahko pa vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje.
Med izvajalci, ki nemoteno zagotavljajo javne kulturne dobrine na območju Občine Sežana,
je le Kosovelova knjižnica sprejela strateški načrt svoje dejavnosti za obdobje 2008-2011.
Letni izvedbeni program kulture Občine Sežana je skupaj z letnimi programi nosilcev javnega
interesa za kulturo in proračunom občine za leto 2010 podlaga za razdelitev sredstev za
kulturne dejavnosti, kulturne programe in projekte. Javni interes za kulturo se udejanja
predvsem na podlagi javnega razpisa in javnega poziva za financiranje javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov za leto 2010 in letnih programov javnih zavodov.

Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na
področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih,
vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti, ter novih medijev, na področju
založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.
Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina uresničuje javni interes za kulturo tudi z
vzdrževanjem javne in druge kulturne infrastrukture (investicije, vzdrževanje, kulturna
dediščina).
Izvajalci letnega programa kulture so: javni zavodi, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Sežana, Zveza kulturnih društev Sežana, kulturna društva in druge
organizacije, registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti.
PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2010 IZVAJALI V JAVNEM INTERESU

1.

JAVNI ZAVODI

1.1 Knjižnična dejavnost – Kosovelova knjižnica Sežana
V javni interes na področju knjižnične dejavnosti spadajo: optimalna ponudba knjižničnega
gradiva (skladno z Letnim načrtom nakupa knjižničnega gradiva: 2010), informacij in
storitev različnim uporabnikom, spodbujanje in širjenje bralne kulture in s tem pridobivanje
novih bralcev oziroma uporabnikov in članov, zagotavljanje prostorskih pogojev ter tehnične
in pohištvene opreme za uporabo gradiva, omogočanje dostopa do urejenih zbirk
domoznanskega gradiva, informacijskih virov ter zagotavljanje dostopnosti knjižničnega
gradiva za uporabnike s posebnimi potrebami. Knjižnična dejavnost je namenjena
informiranju in potrebam vseh prebivalcev po izobraževanju, raziskovanju, kulturi in
razvedrilu ter razvijanju, pospeševanju in vzdrževanju splošne, informacijske, bralne in
funkcionalne pismenosti. Zato spodbuja vseživljenjsko učenje, razvija bralno kulturo ter
različne oblike pismenosti. Njena naloga je tudi utrjevati in razvijati strokovnost,
organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavnosti. Pri tem širokem spektru
dejavnosti pa je pomembno, da ta najde segment, kateremu se bolj posveti in da pri
realizaciji posamezne naloge uporabi kreativne pristope.
Knjižnično dejavnost izvaja javni zavod Kosovelova knjižnica Sežana. V interesu občine je
približati vsem prebivalcem boljšo dostopnost do knjižničnega gradiva in informacij.
Kosovelova knjižnica Sežana je osrednja splošna knjižnica III. tipa (od 20.000 do 30.000
prebivalcev gravitacijskega območja), ki izvaja javno službo na področju kulture. Predhodnici
sedanje knjižnice sta občinska Ljudska knjižnica Sežana, ki je bila ustanovljena 30. aprila
1948 in Kosovelova knjižnica Sežana, ustanovljena 13. februarja 1963. Pri svojem delovanju
sledi načelu dostopnosti gradiva in informacij za vsakogar z željo zmanjševanja socialnih
razlik in nagovarja najširši krog potencialnih uporabnikov. V organizacijski shemi spadajo pod
okrilje osrednje knjižnice še enote v Divači, Komnu in na Kozini.
Delovanje splošne knjižnice kot javnega zavoda določajo Ustava Republike Slovenije, Zakon
o lokalni samoupravi, Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1), Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kulturo, Zakon o zavodih in Standardi za splošne knjižnice za obdobje 1. 5. 2006
do 30. 4. 2015, ki jih je izdal Nacionalni svet za knjižnično dejavnost kot osnovo za razvoj
knjižnic, strateški načrti, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana
ter vrsta podzakonskih predpisov, med katerimi so najvažnejši: Resolucija o nacionalnem
programu za kulturo 2008-2011, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot
javne službe, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo

knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic, Uredba o osnovnih
storitvah knjižnic.
Knjižnica tudi v letu 2010 nadaljuje z načrtovanim delom v zvezi s širjenjem bralne kulture,
popularizacijo knjižničnega gradiva in odpravljanjem funkcionalne nepismenosti (delo z
bralci, svetovanje in programi za mlade in odrasle bralce, delo z uporabniki s posebnimi
potrebami, bibliopedagoško delo in informacijsko opismenjevanje s predšolskimi otroki in z
osnovnošolci ter s srednješolci in študenti), spodbujanjem vseživljenjskega učenja oziroma
neformalnega izobraževanja ter dopolnjevanjem in podpiranjem formalnega izobraževanja.
Samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami ter
društvi in posamezniki bo pripravljala in izvajala prireditve in razstave ter razvijala
raznovrstno dejavnost z namenom širjenja bralne kulture oziroma vseživljenjskega učenja,
študijske krožke in druge oblike, ki razvijajo interes za knjižnično gradivo in knjižničarsko
stroko ter knjižnično dejavnost.
Z aktom o ustanovitvi je bila knjižnici prenesena v upravljanje Kosovelova domačija v
Tomaju. Knjižnica skrbi, skupaj z oskrbnico (in Goriškim muzejem, ki je formalno zadolžen za
premični del kulturne dediščine), za vzdrževanje domačije in vodenje po zapuščini
Kosovelovih.
1.2 Umetniški programi – Kosovelov dom Sežana
Kosovelov dom Sežana je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda
Kosovelovega doma - Kulturni center Krasa (86/2002, 130/2003). Dom je kulturna institucija,
ki danes ni le reprezentančni objekt regije, ampak pripomore s svojim delovanjem k
prepoznavnosti Občine Sežana ter celotnega Krasa v Sloveniji in v tujini. K temu pripomorejo
zavzeti delavci doma kot tudi uresničevanje programskih usmeritev na vseh področjih
kulturnega udejstvovanja: likovne razstave z gostovanji po Evropi, gledališke koprodukcije z
drugimi gledališči (še vedno izjemno odmevna predstava Z. Dorića: Kako smo ljubili tovariša
Tita), sodelovanje z uglednimi ustanovami po Sloveniji, koncertna dejavnost, gostovanja
najuglednejših svetovnih jazz glasbenikov, lutkovne in gledališke predstave za predšolsko in
nižjo stopnjo, sobotne matineje v soorganizaciji s kulturnimi društvi v Občini Sežana,
zamejskimi kulturnimi organizacijami in društvi sosednjih občin. Načrtujejo koprodukcijsko
predstavo za otroke o deficitarnih poklicih skupaj z Obrtno zbornico Slovenije in Območno
obrtno zbornico Sežana.
Kosovelov dom opravlja svojo poslanstvo od njegove ustanovitve v letu 1991 dalje in svojo
ponudbo dogodkov iz leta v leto nadgrajuje. Na letnem nivoju se v njem odvije preko 330
prireditev. V povprečju se vsake prireditve udeleži okrog 153 obiskovalcev. Opazen je upad
obiska filmskih predstav, kar je svetovni trend. Z digitalizacijo kinodvoran si obetajo tudi
vnovično povečan obisk kino predstav.
Kosovelov dom opravlja večino dejavnosti v eni osrednji dvorani s 459 sedeži. Pred leti so
zgradili še pomladno dvorano, ki sprejme do 50 obiskovalcev. Namenjena je različnim
ljubiteljskim dejavnostim, plesni in baletni šoli, gledališki šoli in v prvi vrsti pestremu
otroškemu programu. V objektu je še nova multifunkcijska dvorana – srednja dvorana,
dograjena in opremljena z najsodobnejšo tehnologijo v letu 2009. Multifunkcijska dvorana, ki
sprejme do 150 obiskovalcev, gostom omogoča več predstavnosti hkrati. Organizacija
prostora večnamenske dvorane ponuja hitre in enostavne spremembe prizorišč, kar
omogoča sodobna inovativna tehnologija:
1. Inteligentni strop, ki bo omogočal pritrditev razsvetljave, zvočnikov, projektorjev,
projekcijskih platen, scenografije in vsega, kar bo služilo dogodkom, z možnostjo
enostavnih in hitrih sprememb in sočasno varnega dela tehnikov.
2. Akustične obloge zidov s povezovalnimi kanali.

3. Preglednost in funkcionalnost tehnične kabine.
4. Opremljenost za multimedijske dogodke.
Dvorana služi kot sodoben gledališki prostor, ki je sposoben povezati klasično gledališko
govorico s sodobnimi tehnološkimi pripomočki in s tem dodatno obogatiti gledališko magijo.
Tako sodoben sistem sočasne projekcije petih, šestih
LCD projektorjev, ki bodo
nadomeščali klasično scenografijo, vnaša dinamiko v prostor.
Tehnologija omogoča, da je dvorana primerna za gledališke uprizoritve, multimedijske
instalacije, koncerte, razstave, plesne predstave, studijske snemanja, plesni podij in ne
nazadnje jazz ali etno klub. Skratka: od gostilne do eksperimenta!
Z zaključkom leta 2008 je bil obnovljen zunanji amfiteater in bo omogočal še bogatejši
program. Za pogumnejše načrtovanje programa v amfiteatru, bo potrebno prostor nadkriti in
bodo prireditve lahko potekale ne oziraje se na vremenske pogoje.
To pomeni, da mora vodstvo centra skrbno in natančno koordinirati delo na takšen način, da
zadosti različnim zvrstem kulturnega ustvarjanja in poustvarjanja ter tudi izražanja članov,
vključenih v posamezna kulturna društva, ki gravitirajo na ta hram kraške kulture.
Kosovelov dom načrtuje v letu 2010 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 klub s štirimi koncerti, otroški
program v pomladni dvorani – Srečkine sobote, deset razstav v mali galeriji (lani sedem) in
sedem v veliki galeriji, 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 .
Poleg omenjenih programov poteka z ureditvijo amfiteatra in multifunkcijske dvorane v
Kosovelovem domu 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 smotrne. 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. Odlično poteka tudi
sodelovanje z višjo šolo za fotografijo, saj so se študentje aktivno vključili v delo doma.
Skupaj pripravljajo v letu 2010 odprtje prve galerije digitalne fotografije. V preteklem letu so
že zagotovili potrebno tehnologijo, ki jo sedaj čaka nadgradnja. V načrtu je tudi povečanje
lastnega programa na TV Kras, kjer gre za zasebno javno partnerstvo in selitev studia v
večji, primernejši prostor.
1.3 Muzejska dejavnost - Goriški muzej Nova Gorica
Muzejsko dejavnost na območju Občine Sežana izvaja javni zavod Goriški muzej Nova
Gorica v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine in Uredbo o vzpostavitvi muzejske
mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi
državnih muzejev. V letu 2005 je Občina Sežana z muzejem sklenila pogodbo o strokovnem
razvoju muzejske dejavnosti v Občini Sežana, ki ima poleg opravljanja javne službe
naslednje naloge: organizacijo dodatnega raziskovalnega dela, tematsko vezanega na
varovanje kulturne dediščine na območju občine, objava izsledkov raziskav, organizacijo
muzejskih razstav v Občini Sežana in druge naloge s področja premične dediščine, ki se jih
pogodbenici dogovorita.
V letu 2010 načrtuje nadaljevanje svojih projektov in prejšnjih let in sicer:

odkup muzejskih predmetov – zgodovina kamnarstva, raziskava o uporabi kamna na Krasu,
raziskave za kamnarski muzej in nadaljnje raziskovanje in popis zapuščine Kosovelovih, ki je
v lasti A. Kosovel (Del dediščine je še vedno v Ljubljani, v hiši, kjer je živel Stanko Kosovel in
je sedaj v lasti hčerke Aino, ki v njej tudi prebiva.).
2.

LJUBITELJSKA KULTURA

2.1 Dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – območna enota Sežana
Z Zakonom o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti leta 1996 je bil
ustanovljen javni sklad z namenom, da naj prenese izvajanje nacionalnega kulturnega
programa v delu, ki pokriva ljubiteljske kulturne dejavnosti. Sklad ima območne izpostave in
med njimi je tudi Območna izpostava Sežana.
Država v ta namen zagotavlja strokovno pomoč za razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
prek strokovne službe sklada in njegovih območnih izpostav ter sofinancira tiste programe, ki
v skladu z merili določenimi na podlagi nacionalnega kulturnega programa presegajo lokalni
pomen. Lokalna skupnost zagotavlja prostorske pogoje za delo društev, skupin in
posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe ter sredstva za njihove programe, ki
so lokalnega pomena.
Tako Občina Sežana zagotavlja del sredstev za ljubiteljsko kulturno dejavnost, ki za leto
2010 zajema sredstva za izvajanje območnih in medobčinskih srečanj, izobraževanja ter
druge aktivnosti. Predvidene aktivnosti v l. 2010 so:
Območno srečanje plesnih skupin, dve območni srečanji otroških in mladinskih pevskih
zborov, dve reviji Primorska poje, revija kraških pihalnih godb, literarna nagrada "Mlada
Vilenica", literarno srečanje Primorski pesniki Srečku Kosovelu, podelitev Štrekljeve nagrade,
Škocjanski festival, pevski zbori Kresni noči, literarna šola, mednarodna prevajalska
delavnica in srečanje založnikov Srednje Evrope, literarni festival »Urška«, območno
srečanje odraslih folklornih skupin, območno srečanje odraslih pevskih zborov,območno
srečanje gledaliških skupin, Dodatno bi radi izvedli še: medobčinsko srečanje pevcev ljudskih
pesmi in godcev ljudskih viž, medobčinsko srečanje godb na pihala, srečanje malih
instrumentalnih skupin, regijsko srečanje oz. razstavo kraških likovnikov, sodelovati pri
festivalu prijateljstva in festivalu otroške ustvarjalnosti, prazničnih koncertih oz. prireditvah,
Evropski dnevi kulturne dediščine, Ta veseli dan kulture in kulturni praznik.
Prav tako namerava OI JSKD v letu 2010 izvajati izobraževanja za društva glede na potrebe
in razpise (za godbenike, likovnike, gledališke skupine, literate, napovedovalce oz.
povezovalce prireditev in tematski večeri za vsa društva).
V letu 2010 je načrtovana organizacijska sprememba dejavnosti sklada. Koordinator
programov OI JSKD je zaposlen za polovični delovni čas, pojavlja se potreba po polnem
delovnem času glede na visoko preseganja normativa ( normativ je presežen kar za 78%: na
območju deluje 80 društev in skupin, normativ za polno zaposlitev pa je 45 društev) in sicer
za vse štiri kraške občine – Sežana, Divača, Komen in Hrpelje-Kozina. Preostalo polovico
zaposlitve bi krile vse 4 kraške občine po delitvenem ključu. Občina Sežana bi torej
zagotavljala 50,78 % sredstev za kritje stroškov dodatne polovične zaposlitve, kar znaša
6.500 €. Sredstva za plačo sedanje polovične zaposlitve in materialne stroške pisarne ter
opremo pisarne zagotavlja JSKD, programska sredstva pa zagotavljajo občine same. Občina
Sežana naj bi v l. 2010 zagotovila primernejše prostore za delovanje, ki so predvideni na
naslovu Partizanska cesta 18, 6210 Sežana. Iz te postavke naj bi Občina Sežana
zagotavljala 50,78% deleža stroškov tekočega vzdrževanja pisarne ter obratovalnih stroškov
pisarne (vodarina, ogrevanje, elektrika, čiščenje idr.). Ti stroški naj bi se krili iz proračunov
vseh štirih kraških občin po razdelitvenem ključu.
2.2 Mednarodna literarna nagrada »Vilenica«, literarna nagrada "Mlada Vilenica"

Do vključno l.2008 je Občina Sežana sofinancirala obe prireditvi, tako literarno nagrado
"Mlada Vilenica" v izvedbi OI JSKD ter prireditev Mednarodna literarna nagrada »Vilenica«
(več organizatorjev in akterjev) prek OI JSKD Sežana. Literarna nagrada "Mlada Vilenica"
ostaja v izvedbi OI JSKD Sežana. Za Mednarodni literarnia festival »Vilenica« pa je v
zadnjih letih potekalo več dogovarjanj z vsemi akterji in organizatorji prireditve, ki postaja
vsako leto večja in organizacijsko zahtevnejša. Zato je Občina Sežana v letu 2009 sklenila
dogovor z Društvom slovenskih pisateljev kot glavnim organizatorjem prireditve, ki deluje kot
društvo v javnem interesu na področju kulture. V l. 2010 bo Občina Sežana sklenila dogovor
z Društvom slovenskih pisateljev kot glavnim organizatorjem prireditve, ki deluje kot društvo
v javnem interesu na področju kulture, kot že leto poprej.
2.3 Štrekljeva nagrada, Primorska poje
Občina Sežana bo sofinancirala prireditev ob podelitvi Štrekljeve nagrade, ki se sicer odvija v
Občini Komen in revijo pevskih zborov Primorska poje. Srečanje pevskih zborov, ki je med
najbolj množičnimi v Sloveniji, se odvija v posameznih krajih Primorske, med drugim tudi v
Sežani. Obe prireditvi se odvijata v organizaciji in sodelovanju OI JSKD Sežana. Občina
Sežana je za sodelovanje pri obeh prireditvah podpisala s sodelujočimi občinami pismo o
nameri.
2.4 Dejavnost društev s področja kulture
Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine imajo
društva, Zveza kulturnih društev Sežana in Območna izpostava Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti Sežana, ki sprejemajo svoj letni program.
Število kulturnih društev vsako leto narašča, kar kaže vse večjo potrebo občanov po
ljubiteljskem kulturnem udejstvovanju in ustvarjanju.
Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju kulture se v pretežni meri uresničuje v
kulturnih društvih in njihovi zvezi. V interesu občine je finančno podpreti dejavnost vseh
aktivnih kulturnih društev, ki delujejo na naslednjih kulturnih področjih: glasbenem; pevski
zbori in instrumentalna glasba; vizualnih umetnosti (fotografija, slikarstvo, oblikovanje);
gledališke in plesne dejavnosti, na področju etnologije, literarnih ter drugih in izvajajo
program kot redno dejavnost društva.
Sredstva bodo društvom porazdeljena v skladu z javnim razpisom po sprejemu proračuna ter
v skladu s pravilnikom o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev, v katerem je opredeljen
postopek, upravičenci, merila in kriteriji za sofinanciranje kulturnih društev.
2.5 Dejavnost Kosovelove sobe
Kosovelova soba je del kulturne dediščine Občine Sežana. Ustanovljena je bila v prostorih
stare osnovne šole na Bazoviški cesti 9, ki velja za rojstno hišo pesnika Srečka Kosovela.
Soba je bila oblikovana na pobudo Ljudske univerze leta 1976 in še sedaj je v njenem
upravljanju. V spomin na velikega pesnika je postavljena zbirka njegovega literarnega
ustvarjanja in avdiovizuelni prikaz njegovega življenja in dela. V sobi se odvijajo tudi
posamični kulturni projekti.
Tudi v letu 2010 je v javnem interesu občine, da podpre dejavnost Kosovelove sobe v
sedanjem obsegu.
3.

MEDIJI IN AVDIOVIZUELNA SREDSTVA

3.1 Občinski informator – Kraški obzornik
Javni interes občine je informiranost občanov Občine Sežana. V ta namen je z odlokom o
občinskem glasilu ustanovila Kraški obzornik. V letu 2009 je izšlo sedem številk, tako kot tudi
leto poprej. Uredniški odbor si sicer prizadeva za več izdaj, predvsem zaradi ažurnosti

posredovanja novic. Glasilo izhaja v barvah, na formatu A4 in v povprečju vsako leto več
strani. V letu 2010 so v ta namen zagotovljena proračunska sredstva in izšlo naj bi osem
številk (sedem rednih številk in ena posebna), in sicer februarja, marca, aprila ali maja, junija,
oktobra, decembra in posebna številka avgusta. Ker se je povečalo število gospodinjstev v
občini Sežana in ker bodo občinsko glasilo po novem prejemali tudi javni zavodi, krajevne
skupnosti, sosednje občine, mediji ter nekatera društva, bomo naklado povečali na 5000
izvodov (iz 4800).

4. NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA
4.1 Vzdrževanje Botaničnega parka
Sežanski botanični park obstaja že od leta 1848, ko je družina Scaramanga iz Trsta od
domačinov odkupila posest in na njej zgradila vilo Mirasasso. Z leti so zemljo še dokupovali
in tako se je park, ki so ga zasadili okrog vile, rasel in širil, saj so ga nenehno zasajevali z
različnimi sadikami in semeni z vsega sveta, ki so jih prinašali mornarji in sam takratni lastnik
parka Giovanni Scaramanga di Hiccolo Cavaliere. Leta 1890 so dogradili rastlinjak, ki je
nekakšna miniatura schönbrunskega rastlinjaka pri Dunaju. Zaradi navedenega je Botanični
park naravna dediščina, ki je sicer v upravljanju Komunalno-stanovanjskega podjetja
Sežana. Dejavnost sofinancira Občina Sežana.
Rastlinjak (palmarij) je grajen element botaničnega parka. Obnovljen je bil v letu 2006, med
drugim tudi s pomočjo sredstev Ministrstva za kulturo. Kaže pa se potreba tudi po obnovi
rastlinskih vrst zato so v proračunu za leto 2010 v okviru sredstev za vzdrževanje objektov
skupne rabe – botanični parki (večletna pogodba s KSP Sežana, letno izdelan program)
zagotovljena sredstva za popravilo vrat, polaganje kamnitih robnikov pri gredicah ob
magnoliji ter dobavo novih tropskih rastlin.

4.2 Vzpostavitev muzeja kamnarstva
Javni interes na področju varstva kulturne dediščine je vzdrževanje in obnavljanje dediščine
ter preprečevanje njene ogroženosti ter zagotavljanje javne dostopnosti dediščine.
Med projekte s področja varovanja kulturne dediščine sodi tudi oblikovanje in vzpostavitev
muzeja kamnarstva.
Kras kot pokrajino je najbolj zaznamovalo kamnarstvo in kamnoseštvo. Pridobivanje kamna
na Krasu ima tisočletno tradicijo, znano že v antiki. V Nabrežini je še danes kamnolom Cava
Romana. Okoli večine kraških vasi je moč zaslediti manjše kamnolome –»jave«, ki so jih
kmetje odpirali na svoji zemlji zase in najemnike, lahko pa je bilo tudi več lastnikov. Kamen
so pridobivali po posebnih postopkih: velike monolitne bloke so lomili od kamnite stene in jih
nato zvračali na etažo. Monolitne bloke so nato klesali v delavnicah, ki so bile v kamnolomu
ali drugje po kraških vaseh. Kamnoseki so kamen na fino obdelali za okenske in vratne
okvirje, stopnišča, ognjiščne okvirje, konzole, nagrobne križe, obode vodnjakov, kamnite
žlebove, cerkvena znamenja – »pile«, kamnite oboke pri vhodu v domačije –»kolone«,
terilnike ter drugo posodje in drugo. Še danes je moč občudovati mojstrsko roko
kamnoseškega obrtnika po vaseh, kjer so lastniki domačij z ljubeznijo do kamna ohranili
stavbno dediščino svojih očetov.
Da bi kamnito kulturno dediščino ohranili in prezentirali je smiselna postavitev muzeja
kamnarske in kamnoseške dejavnosti. Značaj zbirke in muzeja bi bil vzgojno-izobraževalni
pa tudi tržni. S sklepom Občinskega sveta je bil julija 2007 ustanovljen projektni svet za
postavitev muzeja kamnoseštva in kamnarstva na Krasu. Predvideno ime muzeja naj bi bilo
MUZEJ NA PROSTEM V KAMNOLOMU LIPICA I.
Za leto 2010 je predvidena ureditev:
1. lastniških razmerij glede zemljišč v kamnolomu;

2. krožne poti po kamnolomu (informacijske table; table namenjene varnosti
obiskovalcev in izravnava terena)
3. delne oz. postopne obnove in vzdrževanje zbirke premične dediščine oziroma obnova
ene izmed treh stavb v kamnolomu (strojnica za pogon žičnih žag, kovačija,
kompresorska postaja), kjer bodo predstavljeni posamezni sklopi dejavnosti v
kamnolomu.
Občina Sežana nastopa kot partner pri projektu z imenom MARMO, ki ga Univerza v Padovi
kot nosilec projekta prijavlja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013 (standardni projekti). Projekt bo trajal 36 mesecev.
V projektu je predvideno pripraviti natečaj za idejno programske in oblikovne rešitve ter PZI,
OPPN za kamnolom in ureditev lastniških razmerij, postopno obnoviti in vzdrževati zbirko
premične dediščine ter obnova stavb v kamnolomu.

4.3 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 (2008), 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. Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije smo že v letu 2009 zaprosili za strokovno pomoč oziroma za pridobitev
in ponovno ovrednotenje strokovnih podlag kulturne dediščine, ki je bila zavedena v
omenjenem odloku, sprejetem leta 1992.
Občina Sežana je v naslednjih letih sprejela še tri odloke, s katerimi je razglasila kulturne
spomenike lokalnega pomena in sicer:
⋅ Odlok o razglasitvi Ambienta cerkve sv. Mihaela v Lokvi za kulturni spomenik lokalnega
pomena (Uradni list RS št. 100/2003)
⋅ Odlok o razglasitvi 'Vojaške kapele iz prve svetovne vojne – Kosovelje' za kulturni
spomenik lokalnega pomena na območju občine Sežana (Uradni list RS št. 39/2009)
⋅ Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega darovanja Tabor pri Vrabčah za kulturni spomenik
lokalnega pomena na območju občine Sežana (Uradni list RS št. 39/2009).
Že nekaj let so v proračunu zagotovljena sredstva za obnovo kulturnih spomenikov. V letu
2009 smo sredstva z javnim razpisom dodelili Župniji Štjak za akcijo obnove župnijske
cerkve Sv. Jakoba v Štjaku ter Župniji Tomaj za akcijo obnove cerkve Sv. Nikolaja v Avberju.
Javni interes je ohranjati kulturno dediščino, zato so sredstva v proračunu tudi zagotovljena.
V letu 2009 je bilo za ta namen na razpolago 30.000 €. Zaradi še dodatnih nujnih sanacijskih
posegov na nepremični kulturni dediščini se znesek sredstev za leto 2010 povečuje in znaša
35.000 €. Del sredstev se bo namenil za obnovo kulturnih spomenikov v lasti Občine Sežana
(10.000 €), del pa bo vlagateljem dodeljen na podlagi javnega razpisa (25.000 €).
Občina Sežana bo na pobudo Višje strokovne šole Šolskega centra Srečko Kosovel Sežana
sodelovala s študenti modula Kamen (Oblikovanje materialov) pri predmetu, ki obravnava
restavriranje, restavrirajo kulturne spomenike v občini Sežana. Mentor predmeta je Damijan
Kracina. Vsako leto se bo pripravila prednostna lista po predlogu študentov, mentorja in
potreb Občine Sežana za spomenike, ki so potrebni obnove.
Občina Sežana po predhodnem dogovoru in pridobitvi ocene stroškov, krije materialne
stroške za obnovo. V letu 2010 naj bi se tako obnovilo spomenika v parku ob Starem gradu v
centru mesta Sežana.
5. JAVNA INFRASTRUKTURA in OPREMA NA PODROČJU KULTURE

5.1 Investicijsko vzdrževanje objektov-Kosovelova knjižnica in oprema
Za vzdrževanje objekta knjižnice in opreme zagotavlja občina s proračunom del sredstev. Z
zagotovljenimi sredstvi se knjižnici deloma pokrijejo stroški investicijskega vzdrževanja.
Potrebe Kosovelove knjižnice glede investicij in opreme v bližnji prihodnosti so: adaptacija
starega dela Kosovelove knjižnice Sežana-plošče v nadstropju in preostali del-stari del
stavbe v pritličju: po fazah; obnova fasade starega dela Kosovelove knjižnice, ureditev
pisarne za strokovno obdelavo in opremo gradiva v 1. nadstropju knjižnice: talna obloga,
pohištvena oprema (pisalna miza za tri delovna mesta, omare), klima za ogrevanje; ureditev
pisarne – dokumentacije Domoznanskega oddelka, nabava pisalne mize za dve delovni
mesti, steklenih in lesenih omar, regalov s policami; ureditev domoznanskega oddelka (večja
miza in stoli); ureditev delovnega mesta informatorja (mizica z računalnikom z možnostjo
vnašanja gradiva in zahtevnejšega iskanja za bralce - v pritličnem, predzadnjem prostoru
strokovnega gradiva); nakup štirih steklenih omar: za darovano narodno nošo, za dragocene
knjige in dve sestavljivi za muzejske predmete; ureditev digitalne knjižnice od zajema do
uporabnika, ki vključuje zaščito gradiv (predvsem gradiv, ki se veliko uporabljajo ali so v
slabem stanju), trajno hranjenje ter neomejen in prosti dostop; dopolnitev pohištvene
opreme: 3 regali za AV-gradivo; zamenjava stare pohištvene opreme in dopolnjevanje z novo
opremo: v starem delu knjižnice, strokovno gradivo; nadaljevanje urejanja zelenice ob
knjižnici v Sežani: zasaditev grmičevja in okrasnih rastlin; nabava klim (na oddelku za
odrasle-za prostor e-knjižnice (zadnji prostor v pritličju), za katalogizatorja, klima v novi
pisarni za obdelavo gradiva v prvem nadstropju, ki bo služila predvsem ogrevanju »split«
klima (dva notranja, en zunanji element) za študijsko sobo in tajništvo); nakup stroja za ročno
vezavo knjig; vzpostavitev sistema protivlomne zaščite; standardna analogna telefonska
povezava z montažo v kabini dvigala)
Za vzdrževanje objekta knjižnice in opreme zagotavlja občina sredstva za leto 2010 v znesku
4.647 €. S temi sredstvi se knjižnici deloma pokrijejo stroški investicijskega vzdrževanja in
opreme in sicer za najnujnejše posege.
Za Kosovelovo domačijo za investicijsko vzdrževanje objekta Občina Sežana za leto 2010
zagotavlja sredstva kot nadaljevanje vzdrževalnih del in sicer v znesku 5.351 €. Potrebe
glede investicij in opreme so: popravilo lope, adaptacija oziroma postavitev novega zidu na
južni strani objekta, ureditev kovinskega ogrodja za pergolo, zamenjav polken in vrat v
nadstropju, morebitno odstranjevanje dreves ter nabava ozvočenja.
5.2 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. V proračunu so zagotavljamo sredstva v višini, kolikor naj bi znašal delež za leto
2010.
6. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA KULTURE V LETU 2010

PODROČJE / IZVAJALEC

PRORAČUNSKA
SREDSTVA - EUR

I. Javni zavodi
KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA
- redna dejavnost (plače + mat.odh. + zavar.objekta)
- sredstva za nabavo knjižničnega gradiva

613.574
221.108

KOSOVELOV DOM SEŽANA
- redna dejavnost (plače + mat.odh. + zavar.objekta)

377.625

194.683
26.425

322.877

- programi Kosovelov dom
GORIŠKI MUZEJ
- dejavnost GM na območju občine Sežana

54.748
14. 841
14. 841

II. Ljubiteljska kultura
- dejavnost JSKD-območna izpostava Sežana
- Štrekljeva nagrada, Primorska poje
- dejavnost društev s področja kulture
- Mednarodni festival Vilenica in lit.nagrada Mlada Vilenica

72.605
16.500
1.105
34.000
21.000

III. Mediji in avdiovizuelna kultura
- občinski informator-Kraški obzornik

50.000
50.000

IV. Naravna in kulturna dediščina
- vzdrževanje Botaničnega parka
- Muzej kamnarstva
- Projekta MARMO
- obnova kulturnih spomenikov, sakralnih objektov

70.300
7.100
10.000
18.200
35.000

V. Javna infrastruktura oz. drugi programi v kulturi
- investicijsko vzdrževanje objektov – Kosovelova knjižnica
- dograditev velikega odra – Kosovelov dom
- Kosovelov dom – nabava opreme
- Kosovelova domačija – mat.odhodki in vzdrževanje objekta
- Kosovelova soba - vzdrževanje

95.100
4. 647
55.200
13.377
20.883
966

SKUPAJ sredstva za kulturo

901.579

Davorin Terčon
župan
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Številka: 032-1/2010-19
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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/2003), Nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 24/00 in 31/00), 4. člena Pravilnika o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS št. 15/2009); Odloka
o spremembah Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010 (Uradni list RS, št.
107/2009) ter 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski
svet občine Sežana na seji dne 18. 2. 2010 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI SEŽANA
ZA LETO 2010

Letni program športa (v nadaljevanju besedila LPŠ) predstavlja dokument, s katerim so
opredeljene naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa. V njem so zajeti
posamezni programi, njihov obseg in potrebna finančna sredstva.
Z njim lokalna skupnost omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem
interesu in se sofinancira iz javnih sredstev.
Z LPŠ tako Občinski svet določi skupine programov športa, ki bodo sofinancirane iz
občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa
in okvirni obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v občinskem proračunu. Pri tem OS
upošteva določila Nacionalnega programa športa (NPŠ), določa pa svoje specifične
poudarke in posebnosti.
Letni program športa v Občini Sežana za leto 2010 zagotavlja, da Občina Sežana v Odloku o
spremembah Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010 izvajalcem športnih
programov nameni določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v
javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih sredstev.
Z javnim razpisom za zbiranje prijav programov, ki se bodo financirali iz proračunskih
sredstev, bo zagotovljena možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem in enakopravnost
izvajalcev. Razpis objavi občinska uprava Občine Sežana. Podlaga za izbor programov je
pravilnik, ki ureja sofinanciranje programov športa v Občini Sežana (v nadaljevanju besedila
pravilnik), katerega sestavni del so tudi merila za vrednotenje programov športa v občini
Sežana. Prav je v tem pravilniku zapisan potek postopka razpisa. Z vsakim izbranim
izvajalcem programa športa bo sklenjena letna pogodba o sofinanciranju.
Sredstva za sofinanciranje posameznih programov športa skladnih z vsebino
Nacionalnega programa športa se delijo v naslednjem obsegu:
1. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

•

PRORAČUNSKA POSTAVKA 250602 KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT =
99.916,00 EUR

PROGRAM
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni šport
Kakovostni šport
Vrhunski šport

ZNESEK V
EUR
53.500
39.916
1.500

Izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

5.000

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
ŠPORT
1. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih udeleženci so športniki, registrirani pri
panožni športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 3-krat tedensko, 9 mesecev v letu
in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza na najmanj
regijskem nivoju.
V te programe se lahko vključujejo otroci in mladina, ki imajo ustrezne osebnostne
značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za
izpeljavo programov, ki jih določi panožna Športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za
šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez.
Iz proračuna lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta, strokovni kader, materialni
stroški programa.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam, ki morajo imeti najmanj toliko članov,
kot jih je potrebno za sestavo ekipe, zagotovi:
– objekt
– strokovni kader
– materialni stroški.
2.
Športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v
doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v
mednarodnem merilu.
V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih udeleženci so športniki registrirani pri
panožni športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 4-krat tedensko, 10 mesecev v letu
in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza na najmanj
regijskem nivoju.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam, ki morajo imeti najmanj toliko članov,
kot jih je potrebno za sestavo ekipe, zagotovi:
– objekt
– strokovni kader.
KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki
nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v
programe vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje in so
pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni skupnosti. S svojimi tekmovanji v okviru svojih
panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnih prvakov. Klubi, ki

kandidirajo za ta sredstva, morajo imeti zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske
in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti.
Upravičencem se iz občinskega proračuna sofinancira najem objekta za do 320 ur programa
ter tudi 320 ur strokovnega kadra.
VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mednarodnega,
svetovnega in perspektivnega razreda. V te programe so vključeni perspektivni športniki in
športnice, pogoj pa je, da imajo stalno bivališče v občini Sežana oz. da trenirajo v domačem
klubu od začetka svoje registracije. Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih
Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS v nadaljevanju) – Združenja športnih zvez Slovenije
po zadnjem aktualnem seznamu, ki ga izda OKS.
Upravičencem se iz občinskega proračuna sofinancira najem objekta za do 320 ur tega
programa in prizna bonus točke za kategorizirane športnike.
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH KADROV ZA DELO V ŠPORTU
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu in sicer: šolanje za strokovne nazive (vodnik, vaditelj, inštruktor,
učitelj, trener in sodnik,) in sicer največ za dva udeleženca iz posamezne panoge;
izpolnjevanje strokovnih kadrov (licence).
Sofinancira se prijavnina oz. kotizacija. Višina sofinanciranja: povračilo določenega odstotka
dejanskih stroškov.
2. DRUGI ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI
•

PRORAČUNSKA POSTAVKA 250703 DRUGI ŠPORTNO REKREATIVNI
PROGRAMI = 27.000 EUR

PROGRAM
Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja mladine
Športna rekreacija in specifične športne panoge
Šport invalidov
Delovanje društev
Delovanje športne zveze
Športne prireditve

ZNESEK V
EUR
8.000
4.000
3.000
500
6.500
1.000
4.000

INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH IN ŠOLOOBVEZNIH OTROK
− Za izvajanje programa »Zlati sonček« v vzgojno varstvenih zavodih se zagotovi
propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, priročniki, diplome, medalje).
− Za izvajanje akcije »Naučimo se plavati« se lahko sofinancira strokovni kader po 10 ur na
skupino največ 10 otrok in propagandno gradivi (diplome in potrdila – delfinčki).
− Za izvajanje programa Ciciban planinec se sofinancira propagandno gradivo (knjižice,
priznanja).
− Za izvajanje drugih programov, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci, se
zagotavlja objekt in sofinancira strokovni kader za največ 60 ur na skupino od 8 do 20
otrok.

−
−
−
−

Za izvajanje programov »Zlati sonček« in »Krpan« se zagotovi propagandno gradivo
(knjižice z nalepkami, diplome, medalje).
Za izvajanje akcije »Naučimo se plavati« se lahko sofinancira strokovni kader za 20 ur na
skupino največ 10 in najmanj 5 otrok – neplavalcev.
Za izvajanje programa učenja smučanja se sofinancira strokovni kader 20 ur na skupino
20 otrok.
Za izvajanje drugih programov, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci, se
zagotavlja objekt in sofinancira strokovni kader za največ 80 ur vadbe na skupino od 8 do
20 otrok.

Iz občinskega proračuna se sofinancira tudi organizacija, izvedba in udeležba na šolskih
športnih tekmovanjih na občinskih, medobčinskih, področnih in državni ravni.
Sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec v skladu z razpisnimi pogoji posreduje dokumentacijo o
opravljenem šolskem tekmovanju.
INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se
prostovoljno vključujejo v športne do 80-urne programe za skupine z največ 20 mladimi. Iz
proračuna lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta in strokovni kader.

ŠPORTNA REKREACIJA IN SPECIFIČNE ŠPORTNE PANOGE
Iz proračuna lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za do 80-urne programe na
skupino, ki šteje 20 članov, v različnih športnih panogah. Za socialno ogrožene ter starejše
od 65 let se sofinancira tudi 80 ur strokovnega kadra.
Sofinancirajo se tudi množične prireditve občinskega pomena in organizirana rekreacijska
tekmovanja na nivoju občine. Za ta del rekreacijske dejavnosti se sofinancira stroški
organizacije v višini 50 točk za tekmovanje ali prireditev.
Med specifične športne panoge spada šah, planinci, jamarji in taborniki. Sofinancirajo se
dejavnosti specifičnih športnih panog (pohodništvo, planinske šole, poletni tabori, zimovanja,
……..)
Za izvajanje dejavnosti tabornikov, planincev, jamarjev, itd… se sofinancira strokovni kader
za največ 10 dnevnih aktivnosti na skupino oziroma za največ 10 pohodov na skupino.
ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti,
zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom.
Za izvajanje programov se sofinancira 80 ur najemnine objekta in 80 ur strokovnega kadra
na skupino v kateri je največ 10 invalidov.
DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva in njihove zveze, ki za svoje osnovno
delovanje potrebujejo sredstva za kritje materialnih stroškov poslovanja.
Za ta sredstva lahko kandidirajo samo športna društva in njihove zveze. Pogoj za pridobitev
teh sredstev je, da društvo oz. klub v tekočem letu ni pridobilo sredstva za delovanje iz
drugih proračunskih postavk občinskega proračuna.

DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE
Športna zveza Sežana (v nadaljevanju ŠZS) je članica OKS – združenje športnih zvez. ŠZS
izvaja naloge, opredeljene v 24. členu Zakona o športu. V okviru sredstev se namenjajo
sredstva za materialne stroške delovanja zveze in ter stroške s prireditve na kateri se izbira
športnika leta.

ŠPORTNE PRIREDITVE
Sofinancirajo se tudi množične prireditve občinskega pomena in organizirana rekreacijska
tekmovanja na nivoju občine.
Prireditve se sofinancirajo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je prireditev primerna za vse starostne kategorije,
– da prireditev poteka na dostopnem terenu,
– da na njej sodeluje najmanj 40 udeležencev.
Prijavljeni programi društev za izvedbo prireditev se vrednotijo na podlagi točkovanja po
tabelah o vrednotenju množičnih športnih prireditev in bonus točkah.

3.
UPORABA
PROGRAMA ŠPORTA

ŠPORTNIH

OBJEKTOV

ZA

IZVAJALCE

LETNEGA

Občina Sežana zagotavlja brezplačno uporabo športnih objektov, ki so v upravljanju Zavoda
ŠTIP na javnem razpisu izbranim izvajalcem programov športa v obsegu ur, ki se določijo na
podlagi razpisa in nato v pogodbi med izvajalci in Občino Sežana.
Občina Sežana v ta namen zagotavlja sredstva za dejavnost Športnega centra Zavoda ŠTIP.
4.
INVESTICIJA V ŠPORTNE OBJEKTE
Občina Sežana v ta namen zagotavlja sredstva na naslednji postavki:
250401 Investicijsko vzdrževanje Športni center
Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov so za leto 2010 načrtovana sredstva v znesku
50.000 €. V telovadnici na Bazoviški cesti je potrebno preurediti garderobo ter obnoviti
streho, ki pušča. Obstoječa garderoba ni ločena za ženske in moške in je že dotrajana,
planira se tudi sanacija atletske stezo ter zunanjega rokometno igrišče. Planira se ureditev
športnih igrišč v t.i. novem naselju. Zavod ŠTIP bo za omenjene investicije tudi kandidiral za
sredstva na razpisih. Del sredstev bi bilo potrebno nameniti za potrebe urejanja slačilnic.
Načrtovana sredstva se lahko namenijo tudi za nepredvidena investicijska vlaganja, ki so
posledica nenačrtovanih dogodkov.

Davorin Terčon
župan

