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

Številka: 032-2/2011-3
Datum: 17. 3. 2011
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 –
prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 100/08-odl. US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10 in
84/10-odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06 ZJZP, 14/207-ZSPDPO, 109/08, 49/09,
38/10-ZUKN in 107/10) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je
Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 17. 3. 2011 sprejel
ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE SEŽANA ZA LETO 2011

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2011 določa obseg javne porabe občine Sežana
za leto 2011 in način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna ter
občinskim premoženjem.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA
2. člen
Proračun Občine Sežana za leto 2011 se določa v višini 21.392.952 Eur.
Splošni del proračuna Občine Sežana na ravni podskupin kontov se za leto 2011 določa v
naslednjih zneskih:
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

70

71

72

EUR
19.382.952
11.812.518
8.603.275
6.902.815
1.373.460
327.000
3.209.243
2.660.243
6.000
10.500
12.500
520.000
2.576.306
620.707
1.955.599

73
74

78
II.
40

41

42
43

PREJETE DONACIJE (730)
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
740 Transferni prihodki od drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
Prejeta sredstva iz Evropske unije
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B)
IV.
75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750)

VI.

C)
VII.
50

231.438
231.438
20.994.784
4.733.497
1.071.607
167.740
3.358.013
104.000
32.137
6.117.128
204.390
2.599.827
333.027
2.979.884
9.429.915
9.429.915
714.244
83.400
630.844
-1.611.832

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
750 Prejeta vračila danih posojil

V.
44

2.477
2.477
4.760.213
741.966
4.018.247

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

10.000
10.000
10.000
45.000
45.000
35.000
10.000
-35.000

X.

RAČUN FINANCIRANJA:
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA
ODPLAČILO DOLGA (550)
550 Odplačilo domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.728.959

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

1.611.832

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

VIII.
55
IX.

2.000.000
2.000.000
2.000.000
271.041
271.041
271.041
82.127

-82.127

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni
na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte predpisane s kontnim
načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2011 – 2014.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine
Sežana.
V okviru proračuna deluje sklad proračunske rezerve oblikovan po zakonu o javnih financah.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu
občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene. Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih
let, ki niso predvidena v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
Krajevne skupnosti lahko prevzemajo obveznosti le v okviru planiranih sredstev krajevnih
skupnosti. Za prevzemanje obveznosti do višine 20.000,00 Eur brez davka na dodano
vrednost ni potrebno soglasje župana, nad tem zneskom je potrebno pred prevzemanjem
obveznosti pridobiti soglasje župana.
Krajevne skupnosti lahko izvajajo v breme sredstev krajevne skupnosti le tiste naloge, ki ne
presegajo vrednosti 80.000,00 Eur brez davka na dodano vrednost.
4. člen
Za posamezno investicijsko nalogo se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale
plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v
načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjem letu iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo
presegati 80% sredstev skupine odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova tekočih
odhodkov (izdatkov za blago in storitve ) in tekočih transferov ne smejo presegati 50%.
sredstev zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo. Omejitve iz
naslova prevzemanja tekočih obveznosti se ne nanaša na prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami in prevzemanju obveznosti za dobavo elektrike, vode, komunalne
storitve in drugih storitev, ki so nujna za delovanje neposrednih porabnikov.
Omejitve se ne nanašajo tudi na prevzemanje obveznosti, ki se v celoti ali v pretežnem delu
financirajo iz namenskih prihodkov in prihodkov donacij.
Za posamezen investicijski projekt, za katerega je občinski svet potrdil investicijski program
in se financira preko več let, je možno, razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do
višine sredstev določenih v načrtu razvojnih programov.
Obveznosti po prejšnjih postavkah, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno
vključujejo v proračun leta na katero se nanašajo.
5. člen
Sredstva proračuna se neposrednim in posrednim proračunskim porabnikom med letom
praviloma dodeljujejo mesečno v obliki dvanajstine oziroma na podlagi sklenjenih pogodb.
Župan lahko določi v utemeljenih primerih tudi drugačno dinamiko nakazil dotacij.
Sredstva za investicijske transfere, se nakazujejo na osnovi dokumentacije o že opravljenih
investicijah.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj
proračuna.

V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se
sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v
posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje
uporabnikov.
6. člen
Razdelitev sredstev proračunskih postavk namenjenih društvom in zvezam, ki niso posredni
ali neposredni proračunski uporabniki in katerih višina ni določena s proračunom se razdeli
na osnovi razpisa.
7. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni s proračunom. Sredstva se izločajo
mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo 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.
O uporabi proračunske rezerve do višine 3.000,00 Eur odloča župan na predlog občinske
uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet. O uporabi sredstev iznad višine
3.000,00 Eur odloča občinski svet s posebnim odlokom.
8. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne
namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti za že opravljene nabave blaga, storitev
in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemoma in sicer ob primernem
zavarovanju predplačil, v skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnih financ.
9. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2011 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku
prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke bilanci prihodkov in odhodkov ali za
izdatke v računu financiranja:
− prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicije v zagotavljanje protipožarne varnosti
− okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se
namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda;
− okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za
investicije v zmanjšanje onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
− komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo komunalne opreme, vključno iz naslova
pogodb o sovlaganju v komunalno infrastrukturo;
− namenska sredstva so tudi sredstva krajevnih skupnosti, kot so samoprispevki, donacije,
prihodki od premoženja in drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti. O namenu porabe
izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti, ki niso prihodki po 43. členu Zakona o javnih
financah, odločajo sveti krajevnih skupnosti.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena, se prenesejo v proračun naslednjega leta.
10. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračuna se lahko
sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
11. člen
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev

storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih proračunskih postavk. O
prerazporeditvi odloča župan. Župan lahko spreminja načrt razvojnih programov.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu
in sicer v mesecu septembru za prvo polletje in z zaključnim računom. Znotraj proračunskih
postavk se sredstva lahko prerazporejajo oziroma določajo novi konti.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti lahko prerazporejajo sredstva v okviru sprejetega
finančnega načrta krajevne skupnosti, kolikor se v teku finančnega načrta ugotovi, da je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki so nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev
storitev. Dodatni odhodki se pokrivajo v breme drugih postavk finančnega načrta krajevnih
skupnosti
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in
naložb in računom financiranja ni možno.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni predpis, na osnovi katerega nastanejo
nove obveznosti za občinski proračun je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo
proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev.
Župan vključi nove obveznosti tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska
postavka in opredeli višina za nov namen.
13. člen
V sprejetem proračunu lahko finančna služba proračuna občine znotraj proračunske
postavke prerazporeja sredstva med podkonti v okviru iste proračunske postavke in odpira
nove konte zaradi pravilnega knjiženja.
14. člen
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se
za ta namen odpre nova postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
15. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti so odredbodajalci za sredstva krajevnih skupnosti ob
upoštevanju omejitev iz 3. člena tega odloka.
16. člen
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine sprejme občinski svet na predlog
župana, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine pod zneskom 5.000,00 EUR in načrt
ravnanja s premičnim premoženjem občine, v katerega se uvrsti posamično premično
premoženje nad vrednostjo 10.000 EUR, sprejme župan.
Načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem se lahko v skladu s prejšnjima
dvema odstavkoma med letom spreminjata in dopolnjujeta.
17. člen
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem občine odloči in sklene pravni posel
župan ali od njega pooblaščena oseba.
Župan ali od njega pooblaščena oseba odloča tudi:

−
−
−
−
−

o uporabi splošne proračunske rezerve za premalo predvidene odhodke in nepredvidene
odhodke, ki so nujna za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti
o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti
v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi največ do 5%
sprejetega proračuna
o razdelitvi sredstev iz postavke finančnih pomoči župana, ki so zajete v proračunski
postavki številka 102201
v drugih primerih, ko to določa zakon, statut Občine Sežana in ta odlok.

18. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 1.000,00 Eur, če bi bili
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.
19. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino s katero
se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo
preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki proračunskih postavk, ki so
zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna. Skrbnike proračunskih postavk s
sklepom določi župan.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
20. člen
Občina se v letu 2011 lahko zadolži za investicije predvidene s proračunom za leto 2011 do
višine 2.000.000,00 Eur.

V. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po
objavi.

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: 032-2/2011-4
Datum: 17. 3. 2011
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3,
65/2008 in 74/2009 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št.
117/2007) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 17. 3. 2011 sprejel

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA V OBČINSKI UPRAVI OBČINE SEŽANA
ZA LETO 2011 in 2012

Opis

OBČINSKA UPRAVA
OBČINE SEŽANA

Število
zaposlenih na
dan 31. 12. 2009

Dovoljeno
število
zaposlenih na
dan 31.12. iz
kadrovskega
načrta za leto
2010

Predlog
dovoljenega
števila
zaposlenih na
dan 31. 12.
2011

Predlog
dovoljenega
števila
zaposlenih na
dan 31. 12.
2012

35

36

36

36

V kadrovskem načrtu so zajeti:
− funkcionarji,
− zaposleni za nedoločen čas,
− zaposleni za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne
uslužbence in se sredstva za njihova nadomestila ne zagotavljajo iz sredstev organa, za
čas porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Občinska uprava – Oddelek za splošne zadeve,
− Občinska uprava – Oddelek za finance.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3,
65/2008 in 74/2009 – Odl. US) so Občinski sveti Občine Divača na seji dne
______________, Občine Hrpelje-Kozina na seji dne _______________, Občine Komen na
seji dne ______________ in Občine Sežana na seji dne 17. 3. 2011 sprejeli

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA V ORGANIH SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
OBČIN DIVAČA, HRPELJE – KOZINA, KOMEN IN SEŽANA
ZA LETO 2011 in 2012

Število
zaposlenih na
dan 31.12. 2009

Opis

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO
MEDOBČINSKA NOTRANJA
REVIZIJSKA SLUŽBA
SKUPAJ OBA ORGANA

5

Dovoljeno
število
zaposlenih na
dan 31. 12. iz
kadrovskega
načrta za leto
2010
7

1
6

Predlog
Predlog
dovoljenega
dovoljenega
števila
števila
zaposlenih na
zaposlenih na
dan 31. 12. 2011 dan 31. 12. 2012

4

6

1

1

1

8

5

7

V kadrovskem načrtu so zajeti javni uslužbenci, zaposleni za nedoločen čas za polni delovni
čas.

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

Številka: 032-2/2011-5
Datum: 17. 3. 2011

OBČINA DIVAČA

OBČINA HRPELJE –
KOZINA

OBČINA KOMEN

OBČINA SEŽANA

Drago Božac
Župan

Zvonko Benčič Midre
Župan

Danijel Božič
Župan

Davorin Terčon
Župan

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

Številka: 032-2/2011-6
Datum: 17. 3. 2011
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS,
št. 117/2007) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 17. 3. 2011 sprejel

SKLEP

1.
Občinski svet občine Sežana sprejema načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine
Sežana nad vrednostjo 5.000,00 EUR za leto 2011, ki je priloga tega sklepa.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem nad vrednostjo, določeno v prejšnjem odstavku,
se lahko med letom spreminja in dopolnjuje.
2.
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem občine odloči in sklene pravni posel
župan ali od njega pooblaščena oseba.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja v
postopkih, ki so se začeli pred uveljavitvijo Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010), odloča občinski svet.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu občine Sežana za leto 2011.

Davorin Terčon
župan

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

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEŽANA ZA LETO 2011
A. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEŽANA ZA LETO 2011
I. ZEMLJIŠČA
PARCELNA ŠTEVILKA, KRAJ
4320/11, 4320/12, 4320/13 (prenos iz l. 2009)
2876/5,2876/6,6095/96 (prenos iz l. 2009)
6041/2 in 6042/1 (prenos iz l. 2009)
2368/11
3791/7
3745/551, 3745/552, 3745/553, 3799/8, 3799/10
2212/720, 2212/721, 2212/722, 2212/723, 2212/724,
2212/726, 2212/728, 2212/725
6316/8
2307/16, 2307/17, 2307/18, 2312/19, 2312/20,
2312/21, 2312/23, 2312/24, 2312/26, del 2317/72, del
2314/1, del 2314/8, del 2317/45
3791/10
3959/15
2297/28, 2297/27
2404/66
2368/12, 6095/105
4472/21, 2300/184, 4529/14, 226/4 in 226/3 (prenos
iz l.2010); 2534/3, 1280/231, 1280/247, 1280/251,
4506/6
del 2463 (prenos iz l.2010)
2589/60, 2589/56 in 2589/53
1053/2 in del 1051/4
del 3005/7 (prenos iz l.2010)

VELIKOST V M2 / K. O.

NASLOV IN KRAJ

OCENJENA
VREDNOST V EUR
108.855,00
21.700,00
24.750,00
48.906,00
700.000,00

720 m2 / k.o. Sežana
310 m2/ k.o. Sežana
495 m2 / k.o. Sežana
627m2/ k.o. Sežana
cca 8680 m2/k.o.
Sežana
701 m2/ k.o. Sežana
6284 m2/k.o. Sežana

Sežana (za bivšo Iskro)
Sežana (Lehte)
naselje Šmarje
Mesto Sežana
Sežana (Terminal)

35 m2/k.o. Sežana
cca 301 m2 /k.o. Sežana

Mesto Sežana
Mesto Sežana

2.800,00
15.050,00

396 m2/k.o. Sežana
17 m2/k.o. Sežana
158 m2/k.o. Sežana
36 m2/k.o. Sežana
354 m2/k.o. Sežana
2893 m2 k.o. Lokev

Sežana (Terminal)
Mesto Sežana
Sežana (Lehte)
Sežana (Ograde)
Sežana (Lehte)
naselje Lokev

31.000,00
986,00
12.640,00
2.520,00
24.780,00
53.687,00

cca 6 m2 k.o. Merče
1475 m2 k.o. Križ
cca 491 m2 k.o. Kopriva
cca 1800 m2 k.o.
Pliskovica

naselje Žirje-vloga DRSC
naselje Križ
naselje Kopriva
naselje Pliskovica

150,00
73.750,00
11.000,00
72.000.00

Sežana (Terminal)
Sežana (Lehte)

42.060,00
439.880,00

2035/2
6728/34, 6719/28
del 2035/5
442/12
4208/16, 4216, 4215/8
Druga zemljišča na podlagi vlog občanov

61 m2 k.o. Kazlje
88 m2 k.o. Štjak
cca 130 m2 m2 k.o.
Tomaj
72 m2 k.o. Voglje
4139 m2 k.o. Dutovlje

Kazlje -Lovska družina
naselja Selo, Štjak
naselje Tomaj

2.135,00
2.640,00
5.200,00

naselje Dol pri Vogljah
naselje Dutovlje
Območje občine Sežana
SKUPAJ

2.160,00
206.950,00
50.000,00
1.955.599,00

Zgoraj navedene cene so informativne. Ocena prejetih denarnih sredstev v letu 2011 je 1.955.599,00 EUR.
V kolikor se nepremičnine ne proda v letu 2011 se prenesejo v načrt prodaje za leto 2012.
Prodaja se izvaja na podlagi vlog kupcev. Termini izplačil so odvisni od poteka postopkov prodaje – razpisi, dražbe, sklenitev pogodb.
II. STANOVANJA IN POSLOVNI PROSTORI
STANOVANJA
PARCELNA ŠTEVILKA
6689 k.o. Sežana
4210/11 k.o. Sežana

VELIKOST V
m2
25,51 m2
77,77 m2

NASLOV IN KRAJ
Mirka Pirca 1a, Sežana

enosobno stanovanje

I.tankovske brigade 3, Sežana

trisobno stanovanje

Stjenkova ulica 6, Sežana
Ulica I. maja 6, Sežana
Mirka Pirca 1, Sežana
Kidričeva ulica 5, Sežana
Dutovlje 102

SKUPAJ:

OPOMBE

OCENJENA
VREDNOST EUR
15.887,00
93.320,32
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

359.207,00EUR

Prodaja se izvaja na podlagi vlog kupcev. Termini izplačil so odvisni od poteka postopkov prodaje – razpisi, dražbe, sklenitev pogodb.
Ocena prejetih denarnih sredstev za leto 2011 je 359.207,00 EUR od prodaje stanovanj.

POSLOVNI PROSTORI
PARCELNA ŠTEVILKA

VELIKOST V m2

NASLOV IN KRAJ

OPOMBE

3246/19,3245/20 k.o. Dutovlje

194,11 m2

Dutovlje 60a

Zdravstveni dom Dutovlje

6437/10 k.o. Sežana

17 parkirnih mest

Kolodvorska 1, Sežana

parkirna mesta

SKUPAJ:

OCENJENA
VREDNOST EUR
200.000,00
161.500,00

361.500,00 EUR

Prodaja se izvaja na podlagi vlog kupcev. Termini izplačil so odvisni od poteka postopkov prodaje – razpisi, dražbe, sklenitev pogodb.
Ocena prejetih denarnih sredstev za leto 2011 je 361.500,00 EUR od prodaje poslovnih prostorov.

B. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE SEŽANA ZA LETO 2011
I. ZEMLJIŠČA
PARCELNA ŠTEVILKA
6339 (prenos iz l. 2010)
3745/557, 3745/558, 3745/330, 3745/336 (prenos
iz l. 2010)
2212/659, 2212/647
3796/7, 3796/5
609/5, 609/7
2212/702, 2212/706, 2212/710, 2212/711,
2212/712, 2212/703
2778/16, 2778/15
6880/3
2212/544
5088/3, 5153/4, 5234/150
2754/3, 2307/6, del 2317/67
4189/4. 4240/17
4715/1
2300/128, 2300/129, 3798, 227/34, 227/36,
227/38, 227/40, 227/43 227/51, (prenos iz l.2010),
*156, 3340/2
582/3
1465/2, 2308/3 in 1967/4 (prenos iz l.2010)
1814/4 (prenos iz l.2010)
3992/10 (prenos iz l.2010) 975/4, 2360/1,
4208/14, 4208/15, del 4025, del 3960/106, del
3960/95
1047/4 in 4208/16
530/2, 530/3 (prenos)
1676/2 (prenos iz l.2010)

VELIKOST V M2 / K.O.

NASLOV IN KRAJ

OCENJENA
VREDNOST V EUR
13.320,00
58.245,00

Cca 370 m2/k.o. Sežana
1655 m2 / k.o. Sežana

Mesto Sežana
Sežana Terminal

1816 m2 / k.o. Sežana
171 m2 / k.o. Sežana
254 m2/ k.o. Sežana
2758 m2 / k.o. Sežana

Mesto Sežana (Ograde)
Sežana Terminal
Naselje Dane pri Sežani
Mesto Sežana (Lehte)

56.804,00
5.130,00
7.620,00
147.128,00

2605 m2/k.o. Sežana
27 m2/k.o. Sežana
532 m2/k.o. Sežana
2225 m2/k.o. Sežana
566 m2/k.o. Sežana
95 m2/k.o. Sežana
1211 m2/k.o. Sežana
3515 m2 k.o. Lokev

Mesta Sežana (rekreacija plan)
Zn Lehte
Mesto Sežana (Zn Ograde)
Mesto Sežana (Vrhoveljska cesta
Zn Lehte
Mesto Sežana
Mesto Sežana (pokopališče)
naselje Lokev (cesta), vodni rezervoar
(tožba)

13.806,00
810,00
18.088,00
3.199,00
16.980,00
6.588,00
0,00
137.437,00

22 m2 k.o. Povir

naselje Povir (cesta)

607 m2 k.o. Križ
421 m2 k.o. Tomaj
cca 900 m2 k.o. Dutovlje

naselje Križ, Šmarje
naselje Tomaj (cesta)
naselje Dutovlje-Godnje (cesta, pločnik)

4159 m2 k.o. Dutovlje

Dutovlje-pokopališče in zamenjava s
Krasopremo
cesta Krajna vas-Pliskovica
naselje Štorje -pokopališče

344 m2 k.o. Krajna vas
198 m2 k.o. Štorje

600,00
21.015,00
10.165,00
20.990,00

156.200,00
760,00
4.950,00

2543/2, 535/2, 535/3 in 2549/2 (prenos iz l.2010),
550/3
1222/2, 1210/3, 1210/4, 1219/3, 1211/2 (prenos)
1397/1,326/5, 326/7, del 908/149, del 908/12
del 1228
50/2, 4459/3, 4458/2, 4458/3 in 4468/3 (prenos iz
l.2010)
1590/3, 1578/3, del 1955, del 1323/58

1419 m2 k.o. Pliskovica

cesta Krajna vas-Pliskovica

1151 m2 k.o. Veliki Dol
cca 356 m2 k.o. Voglje
cca 416 m2 k.o. Griže
3460 m2 k.o. Štjak

cesta Pliskovica -Veliki Dol
naselje Vrhovlje in Dol pri Vogljah ( cesta)
vodni rezervoar Griže
lokalna cesta Štjak

cca 1482 m2 k.o. Veliko
Polje

naselje Vrabče (cesta), vodni rezervoar

Druga zemljišča na podlagi vlog občanov,
uveljavljanje predkupne pravice

8.533,00
2.704,00
8.880,00
2.080,00
17.200,00
7.615,00

Območje občine Sežana

50.000,00

SKUPAJ

796.847,00

Zgoraj navedene cene so informativne. Ocena porabljenih denarnih sredstev v letu 2011 je 796.847,00 EUR.
V kolikor se nepremičnine ne kupijo v letu 2011 se prenesejo v načrt nakupa za leto 2012.
Nakupi se izvajajo na podlagi prejetih vlog oz. po uradni dolžnosti. Termini izplačil so odvisni od poteka postopkov nakupa.
II. STANOVANJA IN POSLOVNI PROSTORI
STANOVANJA
PARCELNA ŠTEVILKA

VELIKOST V m2

NASLOV IN KRAJ

OPOMBE

6729/3 k.o. Sežana

56,33 m2

Iga Grudna 7, Sežana

dvosobno stanovanje

OCENJENA
VREDNOST EUR
50.000,00

4202/13 k.o. Sežana

47,43 m2

Iga Grudna 7, Sežana
Ul. Jožeta Pahorja1, Sežana

dvosobno stanovanja

50.000,00
66.000,00

SKUPAJ:

166.000,00 EUR

Pridobivanje premoženja se izvaja v skladu s potrebami in možnostmi občine. Ocena porabljenih denarnih sredstev za leto 2011 je 166.000,00 EUR
od prodaje stanovanj.

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

Številka: 032-2/2011-7
Datum: 17. 3. 2011
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) in 15. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet
Občine Sežana na svoji seji dne 17. 3. 2011 sprejel

UGOTOVITVENI

SKLEP

Ugotovi se, da so v mandatnem obdobju 2010 – 2014 v Občinskem svetu Občine Sežana
oblikovane oz. delujejo:
A) svetniške skupine:
− Svetniška skupina ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA LISTA OBČANOV ima naslednje
občinske svetnike: Robert Rogič, Edi Fabjan in Andreja Barič; vodja Robert Rogič
− Svetniška skupina SDS ima naslednja občinska svetnika: Sergij Daolio in Breda Durcik.
vodja: Sergij Daolio
− Svetniška skupina DeSUS ima naslednja občinska svetnika: Marjan Sardoč in Vilijem
Frančeškin; vodja: Marjan Sardoč
− Svetniška skupina SD ima naslednje občinske svetnike: Savo Marinšek in Matej Glavina
(SD) in David Škabar ((lista) David Škabar): vodja Savo Marinšek
− Svetniška skupina LDS ima naslednja občinska svetnika: Rudolf Pečar in Iztok Bandelj;
vodja: Rudolf Pečar
− Svetniška skupina ZARES – nova politika ima naslednja občinska svetnika: Črtomir
Pečar in Nadja Počkar; vodja: Črtomir Pečar
B) Samostojni člani občinskega sveta:
− Ivan Vodopivec – Lista Miroslava Kluna
− Špela Rožman – Pretresi
− Božo Marinac – Zveza za Primorsko-ZZP
− Ivica Podgoršek – Neodvisna lista Zarja
− Branko Može – (lista) Branko Može
− Milan Škapin – Obrtno podjetniška lista

Davorin Terčon
župan
Poslano:
− vodjem svetniških skupin,
− samostojnim članom občinskega sveta,
− Občinska uprava – Oddelek za finance,
− Medobčinska notranja revizijska služba.
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: 032-2/2011-8
Datum: 17. 3. 2011

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) in drugega
odstavka 15. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sežana (Uradni list RS, št.
117/2007) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 17. 3. 2011 sprejel
S K L E P
O FINANCIRANJU SVETNIŠKIH SKUPIN IN SAMOSTOJNIH ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE SEŽANA

1.
S tem sklepom se določi svetniške skupine in samostojne člane občinskega sveta, ki se v
mandatnem obdobju 2010 – 2014 financirajo iz sredstev proračuna Občine Sežana ter način
njihovega financiranja.
2.
Iz proračuna Občine Sežana se sredstva za kritje materialnih stroškov, navedenih v 4. točki
tega sklepa, zagotovijo naslednjim svetniškim skupinam in samostojnim članom občinskega
sveta glede na število dobljenih glasov na zadnjih volitvah v občinski svet:
- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
- ZARES – nova politika
- ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA LISTA OBČANOV
- Ivan Vodopivec (LISTA MIROSLAVA KLUNA)
- Špela Rožman (PRETRESI)
- Branko Može (BRANKO MOŽE)
- Milan Škapin (OBRTNO PODJETNIŠKA LISTA)
Politični stranki, navedeni v tej točki sklepa, sta predhodno podali pisno izjavo o financiranju
svoje svetniške skupine.
3.
Višina sredstev, ki se nameni za financiranje političnih strank ter za kritje stroškov delovanja
njihovih svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, se določi v proračunu
občine za tekoče proračunsko leto na podlagi posebnega sklepa občinskega sveta in skupno
ne sme preseči 0.6 odstotka sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo
financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog
(primerna poraba) za to leto.
O razmerju financiranja politične stranke in njene svetniške skupine oz. samostojnega člana
občinskega sveta je politična stranka dolžna podati izjavo pred sprejemom občinskega
proračuna za prvo leto novega mandatnega obdobja oz. vsako proračunsko leto, če se odloči
za spremembo razmerja financiranja.
Svetniškim skupinam in samostojnim članom občinskega sveta, ki ne pripadajo politični
stranki, se za kritje stroškov delovanja letno zagotavlja pravica črpanja sredstev, ki ne sme

preseči 0.5 % sredstev primerne porabe za posamezno leto, s tem, da se višina sredstev
določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto na podlagi posebnega sklepa
občinskega sveta.
4.
Kritje stroškov delovanja svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta zajema:
- kritje stroškov nabave strokovne literature, pisarniškega in drugega materiala
- povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije po napotitvi (dnevnice, kilometrina,
potni stroški, nočitve)
- povračilo stroškov izobraževanja, udeležbe na seminarjih za delo v občinskem svetu
- kritje stroškov, povezanih s komuniciranjem z volivci, stroškov fotokopiranja,
reprezentančnih stroškov, materialnih ter drugih neposrednih stroškov za delovanje
svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta
5.
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta se
vodijo za vsako svetniško skupino in vsakega samostojnega člana občinskega sveta
posamezno.
Svetniška skupina oziroma samostojni člani za namene iz prejšnjega odstavka izstavlja
naročilnice v imenu in za račun občine. Vsak račun mora glasiti na naslov občine.
Odredbe za uporabo finančnih sredstev izdaja, na predlog vodje svetniške skupine oziroma
samostojnega člana, župan. Vodja svetniške skupine oziroma samostojni član mora potrjen
oz. podpisan račun dostaviti občini, ki vodi za posamezno skupino oziroma samostojnega
člana, evidenco upravičenih sredstev in dospelih stroškov. Račun se ne plača, dokler ni
knjižen in ga ne sopodpiše župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
6.
Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so dolžni s sredstvi ravnati kot dober
gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega sklepa.
Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren vodja svetniške skupine oz. samostojni
član občinskega sveta.
Nadzor nad zakonito in pravilno porabo sredstev izvajata občinska uprava in medobčinska
notranja revizijska služba.
7.
Politične stranke, ki niso zajete v tem sklepu, se financirajo v skladu s sklepom občinskega
sveta št. 06202-5/2003-12 z dne 8. 5. 2003 (Uradni list RS, št. 45/2003).
8.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep občinskega sveta št. 032-11/2007-7 z
dne 20. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 125/2007).
9.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Davorin Terčon
župan Občine Sežana

Poslano:
− vodjem svetniških skupin,
− samostojnim članom občinskega sveta,
− Občinska uprava – Oddelek za finance,
− Medobčinska notranja revizijska služba.
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: 032-2/2011-9
Datum: 17. 3. 2011
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/1994, 13/1998 –
Odločba US, 70/2000, 51/2002, 94/2002 – Odločba US, 69/2005 in 103/2007), Sklepa o
financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 21/2011) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 117/2007) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 17. 3. 2011 sprejel

SKLEP
O VIŠINI SREDSTEV, KI SE ZAGOTOVIJO V OBČINSKEM PRORAČUNU ZA LETO 2011
ZA FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK IN ZA DELOVANJE SVETNIŠKIH SKUPIN OZ.
SAMOSTOJNIH ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

1.
V proračunu Občine Sežana za leto 2011 se zagotovijo sredstva za financiranje političnih
strank v skupni višini 0.1 odstotka primerne porabe za to leto, za kritje stroškov delovanja
svetniških skupin oz. samostojnih članov občinskega sveta pa sredstva v skupni višini 0.4219
odstotka primerne porabe.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se sredstva za financiranje političnih strank in
njihovih svetniških skupin oz. samostojnih članov občinskega sveta lahko določijo v
drugačnem razmerju v skladu s pisno izjavo posamezne politične stranke.
2.
V občinskem proračunu za leto 2011 se zagotovijo sredstva za financiranje političnih strank
in za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta v naslednji višini:

ZA KRAS IN BRKINE
SDS
DeSUS
SD
LDS
ZARES – nova politika
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VSOTA

FIN. SVET.
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SKUPINE
POL.STR.
€
€
4.999,81
4.461,29
4.084,93
4.084,93
3.076,64
586,03
2.827,32
706,83
2.499,90
1.996,00
2.533,57
2.065,41
1.387,38
1.289,22
18.076,27 18.522,99

SKUPAJ
SS + PS
€
4.999,81
4.461,29
4.084,93
4.084,93
3.662,67
3.534,15
2.499,90
1.996,00
2.533,57
2.065,41
1.387,38
1.289,22
36.599,26

3.
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2011 in
Sklepa o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev
proračuna Občine Sežana.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− vodjem svetniških skupin,
− samostojnim članom občinskega sveta,
− Občinska uprava – Oddelek za finance,
− Medobčinska notranja revizijska služba.
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: 032-2/2011-10
Datum: 17. 3. 2011
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 –
prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 100/08-odl. US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10 in
84/10-odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79 /99, 124/2000,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06 ZJZP, 14/207-ZSPDPO, 109/08, 49/09,
38/10-ZUKN in 107/10) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je
Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 17. 3. 2011 sprejel

ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE SEŽANA ZA LETO 2012

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2012 določa obseg javne porabe občine Sežana
za leto 2012 in način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna ter
občinskim premoženjem.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA
2. člen
Proračun Občine Sežana za leto 2012 se določa v višini 18.763.263 eur
Splošni del proračun Občine Sežana na ravni podskupin kontov se za leto 2012 določa v
naslednjih zneskih:
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE (730)

70

71

72

73

EUR
18.753.263
12.382.720
8.635.935
6.902.815
1.404.580
328.540
3.746.785
3.102.034
6.000
10.500
12.500
615.751
2.800.000
300.000
2.500.000
0

74

78
II.
40

41

42
43

731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
740 Transferni prihodki od drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
Prejeta sredstva iz Evropske unije
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B)
IV.
75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750)

V.
44
VI.

C)
VII.
50

0
3.339.105
751.141
2.587.964
231.438
231.438
18.334.992
5.061.479
1.093.223
170.035
3.647.452
131.000
19.769
6.469.238
276.039
2.968.738
338.982
2.885.479
6.107.009
6.107.009
697.266
71.400
625.866
418.271

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
750 Prejeta vračila danih posojil
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
440 Dana posojila
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

10.000
10.000
10.000
35.000
35.000
35.000
-25.000

X.

RAČUN FINANCIRANJA:
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA
ODPLAČILO DOLGA (550)
550 Odplačilo domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-393.271

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-418.271

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

VIII.
55
IX.

0
0
0
393.271
393.271
393.271
0

0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni
na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte predpisane s kontnim
načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2012 – 2015.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine
Sežana.
V okviru proračuna deluje sklad proračunske rezerve oblikovan po zakonu o javnih financah.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu
občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene. Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih
let, ki niso predvidena v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
Krajevne skupnosti lahko prevzemajo obveznosti le v okviru planiranih sredstev krajevnih
skupnosti. Za prevzemanje obveznosti do višine 20.000,00 Eur brez davka na dodano
vrednost ni potrebno soglasje župana, nad tem zneskom je potrebno pred prevzemanjem
obveznosti pridobiti soglasje župana.
Krajevne skupnosti lahko izvajajo v breme sredstev krajevne skupnosti le tiste naloge, ki ne
presegajo vrednosti 80.000,00 Eur brez davka na dodano vrednost.
4. člen
Za posamezno investicijsko nalogo se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale
plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v
načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjem letu iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo
presegati 80% sredstev skupine odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova tekočih
odhodkov (izdatkov za blago in storitve ) in tekočih transferov ne smejo presegati 50%.
sredstev zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo. Omejitve iz
naslova prevzemanja tekočih obveznosti se ne nanaša na prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami in prevzemanju obveznosti za dobavo elektrike, vode, komunalne
storitve in drugih storitev, ki so nujna za delovanje neposrednih porabnikov.
Omejitve se ne nanašajo tudi na prevzemanje obveznosti, ki se v celoti ali v pretežnem delu
financirajo iz namenskih prihodkov in prihodkov donacij.
Za posamezen investicijski projekt, za katerega je občinski svet potrdil investicijski program
in se financira preko več let, je možno, razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do
višine sredstev določenih v načrtu razvojnih programov.
Obveznosti po prejšnjih postavkah, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno
vključujejo v proračun leta na katero se nanašajo.
5. člen
Sredstva proračuna se neposrednim in posrednim proračunskim porabnikom med letom
praviloma dodeljujejo mesečno v obliki dvanajstine oziroma na podlagi sklenjenih pogodb.
Župan lahko določi v utemeljenih primerih tudi drugačno dinamiko nakazil dotacij.
Sredstva za investicijske transfere, se nakazujejo na osnovi dokumentacije o že opravljenih
investicijah.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj
proračuna.

V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se
sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v
posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje
uporabnikov.
6. člen
Razdelitev sredstev proračunskih postavk namenjenih društvom in zvezam, ki niso posredni
ali neposredni proračunski uporabniki in katerih višina ni določena s proračunom se razdeli
na osnovi razpisa.
7. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni s proračunom. Sredstva se izločajo
mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo 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.
O uporabi proračunske rezerve do višine 3.000,00 Eur odloča župan na predlog občinske
uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet. O uporabi sredstev iznad višine
3.000,00 Eur odloča občinski svet s posebnim odlokom.
8. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne
namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti za že opravljene nabave blaga, storitev
in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemoma in sicer ob primernem
zavarovanju predplačil, v skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnih financ.
9. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2012 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku
prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke bilanci prihodkov in odhodkov ali za
izdatke v računu financiranja:
− prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicije v zagotavljanje protipožarne varnosti
− okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se
namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda;
− okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za
investicije v zmanjšanje onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
− komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo komunalne opreme, vključno iz naslova
pogodb o sovlaganju v komunalno infrastrukturo;
− namenska sredstva so tudi sredstva krajevnih skupnosti, kot so samoprispevki, donacije,
prihodki od premoženja in drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti. O namenu porabe
izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti, ki niso prihodki po 43. členu Zakona o javnih
financah, odločajo sveti krajevnih skupnosti.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena se prenesejo v proračun naslednjega leta.
10. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračuna se lahko
sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
11. člen
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev

storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih proračunskih postavk. O
prerazporeditvi odloča župan. Župan lahko spreminja načrt razvojnih programov.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu
in sicer v mesecu septembru za prvo polletje in z zaključnim računom. Znotraj proračunskih
postavk se sredstva lahko prerazporejajo oziroma določajo novi konti.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti lahko prerazporejajo sredstva v okviru sprejetega
finančnega načrta krajevne skupnosti, kolikor se v teku finančnega načrta ugotovi, da je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki so nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev
storitev. Dodatni odhodki se pokrivajo v breme drugih postavk finančnega načrta krajevnih
skupnosti
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in
naložb in računom financiranja ni možno.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni predpis, na osnovi katerega nastanejo
nove obveznosti za občinski proračun je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo
proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev.
Župan vključi nove obveznosti tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska
postavka in opredeli višina za nov namen.
13. člen
V sprejetem proračunu lahko finančna služba proračuna občine znotraj proračunske
postavke prerazporeja sredstva med podkonti v okviru iste proračunske postavke in odpira
nove konte zaradi pravilnega knjiženja.
14. člen
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se
za ta namen odpre nova postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
15. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti so odredbodajalci za sredstva krajevnih skupnosti ob
upoštevanju omejitev iz 3. člena tega odloka.
16. člen
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine sprejme občinski svet na predlog
župana, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine pod zneskom 5.000,00 EUR in načrt
ravnanja s premičnim premoženjem občine, v katerega se uvrsti posamično premično
premoženje nad vrednostjo 10.000 EUR, sprejme župan.
Načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem se lahko v skladu s prejšnjima
dvema odstavkoma med letom spreminjata in dopolnjujeta.
17. člen
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem občine odloči in sklene pravni posel
župan ali od njega pooblaščena oseba.
Župan ali od njega pooblaščena oseba odloča tudi:

−
−
−
−
−

o uporabi splošne proračunske rezerve za premalo predvidene odhodke in nepredvidene
odhodke, ki so nujna za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti
o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti
v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi največ do 5%
sprejetega proračuna
o razdelitvi sredstev iz postavke finančnih pomoči župana, ki so zajete v proračunski
postavki številka 102201
v drugih primerih, ko to določa zakon, statut Občine Sežana in ta odlok.

18. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 1.000,00 Eur, če bi bili
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.
19. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino s katero
se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo
preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki proračunskih postavk, ki so
zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna. Skrbnike proračunskih postavk s
sklepom določi župan.

V. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po
objavi.

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: 032-2/2011-11
Datum: 17. 3. 2011

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3 ,
65/2008 in 74/2009 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št.
117/2007) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 17. 3. 2011 sprejel
PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA V OBČINSKI UPRAVI OBČINE SEŽANA
ZA LETO 2012 in 2013

Opis

OBČINSKA UPRAVA
OBČINE SEŽANA

Število
Dovoljeno število
Predlog
zaposlenih na
zaposlenih na
dovoljenega
dan 31. 12. 2010
dan 31.12. iz
števila
predloga
zaposlenih na
kadrovskega
dan 31. 12.
načrta za leto
2012
2011
34

36

36

Predlog
dovoljenega
števila
zaposlenih na
dan 31. 12.
2013

38

V kadrovskem načrtu so zajeti:
− funkcionarji,
− zaposleni za nedoločen čas,
− zaposleni za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne
uslužbence in se sredstva za njihova nadomestila ne zagotavljajo iz sredstev organa, za
čas porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka

Davorin Terčon
župan
Poslano:
− Občinska uprava - Oddelek za splošne zadeve,
− Občinska uprava - Oddelek za finance.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3,
65/2008 in 74/2009 – Odl. US) so Občinski sveti Občine Divača na seji dne
______________, Občine Hrpelje-Kozina na seji dne _______________, Občine Komen na
seji dne _____________ in Občine Sežana na seji dne 17. 3. 2011 sprejeli
PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA V ORGANIH SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
OBČIN DIVAČA, HRPELJE – KOZINA, KOMEN IN SEŽANA
ZA LETO 2012 in 2013

Število
zaposlenih na
dan 31.12. 2010

Opis

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO
MEDOBČINSKA NOTRANJA
REVIZIJSKA SLUŽBA
SKUPAJ OBA ORGANA

4

Dovoljeno
število
zaposlenih na
dan 31. 12. iz
predloga
kadrovskega
načrta za leto
2011
4

1
5

Predlog
Predlog
dovoljenega
dovoljenega
števila
števila
zaposlenih na
zaposlenih na
dan 31. 12. 2012 dan 31. 12. 2013

6

6

1

1

1

5

7

7

V kadrovskem načrtu so zajeti javni uslužbenci, zaposleni za nedoločen čas za polni delovni
čas.

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

Številka: 032-2/2001-12
Datum: 17. 3. 2011

OBČINA DIVAČA

OBČINA HRPELJE –
KOZINA

OBČINA KOMEN

OBČINA SEŽANA

Drago Božac
župan

Zvonko Benčič Midre
župan

Danijel Božič
župan

Davorin Terčon
župan

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

Številka: 032-2/2011-13
Datum: 17. 3. 2011
Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine
Sežana-uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 43/2005) in 16. člena Statuta Občine
Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne
sprejel
SKLEP

1.
Občinski svet občine Sežana sprejema načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine
Sežana nad vrednostjo 5.000,00 EUR za leto 2012, ki je priloga tega sklepa.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem nad vrednostjo, določeno v prejšnjem odstavku,
se lahko med letom spreminja in dopolnjuje.
2.
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem občine odloči in sklene pravni posel
župan ali od njega pooblaščena oseba.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja v
postopkih, ki so se začeli pred uveljavitvijo Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010), odloča občinski svet.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu občine Sežana za leto 2012.

Davorin Terčon
župan

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

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEŽANA ZA LETO 2012
A. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEŽANA ZA LETO 2012
I. ZEMLJIŠČA
NASLOV IN KRAJ

PARCELNA ŠTEVILKA
VELIKOST V M2 / K. O.
Druga zemljišča na podlagi vlog občanov,
uveljavljanje predkupne pravice, urejanje
lastništva ulic in cest

OCENJENA VREDNOST V
EUR

Območje občine Sežana

50.000,00

SKUPAJ

50.000,00

Zgoraj navedene cene so informativne. Ocena porabljenih denarnih sredstev v letu 2012 je 50.000,00 EUR.
V kolikor se nepremičnine ne kupijo v letu 2011 se prenesejo v načrt nakupa za leto 2012.
Nakupi se izvajajo na podlagi prejetih vlog oz. po uradni dolžnosti. Termini izplačil so odvisni od poteka postopkov nakupa.

II. STANOVANJA IN POSLOVNI PROSTORI
II. STANOVANJA
PARCELNA ŠTEVILKA

VELIKOST V m2

NASLOV IN KRAJ

OPOMBE

k.o. Sežana

m2

Sežana

stanovanje

SKUPAJ:

OCENJENA
VREDNOST EUR
100.000,00

100.000,00 EUR

Pridobivanje premoženja se izvaja v kolikor se pokažejo možnosti in potrebe. Ocena porabljenih denarnih sredstev za leto 2012 je 100.000,00 EUR
za nakup stanovanj.

B. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE SEŽANA ZA LETO 2012
I. ZEMLJIŠČA
PARCELNA ŠTEVILKA, KRAJ
3745/414, 3745/529, 3745/531, 6091/47, 3785/2,
3745/337, 3784/2, 3745/340, 3745/512, 3785/4,
3794/4, 3745/111, 3745/542, 3745/515, 3745/509,
3745/109, 3773/3, 3745/360
Druga zemljišča na podlagi vlog občanov

VELIKOST V M2 / K. O.
Cca 38738 m2/ k.o.
Sežana

NASLOV IN KRAJ
OLN poslovna cona JZ, Zn
Terminal

OCENJENA VREDNOST V
EUR
2.440.494,00

Območje občine Sežana
SKUPAJ

59.506,00
2.500.000,00

Zgoraj navedene cene so informativne. Ocena prejetih denarnih sredstev v letu 2012 je 2.500.000,00 EUR.
V kolikor se nepremičnine ne proda v letu 2011 se prenesejo v načrt prodaje za leto 2012.
Prodaja se izvaja na podlagi vlog kupcev. Termini izplačil so odvisni od poteka postopkov prodaje – razpisi, dražbe, sklenitev pogodb.
II. STANOVANJA IN POSLOVNI PROSTORI
STANOVANJA
PARCELNA ŠTEVILKA
4023/1 k.o. Sežana
6325 k.o. Sežana

SKUPAJ:

VELIKOST V
m2
71,57 m2
75,03 m2

NASLOV IN KRAJ

OPOMBE

Mirka Pirca 1, Sežana

dvosobno stanovanje

Partizanska cesta 66, Sežana

dvoinpolsobno
stanovanje

OCENJENA
VREDNOST EUR
57.256,00
91.516,00

148.772,00EUR

Prodaja se izvaja na podlagi vlog kupcev. Za leto 2012 se predvideva, odkup dveh stanovanj. Termini izplačil so odvisni od poteka postopkov
prodaje – razpisi, dražbe, sklenitev pogodb. Ocena prejetih denarnih sredstev za leto 2012 je 148.772,00 EUR od prodaje stanovanj.

POSLOVNI PROSTORI
PARCELNA ŠTEVILKA

VELIKOST V m2

NASLOV IN KRAJ

OPOMBE

4010/3 k.o. Sežana

120 m2

Ulica I. maja 1, Sežana

Poslovni prostor

SKUPAJ:

OCENJENA
VREDNOST EUR
150.000,00

150.000,00 EUR

Prodaja se izvaja na podlagi vlog kupcev. Termini izplačil so odvisni od poteka postopkov prodaje – razpisi, dražbe, sklenitev pogodb.
Ocena prejetih denarnih sredstev za leto 2012 je 150.000,00 EUR od prodaje poslovnih prostorov.

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

Številka: 032-2/2011-14
Datum: 17. 3. 2011

Na podlagi 1. odstavka 41. člena in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št.
117/2007) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 17. 3. 2011 sprejel

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Sežana se je seznanil s Programom dela Nadzornega odbora Občine
Sežana za leto 2011 št. 060-2/2011-2, ki ga je Nadzorni odbor sprejel na seji dne 24. 2. 2011
in št. 060-2/2011-4 z dne 16. 3. 2011.

2.
Občinski svet Nadzornemu odboru Občine Sežana predlaga, da v svoj program dela za leto
2011 vključi tudi nadzor nad poslovanjem in porabo sredstev v letu 2010 v društvih, ki
delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača,
Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana, in sicer: Območno združenje Rdečega križa Sežana,
Društvo za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim »PO MOČ« Sežana, Društvo za duševno
zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI« ter Medobčinsko društvo prijateljev
mladine Sežana.

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: 032-2/2011-15
Datum: 17. 3. 2011
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007), 31. člena Zakona
o vrtcih (ZVrt-UPB2, Uradni list RS, št. 100/2005-prečiščeno besedilo, 25/2008 in 36/2010) in
20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005 in 120/2005) je Občinski svet Občine Sežana na
svoji seji dne 17. 3. 2011 sprejel
SKLEP
1.
Potrdijo se ekonomske cene programov Vrtca Sežana tako da znaša mesečna cena na
otroka po posameznih programih:
PRVO STAROSTNO OBDOBJE
EUR
Celodnevni program
Program
Živila
SKUPAJ

459,96
37,38
497,34

Poldnevni program (od 7.
do 12. ure)
Program
Živila
Skupaj

312,82
10,50
323,32

Poldnevni program (od 7.12.30 ure) s kosilom
Program
Živila
Skupaj

333,17
26,88
360,05

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
EUR
Celodnevni program
Program
Živila
SKUPAJ
Razvojni oddelek
Program
Živila
SKUPAJ
Poldnevni program (od 7.
do 12. ure)
Program

323,94
37,38
361,32
1.244,06
37,38
1.281,44
EUR

218,00

Živila
SKUPAJ

10,50
228,50

Poldnevni program (od 7.12.30 ure) s kosilom
Program
Živila
SKUPAJ

227,70
26,88
254,58

2.
Cena oddelkov I. starostnega obdobja, od katere se izračunava prispevek staršev za otroke,
za katere je Občina Sežana po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programov vrtca,
znaša za celodnevni program 409,13 €, za poldnevni program (brez kosila) 311,35 € in za
poldnevni program s kosilom 346,75 €. Razliko do ekonomske cene krije Občina Sežana.
Zgoraj navedene subvencionirane cene ne veljajo v primeru, ko imajo starši v vrtec hkrati
vključenega več kot enega otroka in se v skladu z 29. členom Zakona o vrtcih zagotavljajo
sredstva za sofinanciranje plačil staršev za plačilo programa, v katerega so vključeni mlajši
otroci, iz državnega proračuna.
3.
Ta sklep velja takoj. Uporablja pa se od 1.4.2011.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− JZ Vrtec Sežana, Ulica J. Pahorja 1, 6210 Sežana,
− Občina Divača, Kolodvorska ul. 3a, 6215 Divača,
− Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina,
− Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
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: 032-2/2011-16
Datum: 17. 3. 2011

Na podlagi 24. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006), 215. člena Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007,
114/2007, 61/2008 in 99/2009) in 16. člena Statuta občine Sežana (Uradni list RS, št.
17/2007) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 17. 3. 2011 sprejel
SKLEP
1.
Sprejme se Strategija financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno
izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana v obdobju
od leta 2011 do 2014, ki je priloga tega sklepa.
2.
Do sofinanciranja po Strategiji so društva upravičena od 1. 1. 2011 dalje na podlagi Sklepa o
začasnem financiranju (Uradni list RS, št. 101/2010) in proračuna za leto 2011.
3.
Strategija iz prve točke tega sklepa začne veljati z dnem, ko jo sprejme zadnji izmed
Občinskih svetov občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana.
4.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača,
− Občina Hrpelje – Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina,
− Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen,
− Društvo Po moč, Ulica 1. maja 1, 6210 Sežana,
− Društvo Vezi, Štorje 26, 6210 Sežana,
− Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana, Partizanska cesta 18, 6210 Sežana,
− Območno združenje Rdečega križa Sežana, Bazoviška c. 13, 6210 Sežana.
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: 032-2/2011-17
Datum: 17. 3. 2011

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet
Občine Sežana na svoji seji dne 17. 3. 2011 sprejel

SKLEP
1.
Naloži se županu in občinski upravi Občine Sežana, da se v roku 60 dni skupaj z
Medobčinskim društvom prijateljev mladine Sežana poišče rešitev, ki bi zagotovila
financiranje polne zaposlitve obstoječih dveh zaposlenih v Medobčinskem društvu prijateljev
mladine v okviru programov na področju družbenih dejavnosti, ki so financirani s strani
Občine.
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Občinska uprava – Oddelek za gospodarske in družbene dejavnosti,
− Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana, Partizanska cesta 18, Sežana.
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: 032-2/2011-18
Datum: 17. 3. 2011

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) ter 33. člena
Koncesijske pogodbe za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov« in »urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin« št. 35459/2009-22 je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 17. 3. 2011 sprejel naslednji

SKLEP

1.
Občinski svet občine Sežana se je seznanil s Poročilom o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in urejanja javnih poti,
površin za pešce in zelenih površin v občini Sežana v letu 2010.
2.
Sprejme se Letni program za gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov in urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin v občini Sežana za leto
2011.
3.
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: 032-2/2011-19
Datum: 17. 3. 2011

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet
Občine Sežana na svoji seji dne 28. 2. 2011 sprejel

SKLEP

1.
Sprejme se predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo v predlagani vsebini v prvi obravnavi.
2.
Županu se naloži, da za naslednjo sejo občinskega sveta pripravi predlog odloka za drugo
obravnavo, pri čemer naj v okviru zakonskih možnosti upošteva pripombe in predloge,
podane v prvi obravnavi.
3.
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: 032-2/2011-20
Datum: 17. 3. 2011

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet
Občine Sežana na svoji seji dne 17. 3. 2011 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občina Sežana pristopi k pobratenju z Občino Montbrison v Republiki Franciji.
2.
Župana Občine Sežana se pooblasti, da podpiše Protokol o pobratenju med občinama.
3.
Svečani podpis Protokola o pobratenju se opravi na skupni seji Občinskih svetov Občin
Sežana in Montbrison.
4.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslati:
− Občina Montbrison, B.P. 179, 42605 Montbrison, Francija,
− 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: 032-2/2011-21
Datum: 17. 3. 2011
Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. list RS št. 24/00 in 31/00), ter 16. in 124. člena
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet občine Sežana na
svoji seji dne 17. 3. 2011 sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Sežana
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št.
15/2009) (v nadaljevanju besedila: pravilnik) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se
glasi:
»Občina Sežana sofinancira programe, kjer je ekipa oz. posameznik občan občine Sežana
(razen za programe kakovostnega in vrhunskega športa). Športna društva in njihova
združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa
športa (LPŠ).«.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovna služba Zavoda za šport, turizem in prosti čas Občine Sežana v okviru svojih
obveznosti iz odloka o ustanovitvi v sodelovanju s Športno zvezo Sežana vsako leto pripravi
predlog Letnega programa športa (LPŠ) in ga, skupaj z mnenjem Strokovnega sveta Zavoda
za šport, turizem in prosti čas ter mnenjem Športne zveze Sežana, posreduje v sprejem
Občinskemu svetu občine Sežana.«.
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih
programov. Župan v komisijo imenuje najmanj enega predstavnika Strokovnega sveta
Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana in najmanj dva predstavnika Športne zveze
Sežana.«.
4. člen
MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI SEŽANA, ki so priloga
tega pravilnika, se spremenijo v naslednjih točkah tako, da se besedilo glasi:

I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo naslednji programi:
− 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. Pri šolah smučanja se upošteva le celoletne šole smučanja (pri čemer celoletne
šole smučanja vključujejo tudi suhe treninge).
Program

Velikost skupine

Število
Ur
10
60

Strokovni kader
Št. točk
10
60

Naučimo se plavati
Min 5 / Max 10
Drugi 60 – urni
Min 8 / Max 20
programi
Izvajalcem programa se sofinancira uporabo športnih objektov v višini priznanih ur za
določen program.
2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo naslednji programi:
− 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.
Izvajalcem programa se sofinancira uporabo športnih objektov v višini priznanih ur za
določen program.
− 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. Pri šolah smučanja se upošteva le celoletne šole smučanja (pri čemer celoletne
šole smučanja vključujejo tudi suhe treninge).
Programi, ki jih izvajajo šole: iz sredstev lokalne skupnosti se financira zgolj tiste 80-urne
programe, ki jih šola najema kot zunanje izvajalce in jih lokalna skupnost ne financira že
iz drugih programov.
Program

Velikost skupine

Število ur

Naučimo se plavati

Min 5
Max 10
Min 7
Max 20
Min 8
Max 20

20

Strokovni kader
Št. točk
20

20

20

80

80

Učenje smučanja
Drugi 80 – urni
programi

Iz občinskega proračuna se lahko sofinancira tudi organizacija, izvedba in udeležba na
šolskih športnih tekmovanjih na občinskih, medobčinskih, področnih in državni ravni. Število
točk se dodeli na podlagi števila prijavljenih ekip za posamezno tekmovanje.
Sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec v skladu z razpisnimi pogoji posreduje dokumentacijo o
opravljenem šolskem tekmovanju in stroških le-tega (prevoz in kotizacije oz. prijavnine).

VI. SPECIFIČNE ŠPORTNE PANOGE
Med specifične športne panoge spada šah, planinci in taborniki. Sofinancirajo se dejavnosti
specifičnih športnih panog (planinske in jamarske šole, poletni tabori, zimovanja, ……..)
Za izvajanje programov specifičnih športnih panog za otroke in mladino:
· strokovni kader,
· objekt.

SPECIFIČNA
ŠPORTNA
PANOGA
JAMARJI
JAMARJI
PLANINCI
PLANINCI
ŠAH

DEJAVNOST

Min.število
udeležencev

Štev. ur
trajanja

Strokovni
kader
(tč/uro)

JAMARSKA ŠOLA
8
60
10
JAMARSKI TABOR
8
50
10
PLANINSKA ŠOLA
8
60
10
PLANINSKI TABOR
8
50
10
REDNA VADBA –
12
80
10
otroci
REDNA VADBA –
12
80
10
mladina
TABORNIKI
TABORI
10
80
10
TABORNIKI
MNOGOBOJI
izvedba
10
15
20
sodelovanje
10
15
10
– Za izvajanje dejavnosti tabornikov, planincev, jamarjev, itd… se sofinancira strokovni kader
za največ 10 dnevnih aktivnosti na skupino.
VIII. IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU

STROKOVNIH

KADROV

TER

8.1 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov za delo v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira predvsem izpopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu (licence). Licenčnine se krijejo na področju športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni šport neomejeno, medtem ko se za članske ekipe lahko krije največ
za dva udeleženca iz posamezne panoge.
V primeru, da se sredstev za izpopolnjevanje ne porabi, se jih lahko nameni tudi za
izobraževanje oz. usposabljanje strokovnih kadrov v športu in sicer: šolanje za strokovne
nazive (vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj, trener in sodnik). Šolanje za strokovne nazive se
krije največ za dva udeleženca iz posamezne panoge.
Pogoji za sofinanciranje šolanja/izpopolnjevanja so naslednji:
− da vlogo posreduje izvajalec športnih programov,
− da izvajalec športnih programov in kandidat podpišeta pogodbo, v kateri se kandidat
zavezuje, da bo po končanem šolanju oz. izpopolnjevanju še najmanj štiri leta deloval
kot trener, vodnik pri tem izvajalcu,
Amaterskim trenerjem in vodnikom, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, se šolnina
izobraževanja sofinancira v razpoložljivi višini sredstev.
Sofinanciranje se v skladu z razpisnimi pogoji izvrši, ko izvajalec posreduje dokumentacijo o
uspešno opravljenem šolanju in podpisano pogodbo s kandidatom.
Število strokovnih kadrov, ki se izobražujejo, usposabljajo in izpolnjujejo v posameznem letu
je omejeno glede na obseg sredstev, ki so v posameznem letu planirana za ta namen.
Sofinancira se prijavnina, licenčnina oz. kotizacija. Višina sofinanciranja: povračilo
določenega odstotka dejanskih stroškov.

8.2 Znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, analize in svetovanja ter
založniška dejavnost
Sofinancira se:
• vodenje evidenc o športu v občini Sežana;
• izdajanje strokovnih publikacij;
• izdajanje mesečnih informacij o športu v občini Sežana;
• izdajanje letnega biltena o športu v občini Sežana;
• meritve, analize in svetovanja;
• znanstveno – raziskovalni projekti;
Višina sofinanciranja: sofinancira se delež dejanskih stroškov.
Pogoji:
-

publikacije morajo biti pomembne za Občino Sežana;
v publikacijah mora biti navedeno ime in logotip Občine Sežana;
evidence o športu lahko vodi le izvajalec, ki ima zagotovljene strokovne in
tehnične pogoje;
raziskovalni projekti ter analize v športu, iz katerih je razvidna vsebina in
natančen finančni načrt, morajo vsebovati tudi dokazila o prostorskih,
kadrovskih in tehnoloških zmogljivostih za izvedbo teh projektov oziroma
analiz;

8.3 Delovanje športnih društev in športnih zvez
Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva in njihove zveze, ki za svoje osnovno
delovanje potrebujejo sredstva za kritje materialnih stroškov poslovanja. Delovanje športnih
društev se sofinancira v skladu z višino sredstev iz sprejetega Letnega programa športa
Občine Sežana glede na število članov posameznega športnega
društva. Pri izračunu višine sredstev za delovanje društva se upošteva:
- do 50 članov – 50 točk
- od 50 do 100 članov – 100 točk
- nad 100 članov - 150 točk
Pri izračunu višine sredstev za delovanje društva se upoštevajo samo člani društva, ki so v
tekočem letu plačali članarino. 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. Višina
sofinanciranja je odvisna od višine razpoložljivih sredstev za ta namen. V okviru te postavke
se lahko sofinancirajo tudi izobraževanja in izpopolnjevanja članov društva.
8.4 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 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. Sofinancirajo se tudi
memoriali oz. športne prireditve ob jubilejih društev za katere gornji pogoji ne veljajo.

Preglednica 1: potrebno število udeležencev v vadbeni skupini

PANOGA
atletika
avto-moto
balinanje
kolesarstvo
konjeništvo
košarka
m. nog.
nogomet
potapljanje
rokomet
smučanje

ml.dečki/ce st. dečki/ce kadeti/nje mladinci/ke
12
10
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
10
10
10
10
8
8
8
8
12
12
12
12
10
10
10
10
18
18
18
18
10
10
10
10
14
14
14
14
12
12
12
12

strelstvo

5

5

5

5

šah

5

5

5

5

tenis

10

10

10

10

Pri individualnih športnih panogah (debeli tisk) se v primeru manjšega števila športnikov v
vadbeni skupini lahko sofinancira sorazmerni del strokovnega kadra in materialnih stroškov
ali pa se združuje vadbene skupine iz različnih kategorij.
5. člen
Ta pravilnik 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: 032-2/2011-22
Datum: 17. 3. 2011
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji (Ur. list RS št. 24/00 in 31/00) ter 16. člena Statuta Občine
Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet občine Sežana na svoji seji dne
17.3.2011 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI SEŽANA ZA LETO 2011

1.
S tem aktom se določi letni program športa v občini Sežana za leto 2011.
2.
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
Občinski svet upošteva določila Nacionalnega programa športa (NPŠ), določa pa svoje
specifične poudarke in posebnosti.
Letni program športa v Občini Sežana za leto 2011 zagotavlja, da Občina Sežana v Odloku o
proračunu Občine Sežana za leto 2011 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.
V programe LPŠ, ki se izvajajo v občini Sežana se lahko vključujejo občani vseh starostnih
kategorij, vendar pa imajo zaradi vpliva na razvoj mladega človeka na podlagi usmeritev
nacionalnega programa športa ter določil pravilnika pri sofinanciranju prednost športne
aktivnosti otrok in mladine.
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 =
100.774 EUR

V znesku 100.774,00 EUR je vključen tudi znesek 8.851 EUR, ki predstavlja (decembrsko)
dotacijo iz l. 2010, ki je bila izplačana v l. 2011.
Znesek, ki bo razdeljen izvajalcem športa za kakovostni in vrhunski šport na javnem razpisu
znaša 91.923 EUR.

PROGRAM
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni šport
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

ZNESEK V
EUR
65.323
21.000
600
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 predvsem izpopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu (licence). Licenčnine se krijejo na področju športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni šport neomejeno, medtem ko se za članske ekipe lahko krije največ
za dva udeleženca iz posamezne panoge.
V primeru, da se sredstev za izpopolnjevanje ne porabi, se jih lahko nameni tudi za
izobraževanje oz. usposabljanje strokovnih kadrov v športu in sicer: šolanje za strokovne
nazive (vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj, trener in sodnik). Šolanje za strokovne nazive se
krije največ za dva udeleženca iz posamezne panoge.
Sofinancira se prijavnina oz. kotizacija. Višina sofinanciranja: povračilo določenega odstotka
dejanskih stroškov.
2. DRUGI ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI
•

PRORAČUNSKA POSTAVKA 250703 DRUGI ŠPORTNO REKREATIVNI
PROGRAMI = 26.600 EUR

PROGRAM
Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih
otrok
Šolska tekmovanja
Program: Naučimo se plavati
Program: Naučimo se smučati
Drugi 80-urni programi
Interesna športna vzgoja mladine
Športna rekreacija
Specifične športne panoge
Šport invalidov
Delovanje društev
Delovanje športne zveze
Športne prireditve

ZNESEK V EUR
9.540
2.230
2.230
625
4.455
1.780
370
1.840
490
6.780
1.340
4.460

Športne prireditve izvajalcev kakovostnega športa
Športne prireditve izvajalcev drugih programov

490
3.970

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 in stroških le-tega.
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
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.

SPECIFIČNE ŠPORTNE PANOGE
Med specifične športne panoge spada šah, planinci, jamarji in taborniki. Sofinancirajo se
dejavnosti specifičnih športnih panog, predvsem tabori in športne šole.
Za izvajanje dejavnosti tabornikov, planincev, jamarjev, itd… se sofinancira strokovni kader
za največ 10 dnevnih aktivnosti 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. Sredstva lahko
društva porabijo tudi za sofinanciranje izobraževanj svojih članov.
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 organizirane množične prireditve občinskega, medobčinskega,
nacionalnega in mednarodnega pomena.
Prireditve se sofinancirajo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– 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.
Sofinancirajo se tudi memoriali oz. športne prireditve ob jubilejih društev za katere gornji
pogoji ne veljajo.

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 2011 načrtovana sredstva v znesku
40.000 €, kar pa še vedno ne bo zadostovalo za načrtovane naloge. Znesek se nanaša na
dokončanje ureditve tenis igrišč, katerih urejanje se je začelo v letu 2010. Zavod ŠTIP se je
prijavil z več potrebami tudi na razpis Fundacije za šport, ki predvideva tudi delež lokalne
skupnosti (preplastitev večnamenske ploščadi ob športni hali in atletske steze, ureditev
garderob v telovadnici na Bazoviški cesti). Ureditev garderob v telovadnici na Bazoviški cesti
kliče po obnovi, saj obstoječa ni ločena za ženske in moške in je že dotrajana. Načrtovana
sredstva se lahko namenijo tudi za nepredvidena investicijska vlaganja, ki so posledica
nenačrtovanih dogodkov. Zavod se zaveda svojega širšega poslanstva zato načrtuje, skupaj
s posameznimi krajevnimi obnovo športnih igrišč in vzdrževanje le-teh.

250402 Ureditev nogometnega igrišča TABOR Sežana
Zavod ŠTIP, športna zveza in športni delavci več let opozarjajo na dotrajanost pomožnih
objektov nogometnega stadiona in potrebo po pripravi projektne dokumentacije, ki bo osnova
za investicijski poseg obnove. Projektna dokumentacija je ocenjena na 50.000 €, tako da se
sredstva v tej višini zagotavljajo na postavki, investicijska ocena pa znaša 1.005.000 € +
DDV, od tega je rušitev starega objekta v vrednosti 25.000 €; gradnja novega objekta (600
m2 prostorov + 220 m2 tribun) v vrednosti 804.000 € in zunanja ureditev (pribl. 2.200 m2 s
parkirišči za 56 vozil in 2 avtobusa) v vrednosti 176.000 €.
3.
Ta program športa začne veljati z dnem uveljavitve Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sežana.

Davorin Terčon
župan

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

Številka: 032-2/2011-23
Datum: 17. 3. 2011

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/2007 ZUJIK-UPB1, 56/2008 in 4/2010) in 16. člena Statuta Občine Sežana
(Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 17. 3. 2011
sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE
OBČINE SEŽANA ZA LETO 2011
1.
S tem aktom se določi letni program kulture v občini Sežana za leto 2011.
2.
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 2011 podlaga za razdelitev sredstev za
kulturne dejavnosti, kulturne programe in projekte. Javni interes za kulturo se udejanja
predvsem na podlagi javnega razpisa za financiranje javnih kulturnih programov za leto 2011
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 2011 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 za leto 2011), 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. Skratka: nenehno spodbuja vseživljenjsko učenje, razvija bralno
kulturo ter različne oblike pismenosti. Njena naloga je tudi utrjevati in razvijati strokovnost,
organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavnosti.
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 2011 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.
Sredstva za nabavo knjižničnega gradiva za Kosovelovo knjižnico s strani Občine Sežana
predstavlja 50%-ni delež za knjižnično gradivo (50% sredstev prispeva Ministrstvo za
kulturo). Kosovelova knjižnica načrtuje nabavo v skladu z določili minimalnega standarda
200 knjig na 1.000 prebivalcev po povprečni ceni 25 EUR na izvod, kar znaša 12.888 x 200 x
25 EUR ali v skupnem znesku 64.440 EUR. V letu 2011 so se sredstva za nabavo knjižnega
fonda glede na leto 2010 znižala za 20%, kar pomeni, da bodo prebivalci in člani Kosovelove
knjižnice prejeli 211 knjig manj iz sredstev Občine Sežana in 211 knjig manj iz sredstev
Ministrstva za kulturo ali skupaj 422 knjig manj v osrednji knjižnici v Sežani.
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, sodelovanje z uglednimi ustanovami po Sloveniji, koncertna dejavnost,
gostovanja najuglednejših svetovnih jazz glasbenikov, lutkovne in gledališke predstave za
predšolsko in nižjo stopnjo, sobotni otroški program, vključevanje v filmsko art-mrežo in
ponudba najrazličnejših filmskih žanrov, sodelovanje z zamejskimi kulturnimi organizacijami
in društvi sosednjih občin.
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 380
prireditev. V povprečju se vsake prireditve udeleži okrog 160 obiskovalcev. V letu 2010 je
bilo na vseh prireditvah zabeležen obisk prek 53.800 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 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 omogoča 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 2011 dva gledališka abonmaja, glasbeni abonma, šolski
gledališko-glasbeno-filmski abonma ter predšolski gledališko-glasbeni abonma, abonma
Jazz klub, otroški program in abonma (Srečkin), razstave v mali in v veliki galeriji, novost so
razstave v galeriji digitalne umetnosti, redni filmski program ter program umetniškega filma
Kino kino. Z letom 2011 naj bi se začel tudi program filmske vzgoje. Poleg tega se pripravlja
program ob praznikih, v programski del pa sodi tudi medijsko oglaševanje in članstva v
raznih mrežah. Nadaljevati nameravajo tudi z gledališko šolo. Poleg navedenega bodo v
multifunkcijski dvorani potekale različne vaje in manjši posveti, predavanja in srečanja.
Odlično poteka tudi sodelovanje z višjo šolo za fotografijo, saj so se študentje aktivno vključili
v delo doma. V letu 2010 je že začela delovati galerija 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.
Občina zagotavlja znotraj te postavke tudi sredstva za društvene dejavnosti, ki se odvijajo v
Kosovelovem domu, vendar pod določenimi pogoji (program, kjer se združuje najmanj pet
društev s sedežem v občini Sežana ali program ob okrogli obletnici društva s sedežem v
občini). Višina teh sredstev znaša znotraj postavke 1.500 EUR.
S pridobitvijo nove dvorane, ureditvijo amfiteatra in povečanim obsegom prireditev v
Kosovelovem domu se bo nekje ob polovici leta 2011 zaposlilo novega programskega
delavca. K temu Občino Sežana zavezuje tudi pogoj razpisa, na katerem je Občina Sežana
pridobila sredstva za ureditev multifunkcijske (srednje) dvorane.
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 2011 načrtuje muzej nadaljevanje svojih projektov in prejšnjih let in sicer:
- odkupe muzejskih predmetov (2.000 EUR),
- raziskavo o uporabi kamna na Krasu (2.500 EUR),
- priprave za ureditev muzeja na prostem v kamnolomu Lipica I (2.500 EUR),
- raziskave o kulturni, naravni in zgodovinski dediščini Krasa (1.000 EUR),
- 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) (1.200 EUR).

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. Država zagotavlja sredstva za polovico plače zaposlenega koordinatorja izpostave,
sredstva za program in materialne stroške v skladu z prej omenjenimi merili, tehnično in
programsko oz. informacijsko opremo izpostave. 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
2011 zajema sredstva za izvajanje območnih in medobčinskih srečanj, izobraževanja ter
druge aktivnosti. Predvidene aktivnosti v l. 2011 so:
različna območna, regijska in državna srečanja (instrumentalnih skupin, odraslih pevskih
zborov, srečanje godb na pihala, odraslih folklornih skupin, plesnih skupin, ljudskih pevcev
in godcev), dve reviji Primorska poje, revijo OPZ in MPZ Naša pomlad (dve reviji), literarno
nagrado "Mlada Vilenica", podelitev Štrekljeve nagrade in Štrekljeve večere, Škocjanski
festival, prireditev Pevski zbori Kresni noči, literarni festival Urška, poletno literarno šolo,
Kulturni kolaž in regijsko likovno razstavo. Prav tako namerava OI JSKD v letu 2011 izvajati
izobraževanja za društva glede na potrebe in razpise (likovno delavnico, plesno delavnico,
literarno delavnico, gledališko delavnico, seminar za zborovodje in seminar za godbenike in
godbenice).
OI JSKD Sežana sodeluje tudi pri večjih kulturnih projektih kot so mednarodna prevajalska
delavnica, Festival prijateljstva, Dnevih evropske kulturne dediščine, Kulturnem prazniku
in Ta vseli dan kulture ter pomembnejših obletnicah kulturnih dogodkov, ki so širšega
kulturnega pomena.
V letu 2010 se je zgodila organizacijska sprememba dejavnosti sklada. Koordinator
programov oz. vodja OI JSKD je bila zaposlena za polovični delovni čas, že pred letom 2010
se je pojavila 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 krijejo 4 kraške občine po delitvenem ključu.
Občina Sežana zagotavlja 50,78 % sredstev za kritje stroškov dodatne polovične zaposlitve,
kar znaša 6.500 €. Sredstva za plačo polovične zaposlitve in materialne stroške pisarne ter
opremo pisarne zagotavlja JSKD, programska sredstva pa zagotavljajo občine same.
Občina Sežana je že v l. 2010 zagotovila primernejše prostore za delovanje na naslovu
Partizanska cesta 18, 6210 Sežana. Iz te postavke Občina Sežana zagotavlja 50,78%
deleža stroškov tekočega vzdrževanja pisarne ter obratovalnih stroškov pisarne (vodarina,
ogrevanje, elektrika, čiščenje idr.). Ti stroški se bodo krili iz proračunov vseh štirih kraških
občin po razdelitvenem ključu. Za kritje teh stroškov je sklenjen posebni sporazum, ki je
priloga pogodbi o njemu prostorov za potrebe OI JSKD Sežana.
2.2 Mednarodni literarni festival »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 literarno nagrado Mlada Vilenica so na proračunski
postavki 241601 'Dejavnost JSKD' sredstva v višini 2.250 EUR in na proračunski
postavki 180301 'Festival Vilenica in Mlada Vilenica' sredstva v višini 4.800 EUR. Skupaj je
za to nagrado namenjenih 7.050,00 EUR.

Za Mednarodni literarni 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 in 2010 sklenila dogovor z Društvom
slovenskih pisateljev kot glavnim organizatorjem prireditve, ki deluje kot društvo v javnem
interesu na področju kulture. V l. 2011 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. Sredstva so se glede na leto poprej
zmanjšala za petino (kot tudi drugim postavkam), a dolgoročno si bomo prizadevali, da se
bodo ponovno povišala.
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 2011 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 2010 je izšlo šest številk, leto poprej pa
osem. 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 2011 so v ta namen zagotovljena proračunska sredstva v višini 49.000 EUR in
izšlo naj bi sedem številk (šest rednih številk in ena posebna ob prazniku), in sicer februarja,
aprila, junija, oktobra, novembra, decembra in posebna številka avgusta. Naklado smo že v
letu 2010 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 in kulturna dediščina, ki je sicer v upravljanju Komunalno-stanovanjskega
podjetja Sežana. Dejavnost sofinancira Občina Sežana.
V proračunu za leto 2011 so v okviru večletne pogodba s KSP Sežana d.d. in njihovim letno
izdelanim programom, zagotovljena sredstva za vzdrževanje parka. Vzdrževanje 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.
4.2 Vzpostavitev muzeja kamnarstva in kamnoseštva
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 2011 so sredstva za ta namen v celoti na postavki št. 241502 Projekt MARMO.
Občina Sežana nastopa kot partner pri projektu z imenom MARMO, ki ga je Univerza v
Padovi kot nosilec projekta prijavila v okviru Programa čezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija 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. Rezultati razpis naj bi bili znani v letu
2011.
4.3 Obnova kulturnih spomenikov (kulturne dediščine)
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)
⋅ Odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika v Štorjah za kulturni spomenik lokalnega
pomena na območju občine Sežana (Uradni list RS št. 33/2010).
Že nekaj let so v proračunu zagotovljena sredstva za obnovo kulturnih spomenikov. V l. 2010
je bil izveden javni razpis za akcije povezane z adaptacijo, prenovo in zaščito kulturnih
spomenikov, ki so razglašeni za kulturno dediščino v občini Sežana. Pri obnovi spomenikov
je Občina sodelovala z ŠCSK Sežana (Višjo strokovno šolo, program oblikovanja materialov)
– obnova kipa iz parka pri Starem gradu. S pomočjo Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve je bil obnovljen spomenik NOB na Štjaku. Občina je sofinancirala tudi obnovo
spomenika Srečka Kosovela pred stavbo Ljudske univerze.
V letu 2011 bo Občina Sežana nadaljevala sodelovanje z Višjo strokovno šolo, program
oblikovanja materialov, modul Kamen - pri predmetu, ki obravnava restavriranje; 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, krila materialne stroške za
obnovo. V letu 2011 naj bi se tako obnovilo še en spomenik v parku ob Starem gradu v
centru mesta Sežana.
Obnoviti je potrebno tudi objekt mrliške vežice na pokopališču v Sežani ter pil v Vogljah.
Obnovili bomo še nekatere druge spomenike ter po potrebi izvedli javni razpis.

5. JAVNA INFRASTRUKTURA in OPREMA NA PODROČJU KULTURE
5.1 Investicijsko vzdrževanje objektov v upravljanju Kosovelove knjižnice 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 številne.
Za vzdrževanje objekta knjižnice in opreme zagotavlja občina sredstva za leto 2011 v znesku
4.647 €, a ta znesek se v celoti nanaša na izplačilo po zahtevku za leto 2010, ki je bil
poravnan v januarju 2011 (obveznost po pogodbi za leto 2010).
Za Kosovelovo domačijo za investicijsko vzdrževanje objekta Občina Sežana zagotavlja
sredstva za obnovo zidu na južni strani objekta, ob regionalni cesti. Za leto 2011
zagotavljamo del potrebnih sredstev in sicer v znesku 15.000 €. Investicija za obnovo
celotnega zidu je ocenjena na 50.000 €.
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. Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 52.000 €, kolikor naj bi znašal delež za
leto 2011.

5.3 Kosovelov dom – nabava opreme
Za nabavo opreme v Kosovelovem domu bo občina zagotavljala sredstva v znesku 14.702 €.
Sredstva se bodo porabila predvsem za posodobitev opreme (izboljšanje kvalitete ozvočenja
in osvetljave, zamenjava dotrajane računalniške opreme ipd.).
6. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA KULTURE V LETU 2011
PODROČJE / IZVAJALEC

PRORAČUNSKA
SREDSTVA - EUR

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

646.470
217.112

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

416.034

GORIŠKI MUZEJ
- dejavnost GM na območju občine Sežana

13. 324

195.972
21.140

340.186
75.848

13. 324

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

66.485
17.300
1.105
31.280
16.800

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

49.000
49.000

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

158.500
100.000
11.500
47.000

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

98.947
4. 647

SKUPAJ sredstva za kulturo

52.000
14.702
26.632
966

1.019.402

3.
Ta program kulture začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Sežana za
leto 2011.

Davorin Terčon
župan

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

Številka: 032-2/2011-24
Datum: 17. 3. 2011

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) in 16.a člena
Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 68/1995, 33/1997,
114/2000) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 17. 3. 2011 sprejel
SKLEP

1.
Medobčinskemu društvu prijateljev mladine Sežana se oprosti plačilo najemnine v celoti za
poslovne prostore, ki jih imajo v najemu na podlagi najemne pogodbe.
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana, Partizanska cesta 18, 6210 Sežana,
− Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, Partizanska cesta 2, Sežana,
− Občinska uprava – Oddelek za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo 2x.
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: 032-2/2011-25
Datum: 17. 3. 2011

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet
Občine Sežana na svoji seji dne 17. 3. 2011 sprejel

SKLEP

1.
Občina Sežana opredeli stanovanje št. 12 v IV. etaži objekta na naslovu Ulica Ivana
Rozmana 7, Sežana, v velikosti 49,83 m², za službeno stanovanje.
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Zdravstveni dom Sežana, Partizanska cesta 24, 6210 Sežana,
− Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana,
− 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: 032-2/2011-26
Datum: 17. 3. 2011

Na podlagi 12. člena Odloka o priznanjih Občine Sežana (Uradni list RS, št. 43/1997,
18/1999, 36/2000, 23/2004 in 58/2006) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS,
št. 117/2007) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 17. 3. 2011 sprejel
SKLEP

1.
Določi se naslednje število priznanj Občine Sežana, ki se razpišejo za leto 2011:
−
−
−
−

nagrada Občine Sežana – 2 (dve)
priznanje Občine Sežana – 2 (dve)
plaketa Srečka Kosovela – 2 (dve)
naziv častni občan – se podeli v primeru podanih utemeljenih predlogov

Priznanja Občine Sežana se podelijo ob 28. avgustu – prazniku Občine Sežana.
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

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: 032-2/2011-27
Datum: 17. 3. 2011

Na podlagi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Sežana (Uradni list RS, št. 45/2010) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št.
117/2007) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 17. 3. 2011 sprejel
SKLEP

1.
Organizatorjem volilne kampanje za volitve občinskega sveta in župana z dne 10. 10. 2010,
ki so oddali poročilo o porabljenih in zbranih sredstvih volilne kampanje, pripada povračilo
stroškov v naslednji višini:

LISTA OS/
KANDIDAT ZA
ŽUPANA

št. glasov

0.33 EUR= OS;
0.12 EUR = ŽUPAN

POVRAČILO
SKUPAJ
EUR

LISTA MIROSLAVA
KLUNA

382

x 0.33

126,06

IVAN VODOPIVEC

382

x 0.12

45,84
_______________
171,90

486

x 0.33

160,38

764

x 0.33

252,12

ROBERT ROGIČ

1568

x 0.12

188,16
440,28

OBRTNO PODJETNIŠKA LISTA

197

x 0.33

65,01

DAVID ŠKABAR

263

x 0.33

86,79

ZVEZA ZA
PRIMORSKO-ZZP

276

x 0.33

91,08

445

x 0.33

146,85

SLOVENSKA
DEMOKRATSKA
STRANKA
ZA KRAS IN BRKINE,
NEODVISNA LISTA
OBČANOV

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJE-NCEV
SLOVENIJE

LIBERALNA
DEMOKRA-CIJA
SLOVENIJE
ZARES – nova politika
DAVORIN TERČON

399

x 0.33

131,67

385

x 0.33

127,05

2872

x 0.12

MOŽE BRANKO

212

x 0.33

344,64
471,69
69,96

PRETRESI

305

x 0.33

100,65

MOJCA VOJSKA
GODNIČ

284

x 0.12

34,08
________________
134,73

225

x 0.33

74,25

445

x 0.33

146,85
2.191,44

NEODVISNA LISTA
ZARJA
SOCIALNI
DEMOKRATI
SKUPAJ

2.
Ta sklep velja takoj, uporabljati pa se začne z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine
Sežana za leto 2011.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Organizatorjem volilne kampanje,
− Občinska uprava – Oddelek za finance.
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: 032-2/2011-28
Datum: 17. 3. 2011

Na podlagi petega odstavka 114. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št.
117/2007) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) se je Občinski
svet Občine Sežana na svoji seji dne 17. 3. 2011 seznanil s
S K L E P O M

Ugotovi se, da Josipu Žuglju, iz Dan pri Sežani št. 2, 6210 Sežana, zaradi odstopa, preneha
članstvo v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu z dnem 17. 3. 2011.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Josip Žugelj, Dane pri Sežani 2, 6210 Sežana,
− Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – 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: 032-2/2011-29
Datum: 17. 3. 2011

Na podlagi 16. člena in prvega odstavka 26. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št.
117/2007) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 17. 3. 2011 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
določitvi nalog ter sestavi in imenovanju članov
št. 032-10/2010-15 z dne 16. 12. 2010
1.
Za člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se, namesto Josipa Žuglja, ki mu
je članstvo v Svetu prenehalo zaradi odstopa, imenuje Sebastjan Hreščak, Lokev 103, 6219
Lokev.
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− imenovanemu,
− Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – predsednik,
− Občinska uprava – Oddelek za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo.
Vložiti:
− v zadevo,
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

