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

Številka: 032-1/2012-3
Datum: 26. 1. 2012

Na podlagi 3. odstavka 41. člena in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št.
117/2007) se je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 26. 1. 2012 seznanil s

SKLEPOM

Občinski svet Občine Sežana se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru v letu 2011,
nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Avber za leto 2010 št. 060-20/2011-5, ki ga je
nadzorni odbor sprejel na seji dne 21. 12. 2011.

Davorin Terčon
župan

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

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

Številka: 032-1/2012-4
Datum: 26. 1. 2012

Na podlagi 3. odstavka 41. člena in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št.
117/2007) se je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 26. 1. 2012 seznanil s

SKLEPOM

Občinski svet Občine Sežana se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru v letu 2011,
nad porabo sredstev na Centru za socialno delo Sežana za leto 2010 št. 060-19/2011-5, ki
ga je nadzorni odbor sprejel na seji dne 21. 12. 2011.

Davorin Terčon
župan

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

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

Številka: 032-1/2012-5
Datum: 26. 1. 2012

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) in 5. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji
dne 26. 1. 2012 sprejel

SKLEP

1.
Storitve občinske gospodarske javne služb odvajanja komunalnih odpadnih voda se v letu
2012 subvencionira v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, v višini 40 %,
kar na enoto omrežnine predstavlja 1,3313 € in na letni ravni znese 17.636,19 €.
2.
Storitve občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se v letu 2012
subvencionira v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture v višini 40 %, kar na
enoto omrežnine predstavlja 2,5972 € in na letni ravni znese 124.122,87 €.
3.
Zneske subvencioniranja uporabe javne infrastrukture krije Občina Sežana iz sredstev
občinskega proračuna za leto 2012.
4.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

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

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

Številka: 032-1/2012-6
Datum: 26. 1. 2012

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) in 10. ter 11.
člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009) je Občinski svet Občine Sežana na
svoji seji dne 26. 1. 2012 sprejel

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Sežana daje soglasje k ceni storitve javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode, v kateri znašajo stroški izvajanja storitve javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 0,3516 €/m3 brez DDVja, stroški omrežnine za vodomer DN 13 3,8957 €/mesec brez DDV-ja. Za ostale vodomere
se omrežnina izračuna glede na faktorje za posamezno dimenzijo vodomera v skladu s
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009).
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

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

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

Številka: 032-1/2012-7
Datum: 26. 1. 2012

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) in 10. ter 11.
člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009) je Občinski svet Občine Sežana na
svoji seji dne 26. 1. 2012 sprejel

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Sežana daje soglasje k ceni storitve javne službe oskrbe s pitno vodo,
v kateri se zaračunajo stroški omrežnine za vodomer DN 13 6,4929 €/mesec brez DDV-ja.
Za ostale vodomere se omrežnina izračuna glede na faktorje za posamezno dimenzijo
vodomera v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009).
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

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

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

Številka: 032-1/2012-8
Datum: 26. 1. 2012

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet
Občine Sežana na svoji seji dne 26. 1. 2012 sprejel

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Sežana se je seznanil s predlogom Lokalnega energetskega koncepta
Občine Sežana, ki ga je decembra 2011 izdelala Goriška lokalna energetska agencija, št.
dokumenta 06-01/2011.
Razprava in odločanje o predlogu sklepa o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta
Občine Sežana se preneseta na eno od naslednjih sej Občinskega sveta Občine Sežana, po
tem ko bo opravljena javna razprava ter gradivo dopolnjeno s pobudami pristojnih delovnih
teles in odgovori na vprašanja, ki so bila izpostavljena v razpravi na tej seji občinskega sveta.
Javna razprava se opravi v roku 30 dni od današnje seje.

2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Občinska uprava – Oddelek za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo,
− Goriška lokalna energetska agencija, Vrtojba, Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter
pri Gorici.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

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

Številka: 032-1/2012-9
Datum: 26. 1. 2012

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet
Občine Sežana na svoji seji dne 26. 1. 2012 sprejel

SKLEP

1.
Razprava in odločanje o predlogu sklepa o izdaji pooblastila lokalni energetski agenciji za
izvajanje lokalnega energetskega koncepta Občine Sežana se preneseta na eno od
naslednjih sej Občinskega sveta Občine Sežana, na kateri bo Občinski svet odločal o
sprejemu Lokalnega energetskega koncepta Občine Sežana.
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− Občinska uprava – Oddelek za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo,
− Goriška lokalna energetska agencija, Vrtojba, Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter
pri Gorici.
Vložiti:
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

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

Številka: 032-1/2012-10
Datum: 26. 1. 2012

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet
Občine Sežana na svoji seji dne 26. 1. 2012 sprejel
SKLEP

1.
Sprejme se predlog Odloka o vzdrževanju objekta na Trgu osvoboditve 2 v Sežani v prvi
obravnavi.
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: 032-1/2012-11
Datum: 26. 1. 2012

Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 – UPB1,
14/2005 – popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 Odl. US, 120/2006 Odl. US,
126/2007, 57/2009 Skl. US, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl. US),
6. člena Odloka o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo
vzdrževalnih del na objektih v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 62/2010) in 16. člena
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji
dne 26. 1. 2012 sprejel
ODLOK
o vzdrževanju objekta na Trgu osvoboditve 2 v Sežani

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet odloka)
(1) Ta odlok določa objekt oziroma območje, na katerem stoji nevzdrževan objekt, z
navedbo parcelne številke oziroma parcelnih številk in katastrske občine, na kateri stoji
objekt, nabor oziroma vrsto vzdrževalnih del, s katerimi naj se odpravi pomanjkljivosti
nevzdrževanega objekta, določitev predvidenih stroškov vzdrževalnih del, postopke izdaje
odločbe in postopek izvedbe vzdrževalnih del.
(2) Sestavni del tega odloka je Elaborat za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih
del, št. Načrta E 114/2011, Sežana, november 2011, ki ga je izdelal Atelje Kontura d.o.o.,
projektiranje in inženiring, Kosovelova 4b, 6210 Sežana.
2. člen
(uporaba določb drugih predpisov)
Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo Odlok o merilih in postopku za
določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Sežana
(Uradni list RS, št. 62/2010), predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov ter
drugi predpisi.
II. DOLOČITEV NEVZDRŽEVANEGA OBJEKTA IN VZDRŽEVALNIH DEL
3. člen
(objekt oziroma območje na katerem stoji nevzdrževani objekt)
(1) Nevzdrževani objekt je zgrajen ob cerkvi Sv. Martina v Sežani na parcelni številki 6203/3
k.o. 2455-Sežana (Trg osvoboditve 2). Lokacija se nahaja znotraj območja naselbinske
dediščine (evidenčna številka enote 15112 – Sežana – jedro naselja). Objekt je del niza
nekdanjega Mohorčičevega kompleksa. S severovzhodno fasado je objekt obrnjen proti

glavni vpadnici iz smeri Ljubljane, od glavne ulice (Partizanske ceste) pa je odmaknjen le
dobrih 10 metrov.
(2) Objekt je popolnoma opuščen, brez stanovalcev ali uporabnikov. Nevzdrževani objekt je
del kompleksa Mohorčič in ga od bivše gostilne Mohorčič ločuje le nadkriti prehod. Tlorisne
dimenzije nevzdrževanega objekta so približno 23,40 m x 7,00 m. Višina napušča je 7,10 m.
Objekt nima pripadajočega (funkcionalnega) zemljišča. Površina parcele je enaka površini
stavbe na stiku z zemljiščem (150 m2). Nosilne stene so bile zidane iz grobo obdelanega
kamna. Strešna konstrukcija je lesena. Dvokapna streha je pokrita s korci na opečnih
planetah.
4. člen
(nabor vzdrževalnih del)
Na objektu iz prejšnjega člena se opravi naslednja vzdrževalna dela:
a) streha:
- zamenjati bo potrebno poškodovane strešnike,
- predvidena so tudi lokalna popravila strehe z zamenjavo opečnih planet in korcev,
- z malto ali poliuretansko peno je potrebno učvrstiti prve tri vrste korcev na kapu,
- z malto ali poliuretansko peno je potrebno učvrstiti slemenske korce,
- poškodovani dimnik na severni strani objekta je potrebno odstraniti in odprtino pokriti s
korci,
- očistiti je potrebno vse žlebove in jih dodatno pritrditi,
- preluknjane dele žlebov je potrebno nadomestiti z novimi,
- podaljšati je potrebno manjkajočo odtočno cev ob pokritem prehodu.
b) fasade:
- lokalno se odstranijo poškodovani ali odstopajoči deli ometov in izvedejo novi,
- stare zakrpe ometov se zgladijo,
- fasade se operejo z vodnim curkom in odpadli ometi se nadomestijo z novimi zakrpami,
- obnovi se strešni venec (močno poškodovani deli se odstranijo in izvedejo novi venci iz
ometa),
- obe fasadi in stena v prehodu se slikajo s fasadno barvo skladno z barvno študijo ZVKD,
strešni venec in vmesi venec se slikata v beli barvi,
- z dvoriščne fasade se odstrani jekleni konzolni nadstrešek,
- ventilacijske odprtine (3 kom) na fasadi se pozidajo in na zunanji strani omečejo.
c) stavbno pohištvo:
- polkna se obnovijo (prebrusijo in pobarvajo) ter fiksno zaprejo (vijačijo iz notranje strani
objekta),
- okna brez polken se brusijo in pleskajo, manjkajoča stekla se nadomestijo z novimi,
- uničena okna se nadomestijo z novimi, ki morajo imeti enako členitev kot obstoječa,
- z izložbenih oken (3 kom) v pritličju je potrebno odstraniti notranje žaluzije,
- stekla izložbenih oken (3 kom) in vrat v pritličju (3 kom) bodo očiščena, na notranji strani
stekel mora biti nalepljena samolepilna rastrska folija, ki onemogoča vpogled v notranjost.
5. člen
(predvideni stroški vzdrževalnih del)
Skupna predvidena vrednost vzdrževalnih del iz 3. člena odloka z davkom na dodano
vrednost znaša 20.160,00 EUR.
III. IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL
6. člen
(izdaja odločbe)
(1) Na podlagi določb tega odloka in v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku
pristojni občinski organ po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero lastnika objekta zaveže,

da v določenem roku izvede vzdrževalna dela opredeljena v tem odloku oziroma v
elaboratu.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prejšnjega odstavka je 60 dni po uveljavitvi tega odloka.
7. člen
(prisilna izvedba vzdrževalnih del)
(1) Če lastnik nevzdrževanega objekta v roku, določenem z odločbo iz prejšnjega člena, ne
izvede predpisanih vzdrževalnih del, se opravi izvršba za nedenarno obveznost po drugih
osebah v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku.
(2) Če občina za izvršbo iz prejšnjega odstavka tega člena sama založi sredstva za izvedbo
vzdrževalnih del, pridobi na objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, zakonito
hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Na podlagi izdane odločbe lahko občina
zahteva vpis zaznambe vrstnega reda za vpis zakonite hipoteke v zemljiško knjigo.
(3) V kolikor občina v skladu s prejšnjim odstavkom založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih
del, lastniku najprej izstavi račun v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Izstavljeni račun
občine je izvršilni naslov.
(4) Če se pri izvedbi del, odrejenih z odločbo občine na podlagi neodvisnih strokovnih ocen
ugotovi, da ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu ni možno odpraviti samo z vzdrževalnimi
deli, lahko občina izda novo odločbo, v kateri odredi rekonstrukcijo objekta, če pa se
ugotovi, da je objekt v takšnem stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti niti z
rekonstrukcijo, lahko občina odredi odstranitev objekta.
(5) Občina lahko lastniku izda odločbo na podlagi neodvisne strokovne ocene, s katero
odredi rekonstrukcijo ali odstranitev objekta, tudi, ne da bi predhodno izdala odločbo za
izvedbo vzdrževalnih del, v primeru:
če glede na stanje objekta obstaja utemeljen dvom, da vzdrževalna dela ne bodo
zadostovala za odpravo pomanjkljivosti,
če je rekonstrukcija ali rušitev pogoj za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del na objektu
ali delu objekta.
(6) Če lastnik objekta, ki ga je treba rekonstruirati ali odstraniti, v roku, določenem v odločbi,
ne zaprosi za izdajo gradbenega dovoljenja in objekta ne rekonstruira oziroma odstrani, se
opravi izvršba za nedenarno obveznost s prisilitvijo.
IV. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Davorin Terčon
župan Občine Sežana

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

Številka: 032-1/2012-12
Datum: 26. 1. 2012

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet
Občine Sežana na svoji seji dne 26. 1. 2012 sprejel

SKLEP

1.
Ugotovi se, da zemljišče parc.št. 3011/10 k.o. 2429-Pliskovica (ID 5835209) vpisano kot
javno dobro, ne služi več kot zemljišče v splošni rabi.
2.
Zemljišče se odpiše iz seznama javnega dobra in pripiše k vložni številki iste k.o., kjer je
vknjižena lastninska pravica Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Davorin Terčon
župan

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

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

Številka: 032-1/2012-13
Datum: 26. 1. 2012

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet
Občine Sežana na svoji seji dne 26. 1. 2012 sprejel

SKLEP

1.
Najugodnejšemu ponudniku se preko metode javnega zbiranja ponudb v skladu z 22. členom
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št.
86/10) prodajo zemljišča parc. št. 4320/11 v izmeri 240 m2, parc.št. 4320/12 v izmeri 240 m2
in parc.št. 4320/13 v izmeri 240 m2 vse k.o. Sežana.
Na podlagi četrte alinee 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti se izhodiščna cena nepremičnin, ki je bila določena na podlagi cenitve
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin Borisa Repa na dan oktober 2011,
zmanjša za 15%, in sicer tako, da znaša brez 20% davka na dodano vrednost, ki ga je
dolžan plačati kupec:
- za parc. št. 4320/11 v izmeri 240 m2 k.o. Sežana, v znesku 36.000,00 €,
-

za parc. št. 4320/12 v izmeri 240 m2 k.o. Sežana, v znesku 36.000,00 €,

-

za parc. št. 4320/13 v izmeri 240 m2 k.o. Sežana, v znesku 36.000,00 €.
2.

Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

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

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

Številka: 032-1/2012-14
Datum: 26. 1. 2012
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 26. 1. 2012 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 in 22/2011) (v nadaljevanju besedila: pravilnik) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
»(1) Pravico do izvajanja programov športa, ki so sofinancirani iz občinskega proračuna
lahko pridobijo vsi izvajalci programov športa iz 8. člena zakona o športu, ki izpolnjujejo
naslednje osnovne pogoje:
- imajo sedež v občini Sežana,
- so registrirani najmanj eno leto v občini Sežana,
- so izvajali vadbo v občini Sežana vsaj 10 mesecev v preteklem letu,
- imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za izvedbo planiranih
programov,
- imajo organizirano redno dejavnost (najmanj 1 vadbena skupina z najmanj 1x
tedensko vadbo pod strokovnim vodstvom) z izjemo športne zveze in specifičnih
športnih panog,
- imajo društva urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, ostali izvajalci pa
urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu in
- Občini Sežana redno posredujejo poročila na predpisanih obrazcih ter druge podatke,
ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa.
(2) Občina Sežana sofinancira programe, kjer je vadbena skupina v večini (več kot 50%)
sestavljena iz občanov občine Sežana oz. je posameznik občan občine Sežana. Športna
društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občinskega
letnega programa športa (LPŠ).«.
2. člen
V pravilniku se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v LPŠ, se iz občinskega
proračuna sofinancira naslednje vsebine (skupine dejavnosti):
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov,

2. športna rekreacija,
3. šport invalidov,
4. kakovostni šport,
5. vrhunski šport.
ter naslednje razvojne in strokovne naloge ter infrastruktura s področja športa:
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za delo v športu; športne
in športno-rekreativne prireditve; mednarodna dejavnost; delovanje društev, občinske
športne zveze in Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (plače, materialni stroški,
zavarovanje, tekmovalni šport, šport za vse); občinska priznanja športnikom in športnim
delavcem, promocijska dejavnost in informatika na področju športa, obratovanje in tekoče
vzdrževanje športnih objektov, katerih lastnik ali najemnik je Občina Sežana ter investicije v
športne objekte, znanstvenoraziskovalno in založniško dejavnost.«.
3. 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 lahko 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 8 otrok in propagandno gradivi (diplome in potrdila – delfinčki).
– Za izvajanje programa Ciciban planinec se lahko 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 7 oziroma 8 do
15 otrok. Pri šolah smučanja se upošteva le celoletne šole smučanja (pri čemer celoletne
šole smučanja vključujejo tudi suhe treninge).
Program

Velikost skupine

Število ur

Naučimo se plavati

Min 5 / Max
8 otrok neplavalcev
Min 7 / Max 10 otrok
začetnikov
Min 8 / Max 15

10

Strokovni kader
št. točk
10

60

60

Učenje smučanja

Drugi 60 – urni
60
60
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 lahko 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 8 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 10
otrok začetnikov oziroma 12 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 15
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 niso del vzgojno-izobraževalnega programa šole in ki jih šola izvaja z zunanjimi
izvajalci in jih lokalna skupnost ne financira že iz drugih programov.
Program

Velikost skupine

Število ur

Naučimo se plavati

Min 5 / Max 8 otrok 20
neplavalcev
Učenje smučanja
Min 7 / Max 10 otrok 20
začetnikov oziroma
12 otrok
Drugi 80 – urni Min 8 / Max 15
80
programi

Strokovni kader
št. točk
20
20

80

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).

2.2. 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, 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 lahko sofinancira najem objekta, strokovni kader,
materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam, ki morajo imeti najmanj toliko članov,
kot jih je potrebno za sestavo ekipe (Preglednica 1), zagotovi:
– objekt - izvajalcem programa se sofinancira uporabo športnih objektov v višini priznanih ur
za določen program.
– strokovni kader v obsegu, kot je razvidno iz tabele,
– materialne stroške, kot je razvidno iz tabele.
Število ur
cicibani/cicibanke
do 11. leta starosti
mlajš-i/e dečki /deklice
do 13. leta starosti
starejš-i/e dečki /deklice
do 15. leta starosti

160

Strokovni kader
št. točk
160

Materialni stroški
št. točk
32

240

240

48

320

320

64

Pri najemu objekta in strokovnemu kadru je najvišje možno število točk naslednje:
- Cicibani – vsem se upošteva polno kvoto vadbe ne glede na to kolikokrat trenirajo
- Mlajši dečki – max 3x po 1 uro vadbe

- Starejši dečki – max 3x po 1 uro in pol vadbe
- kadeti – max 4 krat po 1 uro in pol vadbe
- mladinci – max 4 krat po 1 uro in pol vadbe
- člani – max 5 krat po 1 uro in pol vadbe.
Pri individualnih športih velja naslednje: vkolikor vadbene skupine vadijo skupaj, se vadbene
skupine sicer upošteva kot pogoj za uvrstitev v kakovostni šport, vendar se pri delitvi točk
upošteva le eno skupno vadbeno skupino.

3.1. 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 lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader.
Izvajalcem, ki izvajajo športne tabore v okviru vzgojno-izobraževalnih programov, se krije
največ 4 različne tabore za največ 4 skupine mladih.
Število ur

Strokovni kader
št. točk
80-urni program
80
80
80-urni športni tabori
80
80
Izvajalcem programa se sofinancira uporabo športnih objektov v višini priznanih ur za
določen program.

3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene 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.
Izvajalec programa mora imeti vsaj tri (3) starostne kategorije vadbenih skupin, ki se izvajajo
v občini
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam, ki morajo imeti najmanj toliko članov,
kot jih je potrebno za sestavo ekipe (Preglednica 1), zagotovi najem objekta in strokovni
kader, kot je razvidno iz tabele.
Število ur
Kadeti do 17. leta
starosti
Mladinci/mladinke
do 20. leta starosti

360
400

Strokovni kader
št. točk
500
600

Pri najemu objekta in strokovnemu kadru je najvišje možno število točk naslednje:
- kadeti – max 4 krat po 1 uro in pol vadbe
- mladinci – max 4 krat po 1 uro in pol vadbe.
Pri individualnih športih velja naslednje: vkolikor vadbene skupine vadijo skupaj, se vadbene
skupine sicer upošteva kot pogoj za uvrstitev v kakovostni šport, vendar se pri delitvi točk
upošteva le eno skupno vadbeno skupino.

II. ŠPORTNA REKREACIJA
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za do 80-urne programe
na skupino, ki šteje od 12 do 20 članov in so starejši od 65 let, v različnih športnih panogah.

Za socialno ogrožene ter starejše od 65 let se lahko sofinancira tudi 80 ur strokovnega
kadra. Vadba mora biti strokovna vodena.
Število ur

Strokovni kader
št. točk
80

Vadbena skupina
80
(starejši občani od 65 let)
Izvajalcem programa se sofinancira uporabo športnih objektov v višini priznanih ur za
določen program.

VII. RAZVRSTITEV INDIVIDUALNIH IN KOLEKTIVNIH ŠPORTNIH PANOG V RAZREDE
PO KRITERIJIH RAZŠIRJENOSTI IN KAKOVOSTI
1 Individualne panoge:
A Razširjenost:
1. v program je vključenih več kot 30 registriranih tekmovalcev v najmanj petih različnih
starostnih kategorijah
2. v program je vključenih najmanj 20 registriranih tekmovalcev v najmanj treh različnih
starostnih skupinah
3. v program je vključenih najmanj 5 registriranih tekmovalcev.
B Kakovost:
1. Najmanj 6 udeležencev programa je kategoriziranih športnikov oziroma so na uradnem
državnem prvenstvu dosegli uvrstitev do 10. mesta, če je sodelovalo najmanj 25
tekmovalcev, oziroma do 5. mesta, če jih je sodelovalo najmanj 10.
2. Najmanj 3 udeleženci programa so kategorizirani športniki oziroma so na uradnem
državnem prvenstvu dosegli uvrstitev do 10. mesta, če je sodelovalo najmanj 25
tekmovalcev oziroma do 5. mesta, če jih je sodelovalo najmanj 10.
3. Najmanj 1 udeleženec programa je kategoriziran športnik oziroma je na uradnem
državnem prvenstvu dosegel uvrstitev do 10. mesta, če je sodelovalo najmanj 25
tekmovalcev oziroma do 5. mesta, če jih je sodelovalo najmanj 10.
2 Kolektivne panoge:
A Razširjenost:
1. Program obsega vadbo in tekmovanje v najmanj petih različnih starostnih kategorijah,
2. Program obsega vadbo in tekmovanje v najmanj štirih različnih starostnih kategorijah,
3. Program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj tremi vadbenimi skupinami.
B Kakovost:
1. Vadbena skupina nastopa v najvišji državni ligi, oziroma je uvrščena v prvo tretjino vseh
uvrščenih ekip, če je prva liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni
ligaški.
2. Vadbena skupina nastopa v drugi državni ligi, oziroma je uvrščena v prvo polovico vseh
uvrščenih ekip, če je prva liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni ligaški.
3. Vadbena skupina nastopa v tretji državni ali izjemoma (če gre za vadbeno skupino iz
programa 1. stopnje razširjenosti) regionalni ligi, oziroma je uvrščena v zadnjo tretjino vseh
uvrščenih če je prva liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni ligaški.
Vadbene skupine, ki so prijavljene v kakovostnem in vrhunskem športu, dobijo dodatno
število točk, kot je razvidno iz preglednice.
KRITERIJ
KAKOVOST
RAZŠIRJENOST
1
2
3
1
150 točk
100 točk
50 točk
2
100 točk
70 točk
25 točk
3
50 točk
35 točk
10 točk
Ovrednoti se vsako prijavljeno skupino na podlagi realizacije preteklega leta.

VIII. IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV TER
RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
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.
Sofinancirajo se prijavnina, licenčnina oz. kotizacija in potni stroški. Višina sofinanciranja:
povračilo določenega odstotka dejanskih stroškov.

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. 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 športnih društev oz. zvez se sofinancira v skladu z višino sredstev iz sprejetega
Letnega programa športa Občine Sežana glede na število članov posameznega športnega
društva oz. članov zveze.
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. V okviru te postavke se lahko sofinancirajo tudi izobraževanja
in izpopolnjevanja članov društva.
Pri izračunu višine sredstev za delovanje zveze se upošteva:
- od 3 do 5 članov – 10 točk
- od 6 do 20 članov – 20 točk
- nad 20 članov - 100 točk
Pri izračunu višine sredstev za delovanje zveze se upoštevajo samo člani zveze, ki so v
tekočem letu plačali članarino.

8.4 Športne prireditve
Sofinancirajo se tudi množične prireditve občinskega pomena in organizirana rekreacijska
tekmovanja na nivoju občine. Sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec v skladu z razpisnimi
pogoji posreduje dokumentacijo o izvedeni prireditvi, dokazilih o promociji le-te in stroških.
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.
Vrednotenje športnih prireditev:
PRIREDITEV
ŠT. TOČK
Memoriali / športne prireditve ob jubilejih 50
društev

Vrednotenje množičnih športnih prireditev:
MIN 40 41-50
51-100 101151301-500
NAD
PREDVIDENO
ŠTEVILO
150
300
500
UDELEŽENCEV
Občinska
10
20
30
40
50
60
70
športna
prireditev
Medobčinska
20
30
40
50
60
70
80
športna
prireditev
Obmejna
30
50
50
80
90
100
120
športna
prireditev
Državna športna 40
60
60
90
100
120
140
prireditev
Mednarodna
60
70
80
110
130
150
200
športna
prireditev
Športna društva, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu, imajo pod enakimi
pogoji prednost pri pridobitvi točk.

Preglednica 1: potrebno število udeležencev v vadbeni skupini
PANOGA
atletika
balinanje
kolesarstvo
konjeništvo
košarka
m. nog.
nogomet
potapljanje
rokomet
smučanje

ml.dečki/ st.
ce
dečki/ce
12
10
4
4
10
10
8
8
5
5
7
7
7
11
10
10
7
7
12
12

kadeti/nj Mladinci/k
e
e
6
6
4
4
10
10
8
8
5
5
7
7
11
11
10
10
7
7
12
12

strelstvo

5

5

5

5

šah

5

5

5

5

tenis

10

10

10

10

karate

4

4

4

4

Pri individualnih športnih panogah (debeli tisk) se v primeru manjšega števila športnikov v
vadbeni skupini lahko sofinancira sorazmerni del strokovnega kadra in materialnih stroškov.
4. 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: 032-1/2012-15
Datum: 26. 1. 2012
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), Odloka o proračunu Občine
Sežana za leto 2012 (Uradni list RS, št. 22/2011), Odloka o spremembah -1 Odloka o
proračunu Občine Sežana za leto 2012 (Uradni list RS, št. 94/2011) ter 16. člena Statuta
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet občine Sežana na svoji seji
dne 26. 1. 2012 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI SEŽANA ZA LETO 2012

1.
S tem aktom se določi letni program športa v občini Sežana za leto 2012.
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 2012 zagotavlja, da Občina Sežana skladno z
Odlokom o proračunu Občine Sežana za leto 2012 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. V tem pravilniku je 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 =
93.945 EUR

Sredstva bodo v celoti razdeljena izvajalcem športa za kakovostni in vrhunski šport na
podlagi javnega razpisa; znesek sredstev v ta namen znaša 93.945 EUR.

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

ZNESEK V
EUR 2012
69.345
6.000
63.345
21.000
1.470
19.530
600
3.000

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.
Merila za sofinanciranje teh programov so podrobneje urejena v pravilniku, ki ureja
sofinanciranje programov športa v občini Sežana.
2.
Športna vzgoja mladine usmerjene 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.

Merila za sofinanciranje teh programov so podrobneje urejena v pravilniku, ki ureja
sofinanciranje programov športa v občini Sežana.
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 do 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.
Sofinancirajo se prijavnina, licenčnina oz. kotizacija in potni stroški. Višina sofinanciranja:
povračilo določenega odstotka dejanskih stroškov.

2. DRUGI ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI
•

PRORAČUNSKA POSTAVKA 250703 DRUGI ŠPORTNO REKREATIVNI
PROGRAMI = 27.185 EUR

PROGRAM

ZNESEK V
EUR 2012
27.185

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

9.540
2.230
2.230
625
4.455
2.365
370
1.840

Šport invalidov
Delovanje društev
Delovanje športne zveze
Športne prireditve
Športne prireditve izvajalcev kakovostnega športa
Športne prireditve izvajalcev drugih programov

490
6.780
1.340
4.460
490
3.970

INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH IN ŠOLOOBVEZNIH OTROK
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo naslednji programi:
– Za izvajanje programa »Zlati sonček« v vzgojno varstvenih zavodih se lahko 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 8 otrok in propagandno gradivi (diplome in potrdila – delfinčki).
– Za izvajanje programa Ciciban planinec se lahko 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 7 oziroma 8 do
15 otrok.
– Za izvajanje programov »Zlati sonček« in »Krpan« se lahko 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 8 in najmanj 5 otrok – neplavalcev.
– Za izvajanje programa učenja smučanja se sofinancira strokovni kader 20 ur na skupino 10
otrok začetnikov oziroma 12 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 15
otrok. Pri šolah smučanja se upošteva le celoletne šole smučanja (pri čemer celoletne šole
smučanja vključujejo tudi suhe treninge).
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.
Izvajalcem, ki izvajajo športne tabore v okviru vzgojno-izobraževalnih programov, se krije
največ 4 različne tabore za največ 4 skupine mladih.
ŠPORTNA REKREACIJA
Iz proračuna lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za do 80-urne programe na
skupino, ki šteje od 12 do 20 članov in so starejši od 65 let, v različnih športnih panogah. Za
socialno ogrožene ter starejše od 65 let se sofinancira tudi 80 ur strokovnega kadra. Vadba
mora biti strokovna vodena.
SPECIFIČNE ŠPORTNE PANOGE
Med specifične športne panoge spada šah, planinci, jamarji in taborniki. Sofinancirajo se
dejavnosti specifičnih športnih panog, predvsem tabori in športne šole.
Merila za sofinanciranje teh programov so podrobneje urejena v pravilniku, ki ureja
sofinanciranje programov športa v občini Sežana.
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.
Sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec v skladu z razpisnimi pogoji posreduje dokumentacijo o
izvedeni prireditvi, dokazilih o promociji le-te in stroških.
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.
Merila za sofinanciranje teh programov so podrobneje urejena v pravilniku, ki ureja
sofinanciranje programov športa v občini Sežana.

3.
UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA IZVAJALCE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA
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 naslednjih postavkah:
250401 Investicijsko vzdrževanje Športni center
Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov so za leto 2012 načrtovana sredstva v znesku
10.000 €.
Zavod ŠTIP ima v načrtu predvsem preplastitev večnamenske ploščadi v športnem parku, v
naslednjih letih pa je nujna ureditev garderob v telovadnici na Bazoviški cesti ter ureditev še
enega zasilnega izhoda v športni dvorani. V ta namen je zavod adaptacijo garderob in
sanitarij telovadnice Sežana prijavil na razpis Fundacije za šport - Javni razpis za
sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2012, 2013 in 2014 (Ur.l. RS, št. 84/11).
Ureditev garderob v telovadnici na Bazoviški cesti kliče po obnovi, saj obstoječa ni ločena za
ženske in moške in je že dotrajana. Zavod se zaveda svojega širšega poslanstva zato
načrtuje, skupaj s posameznimi krajevnimi skupnostmi obnovo športnih igrišč in vzdrževanje
le-teh. Načrtovana sredstva se lahko namenijo tudi za nepredvidena investicijska vlaganja, ki
so posledica nenačrtovanih dogodkov.

250402 Ureditev nogometnega igrišča Rajko Štolfa 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 40.000 EUR, tako da
se sredstva v tej višini zagotavljajo na postavki v letu 2012. Investicijska ocena znaša
500.000 EUR, kar se nanaša le na objekt s slačilnicami (brez zunanje ureditve) V letu 2012
se na postavki zagotovi sredstva v višini 40.000 EUR za izdelavo PGD in PZI. Za izvedbo
investicije se bodo zagotovila sredstva v prihodnjih proračunskih obdobjih.
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: 032-1/2012-16
Datum: 26. 1. 2012
Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – ZLS- UPB2,
76/2008, 79/2009, 51/2010), 9., 25. in 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 ZUJIK-UPB1, 56/2008, 4/2010 in 20/2011) in 16. in 124.
člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) in ob upoštevanju določb
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/2007 in 61/2008) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 26. 1. 2012 sprejel
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev
v občini Sežana

1. člen
MERILA ZA VREDNOTENJE DEJAVNOSTI KULTURNIH DRUŠTEV V OBČINI SEŽANA, ki
so priloga tega pravilnika, se spremenijo v naslednjih točkah tako, da se besedilo glasi:

1. GLASBENA DEJAVNOST:
VRSTA PROGRAMA

1.1.

ŠTEVILO TOČK

Pihalni orkestri

Pogoj: najmanj 3 nastopi letno
1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO
(priznano max. 60 vaj letno)
2. IZOBRAŽEVANJE
3. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV
do 20 članov
od 21 do 40 članov
od 41 do 70 članov
nad 70 članov
člani v starosti 6-14 let
člani v starosti 15-25 let
4. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
5. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA,
NAGRADE, PLAKETE
6. KAKOVOST DELOVANJA
7. NASTOPI
nastopi
organizacija samostojnega letnega koncerta
8. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE
promocija Občine Sežana (s programi prispevajo
k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini,
predstavljajo njene znamenitosti, internetna stran,
brošure, objave v časopisih, izdelava CD,…)

6 točk/vaja
do 40 točk
10 točk
20 točk
30 točk
35 točk
4 točke/člana
5 točk/člana
do 200 točk
do 60 točk
do 300 točk
do 200 točk
do 200 točk
do 200 točk

VRSTA PROGRAMA

1.2.

Pevski zbori

Pogoj: najmanj 3 nastopi letno
1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO
(priznano max. 50 vaj letno)
2. IZOBRAŽEVANJE (max. 3 izobraževanj)
3. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV
do 20 članov
od 21 do 40 članov
od 41 do 70 članov
nad 70 članov
člani v starosti 6-14 let
člani v starosti 15-25 let
4. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
5. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA,
NAGRADE, PLAKETE
6. KAKOVOST DELOVANJA
7. NASTOPI
nastopi
organizacija samostojnega letnega koncerta
8. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE
promocija Občine Sežana (s programi prispevajo
k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini,
predstavljajo njene znamenitosti, internetna stran,
brošure, objave v časopisih, izdelava CD,…)
VRSTA PROGRAMA

1.3.

ŠTEVILO TOČK

2 točki/vaja
do 30 točk
10 točk
20 točk
30 točk
35 točk
2 točki/člana
3 točke/člana
do 60 točk
do 30 točk
do 100 točk
do 100 točk
do 50 točk
do 100 točk

ŠTEVILO TOČK

Instrumentalne skupine

Pogoj: najmanj 3 nastopi letno
1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO
(priznano max. 50 vaj letno)
2. IZOBRAŽEVANJE
3. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV
do 20 članov
od 21 do 40 članov
od 41 do 70 članov
nad 70 članov
člani v starosti 6-14 let
člani v starosti 15-25 let
4. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
5. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA,
NAGRADE, PLAKETE
6. KAKOVOST DELOVANJA
7. NASTOPI
nastopi
organizacija samostojnega letnega koncerta
8. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE
promocija Občine Sežana (s programi prispevajo
k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini,
predstavljajo njene znamenitosti, internetna stran,
brošure, objave v časopisih, izdelava CD,…)

2 točki/vaja
do 30 točk
10 točk
20 točk
30 točk
35 točk
1 točka/člana
2 točki/člana
do 60 točk
do 60 točk
do 100 točk
do 100 točk
do 50 točk
do 100 točk

2. PLESNA DEJAVNOST
VRSTA PROGRAMA

2.1.

ŠTEVILO TOČK

Plesna umetnost*

Pogoj: najmanj 2 nastopa letno
1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO
(priznano max. 60 vaj letno)
2. IZOBRAŽEVANJE
3. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV
do 20 članov
od 21 do 40 članov
od 41 do 70 članov
nad 70 članov
člani v starosti 6-14 let
člani v starosti 15-25 let
4. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
5. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA,
NAGRADE, PLAKETE
6. KAKOVOST DELOVANJA
7. NASTOPI
nastopi
organizacija samostojnega letnega koncerta
8. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE
promocija Občine Sežana (s programi prispevajo k

2 točki/vaja
do 30 točk
10 točk
20 točk
30 točk
35 točk
2 točki/člana
3 točke/člana
do 60 točk
do 60 točk
do 100 točk
do 100 točk
do 50 točk
do 100 točk

prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini,
predstavljajo njene znamenitosti, internetna stran,
brošure, objave v časopisih, izdelava CD,…)

*Pod plesno umetnost štejemo balet in izrazne plese. V to dejavnost ne spadajo
športne plesne zvrsti.
VRSTA PROGRAMA

2.2.

ŠTEVILO TOČK

Folklorna dejavnost

Pogoj: najmanj 3 nastopi letno
1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO
(priznano max. 50 vaj letno)
2. IZOBRAŽEVANJE
3. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV
do 20 članov
od 21 do 40 članov
od 41 do 70 članov
nad 70 članov
člani v starosti 6-14 let
člani v starosti 15-25 let
4. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
5. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA,
NAGRADE, PLAKETE
6. KAKOVOST DELOVANJA
7. NASTOPI
nastopi
organizacija samostojnega letnega koncerta
8. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE
promocija Občine Sežana (s programi prispevajo k
prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini,
predstavljajo njene znamenitosti, internetna stran,
brošure, objave v časopisih, izdelava CD,…)

2 točki/vaja
do 30 točk
10 točk
20 točk
30 točk
35 točk
1 točka/člana
2 točki/člana
do 60 točk
do 60 točk
do 100 točk
do 100 točk
do 50 točk
do 100 točk

VRSTA PROGRAMA

2.3.

ŠTEVILO TOČK

Mažoretna dejavnost

Pogoj: najmanj 3 nastopi letno
1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO
(priznano max. 60 vaj letno)
2. IZOBRAŽEVANJE (max. 3 izobraževanj)
3. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV
do 20 članov
od 21 do 40 članov
od 41 do 70 članov
nad 70 članov
člani v starosti 6-14 let
člani v starosti 15-25 let
4. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
5. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA,
NAGRADE, PLAKETE
6. KAKOVOST DELOVANJA
7. NASTOPI
nastopi
organizacija samostojnega letnega koncerta
8. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE
promocija Občine Sežana (s programi prispevajo k
prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini,
predstavljajo njene znamenitosti, internetna stran,
brošure, objave v časopisih, izdelava CD,…)

2 točki/vaja
do 30 točk
10 točk
20 točk
30 točk
35 točk
2 točki/člana
3 točke/člana
do 60 točk
do 60 točk
do 100 točk
do 100 točk
do 50 točk
do 100 točk

3. LIKOVNA DEJAVNOST
VRSTA PROGRAMA

3.1.

ŠTEVILO TOČK

Fotografske in likovne skupine

Pogoj: najmanj 1 razstava, projekcija letno
1. IZOBRAŽEVANJE
2. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV
do 20 članov
od 21 do 40 članov
od 41 do 70 članov
nad 70 članov
člani v starosti 6-14 let
člani v starosti 15-25 let
3. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
4. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA,
NAGRADE, PLAKETE
5. RAZSTAVE, PROJEKCIJE
6. KAKOVOST DELOVANJA
7. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE
promocija Občine Sežana (s programi prispevajo k
prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini,
predstavljajo njene znamenitosti, internetna stran,
brošure, objave v časopisih, izdelava CD,…)

do 30 točk
10 točk
20 točk
30 točk
35 točk
2 točki/člana
3 točke/člana
do 60 točk
do 60 točk
do 100 točk
do 100 točk
do 100 točk

4. GLEDALIŠKA DEJAVNOST
VRSTA PROGRAMA

4.1.

ŠTEVILO TOČK

Gledališke skupine

Pogoj: najmanj 2 nastopa letno
1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO
(priznano max. 50 vaj letno)
2. IZOBRAŽEVANJE
3. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV
do 20 članov
od 21 do 40 članov
od 41 do 70 članov
nad 70 članov
člani v starosti 6-14 let
člani v starosti 15-25 let
4. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
5. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA,
NAGRADE, PLAKETE
6. KAKOVOST DELOVANJA
7. NASTOPI
nastopi
organizacija samostojnega letnega koncerta
8. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE
promocija Občine Sežana (s programi prispevajo k
prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini,
predstavljajo njene znamenitosti, internetna stran,
brošure, objave v časopisih, izdelava CD,…)

2 točki/vaja
do 30 točk
10 točk
20 točk
30 točk
35 točk
2 točki/člana
3 točke/člana
do 60 točk
do 60 točk
do 100 točk
do 100 točk
do 50 točk
do 100 točk

5. LITERARNA DEJAVNOST
VRSTA PROGRAMA

5.1.

ŠTEVILO TOČK

Literarna dejavnost

1. IZOBRAŽEVANJE
2. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV
do 20 članov
od 21 do 40 članov
od 41 do 70 članov
nad 70 članov
člani v starosti 6-14 let
člani v starosti 15-25 let
3. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
4. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA,
NAGRADE, PLAKETE
5. NASTOPI
6. KAKOVOST DELOVANJA
7. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE
promocija Občine Sežana (s programi prispevajo k
prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini,
predstavljajo njene znamenitosti, internetna stran,
brošure, objave v časopisih, izdelava CD, izdaja
biltenov…)

do 30 točk
10 točk
20 točk
30 točk
35 točk
2 točki/člana
3 točke/člana
do 60 točk
do 60 točk
do 100 točk
do 100 točk
do 100 točk

6. KULTURNA DRUŠTVA, KI SO SESTAVLJENA IZ VEČ SKUPIN
VRSTA PROGRAMA

6.1.

ŠTEVILO TOČK

Društva, ki združujejo več sekcij

Pogoj: najmanj 3 nastopi letno
1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO
(priznano max. 50 vaj letno)
2. IZOBRAŽEVANJE (max. 3 izobraževanj)
3. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV
do 20 članov
od 21 do 40 članov
od 41 do 70 članov
nad 70 članov
člani v starosti 6-14 let
člani v starosti 15-25 let
4. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
5. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA,
NAGRADE, PLAKETE
6. KAKOVOST DELOVANJA
7. NASTOPI
nastopi
organizacija samostojnega letnega koncerta
8. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE
promocija Občine Sežana (s programi prispevajo k
prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini,
predstavljajo njene znamenitosti, internetna stran,
brošure, objave v časopisih, izdelava CD,…)

2 točki/vaja
do 30 točk
10 točk
20 točk
30 točk
35 točk
2 točki/člana
3 točke/člana
do 100 točk
do 60 točk
do 100 točk
do 100 točk
do 50 točk
do 100 točk

7. OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
VRSTA PROGRAMA

7.1.

ŠTEVILO TOČK

Društva, ki združujejo različne
dejavnosti (ocenjuje se samo
dejavnost s področja kulture)

1. ORGANIZACIJA prireditev, razstav, predavanj,
predstavitev knjig,…povezanih z ohranjanjem
kulturne dediščine
2. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV
do 20 članov
od 21 do 40 članov
od 41 do 70 članov
nad 70 članov
člani v starosti 6-14 let
člani v starosti 15-25 let
3. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
4. NASTOPI
5. KAKOVOST DELOVANJA
6. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE
promocija Občine Sežana (s programi prispevajo k
prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini,
predstavljajo njene znamenitosti, internetna stran,
brošure, objave v časopisih, izdelava CD,…)

do 80 točk

10 točk
20 točk
30 točk
35 točk
2 točki/člana
3 točke/člana
do 60 točk
do 100 točk
do 100 točk
do 100 točk

8. ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV
VRSTA PROGRAMA

8.1.

ŠTEVILO TOČK

Zveze kulturnih društev

1. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV
do 20 članov
od 21 do 40 članov
od 41 do 70 članov
nad 70 članov
2. STROŠKI DELOVANJA

10 točk
20 točk
30 točk
35 točk
do 200 točk

9. SKUPNA MERILA ZA VSE IZVAJALCE PROGRAMOV
9.1.

Izvajalci programov pridobijo točke glede na število nastopov na javnih prireditvah
v preteklem koledarskem letu, v skladu z naslednjimi podrobnejšimi elementi
točkovanja:
− vsak nastop na javni prireditvi v občini – 2 točki,
− vsak nastop na javni prireditvi v Sloveniji ali čezmejnem pasu – 3 točke,
− vsak nastop na javni prireditvi v tujini – 5 točk,
− vsak nastop na pregledni območni, medobmočni, regijski ali državni reviji
oziroma srečanju:
Območna
medobmočna/regijska
državna
Meddržavna raven
raven
raven
raven
(skupine/posamezniki)

5 točk

10 točk

15 točk

30 točk

−

vsak samostojni oziroma celovečerni nastop (koncert, razstava, premiera ipd.)
– 20 točk.
Točke za nastope se seštevajo, vendar največ do skupnega števila točk, določenega v
tabeli za posamezno dejavnost.

9.2.
-

Izvajalci programov lahko pridobijo še dodatne točke za uspešno prijavo na
državne oziroma evropske razpise v preteklem koledarskem letu in sicer:

uspešna prijava na državne razpise
5 točk/razpis
uspešna prijava na evropske razpise 10 točk/razpis.
2. 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: 032-1/2012-17
Datum: 26. 1. 2012

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/2007 ZUJIK-UPB1, 56/2008, 4/2010 in 20/2011) in 16. člena Statuta Občine
Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet na svoji seji dne 26. 1. 2012 sprejel
LETNI PROGRAM KULTURE OBČINE SEŽANA ZA LETO 2012

1.
S tem aktom se določi letni program kulture v občini Sežana za leto 2012.
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.
ZUJIK 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. 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 2012 podlaga za razdelitev sredstev za
kulturne programe društev. Javni interes za kulturo se udejanja predvsem na podlagi javnega
razpisa za financiranje javnih kulturnih programov za leto 2012 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, kulturna društva in druge organizacije,
registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti.
PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2012 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 2012), 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 predvsem Zakon o uresničevanju
javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih in Odlok o ustanovitvi
javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana s spremembami ter vrsta podzakonskih
predpisov, med katerimi so najvažnejši: Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 20082011, Standardi za splošne knjižnice, 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.
Kosovelova knjižnica ima poleg osrednje knjižnice v Sežani še tri enote; v Divači, na Kozini
in v Komnu. V vseh enotah se kaže potreba po daljšem odpiralnem času. Povečuje se število
izposojenih enot na strokovnega delavca, kar pomeni visoko obremenjenost zaposlenih in
kaže se pomanjkanje strokovnega kadra.
Občina Sežana zagotavlja 50,78%-delež sredstev za plače 13 zaposlenih (12 plač).
Kosovelova knjižnica ima sicer 14 redno zaposlenih, vendar sta dve zaposlitvi za polovični
delavni čas, enega delavca pa v celoti financira Občina Hrpelje-Kozina. Knjižnica si bo
prizadevala preostala odstopanja od sistemizacije reševati z javnimi delavci, pripravniki in
občasnim pogodbenim delom.
Knjižnica tudi v letu 2012 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 14,2%-ni delež (v kolikor bodo sredstva Ministrstva za kulturo v enakem znesku
kot leta 2011 za knjižnično gradivo; Ministrstvo za kulturo sicer prispeva 50% sredstev).
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% v celoti, Sežana pa 10% glede na leto 2010, kar je
pomenilo, da so 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.
V letu 2012 so se sredstva zmanjšala za 53% (iz zneska 21.140 za leto 2011 na 10.000 v
letu 2012). Občina Sežana za leto 2012 zagotavlja v ta namen sredstva v višini 10.000 €, kar
pomeni 850 knjig manj.
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 in 94/2011). 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 330
prireditev. V povprečju se vsake prireditve udeleži okrog 150 obiskovalcev. V letu 2011 je
bilo na vseh prireditvah zabeležen obisk prek 53.800 obiskovalcev. V letu 2011 je bilo na
vseh prireditvah zabeležen obisk prek 48.700 obiskovalcev. Opazen je upad obiska filmskih
predstav, kar se odraža tako na državnem kot na svetovnem nivoju. Z digitalizacijo
kinodvorane si obetajo tudi vnovično povečan obisk kino predstav, prenosov prireditev in
dogodkov na svetovnem nivoju ipd..
Kosovelov dom opravlja večino dejavnosti v eni osrednji dvorani s 459 sedeži. Pred leti so
zgradili še pomladno dvorano, ki sprejme do 40 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
80 obiskovalcev, gostom omogoča več predstavnosti hkrati. Organizacija prostora
večnamenske dvorane ponuja hitre in enostavne spremembe prizorišč, kar omogoča
sodobna inovativna tehnologija:

•

inteligentni strop, ki omogoča pritrditev razsvetljave, zvočnikov, projektorjev,
projekcijskih platen, scenografije in vsega, kar bo služilo dogodkom, z možnostjo
enostavnih in hitrih sprememb in sočasno varnega dela tehnikov;
• akustične obloge zidov s povezovalnimi kanali;
• preglednost in funkcionalnost tehnične kabine;
• opremljenost za multimedijske dogodke.
Tehnologija omogoča, da je dvorana primerna za gledališke uprizoritve, multimedijske
instalacije, koncerte, razstave, plesne predstave, studijska snemanja, plesni podij in ne
nazadnje jazz ali etno klub.
Z zaključkom leta 2008 je bil obnovljen zunanji amfiteater, ki omogoča še bogatejši program.
Za pogumnejše načrtovanje programa v amfiteatru, bo potrebno prostor nadkriti, da bi
prireditve lahko potekale ne oziraje se na vremenske pogoje.
To pomeni, da mora vodstvo doma 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 vse pogosteje prirejajo tudi svoje letne dogodke.
Kosovelov dom načrtuje v letu 2012 gledališki abonma, glasbeni abonma, predšolski in šolski
gledališko-glasbeno-filmski abonma, Srečkin otroški abonma, razstave v mali in veliki galeriji,
razstave v galeriji digitalne umetnosti, redni filmski program ter program umetniškega filma
Kino kino in program filmske vzgoje. Načrtujejo tudi dodatni program prireditev ob
praznovanjih, pomembnih obeležjih, v poletni sezoni v amfiteatru in seveda 3. Festival
otroške popevke Brinjevka v sodelovanju z JSKD in RTV Slovenija. Nadaljevali bodo z
gledališko šolo. Poleg navedenega bodo v več funkcijski dvorani potekali različni dogodki kot
so koncerti, posveti, predstavitve, predavanja, srečanja ipd..
Zanimivo bo tudi sodelovanje z višjo šolo za fotografijo, saj bomo študente ponovno skušali
aktivno vključiti tako v obstoječe dejavnosti doma kot tudi razvijajočo se dejavnost na tržnokomunikacijskem področju v povezavi s televizijsko dejavnostjo TV Kras.
Sodelujejo tudi z društvi v in izven občine Sežana, ter skupaj snujejo in izvajajo
najrazličnejše kulturne projekte. Dajejo izvedbeno-tehnično podporo Festivalu Vilenica. Želja
je, da bi sodelovali tudi pri drugih pomembnejših prireditvah v občini tako s tehnično podporo
kot programskim snovanjem.
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.
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.
Za izvajanje posameznih aktivnosti Občina Sežana zagotavlja sredstva v višini 5.700 €,
muzej načrtuje nadaljevanje svojih projektov in prejšnjih let in sicer:
- odkupe muzejskih predmetov (2.000 €),
- raziskave o kulturni, naravni in zgodovinski dediščini Krasa ter izdaja knjige o dediščini
uporabe kamna na Krasu (2.500 €),
- 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 €).

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
2012 zajema sredstva za izvajanje območnih in medobčinskih srečanj, izobraževanja ter
druge aktivnosti. Predvidene aktivnosti v l. 2012 so:
različna območna in medobčinska srečanja, dve reviji Primorska poje, revijo OPZ in MPZ
Naša pomlad (dve reviji), Srečanje plesnih skupin, Revijo Kraških pihalnih godb, Srečanje
otroških in odraslih folklornih skupin, Regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in in godcev
ljudskih viž, Festival mlade literature URŠKA, literarno nagrado "Mlada Vilenica" (sredstva
prenesena tudi iz postavke št. 180301), podelitev Štrekljeve nagrade in Štrekljeve večere,
Škocjanski festival in Grajsko poletje (ljubiteljski gledališki večeri), prireditev Pevski zbori
Kresni noči, poletno literarno šolo, Kulturni kolaž in regijsko likovno razstavo. Izvajajo tudi
predizbore za festival Brinjevka in izobraževanje za člane kulturnih društev (za godbenike,
pevske zbore, za literate, gledališke skupine, plesne skupine in druge dejavnosti).
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 nekaj čez 6.600 €. 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. Dejansko je se sklad tja preselil v letu 2011. 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«
Za Mednarodni literarni festival »Vilenica« 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 letih 2009, 2010 in 2011 sklenila dogovor z Društvom
slovenskih pisateljev kot glavnim organizatorjem prireditve, ki deluje kot društvo v javnem
interesu na področju kulture. Tudi v l. 2012 bo Občina Sežana sklenila dogovor z Društvom

slovenskih pisateljev kot glavnim organizatorjem prireditve. Sredstva so se glede na leto
poprej zmanjšala za dvanajstino (kot tudi drugim postavkam), a dolgoročno si bomo
prizadevali, da se bodo ponovno povišala.
Do leta 2012 so bila na isti proračunski postavki zagotovljena tako sredstva za Mednarodni
literarni festival Vilenica kot tudi za literarno nagrado "Mlada Vilenica" (ta sicer v izvedbi OI
JSKD). Zaradi preglednosti so se sredstva, namenjena za literarno nagrado "Mlada Vilenica"
prenesla na postavko, ki je tudi sicer namenjena dejavnosti OI JSKD Sežana (št. 241601).
Tako ostajajo na postavki št. 180301 samo sredstva za Mednarodni literarni festival
»Vilenica«.
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 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. 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, folklore, 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 2012 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 2011 je izšlo šest številk v nakladi med
5000 in 5200 izvodov. Uredniški odbor si sicer prizadeva za več izdaj, predvsem zaradi
ažurnosti posredovanja novic. Glasilo izhaja v barvah, na formatu A4 in v povprečju ima
vsako leto več strani. V letu 2012 so v ta namen zagotovljena proračunska sredstva v višini
41.500 EUR in izšlo naj bi šest številk (pet rednih številk in ena posebna ob prazniku), in
sicer februarja, aprila, junija, oktobra, decembra in posebna številka avgusta.
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 2012 so v okviru večletne pogodbe 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 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).
Pri obnovi spomenikov je Občina zadnji dve leti sodelovala z ŠCSK Sežana (Višjo strokovno
šolo, program oblikovanja materialov) – obnova kipa iz parka pri Starem gradu. V letu 2012
naj bi se tako obnovilo še en spomenik v parku ob Starem gradu v centru mesta Sežana.
Izvedlo se bo le najnujnejše obnove glede na izražene potrebe ter prav tako po potrebi
izvedlo javni razpis za obnovo spomenikov, ki niso v lasti Občine Sežana.
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 2012 v znesku
2.749 €.
Za Kosovelovo domačijo za investicijsko vzdrževanje objekta zagotavlja Občina Sežana za
leto 2012 sredstva v znesku 1.000 €. V naslednjih letih se planira obnova zidu na južni strani
objekta, ob regionalni cesti, 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. Občina Sežana zagotavlja sredstva v višini 52.000 €.
5.3 Kosovelov dom – nabava opreme
Za nabavo opreme v Kosovelovem domu bo občina zagotavljala sredstva v znesku 10.000 €.
Sredstva se bodo porabila za posodobitev opreme (tehnično izpopolnjevanje, predvsem
ozvočenja in razsvetljave) in nabavo omar.
6. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA KULTURE V LETU 2012
PODROČJE / IZVAJALEC

PRORAČUNSKA
SREDSTVA - EUR

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

593.181
187.851

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

395.506

177.851
10.000

340.758
54.748

GORIŠKI MUZEJ
- dejavnost GM na območju občine Sežana

9. 824

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

62.220
20.811
1.105
29.304
11.000

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

41.500
41.500

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

120.000
100.000
20.000

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

77.727
2. 749
52.000
10.000
11.991
987

SKUPAJ sredstva za kulturo

894.628

9. 824

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: 032-1/2012-18
Datum: 26. 1. 2012

Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec
Sežana (Uradni lis RS, št. 18/99, 107/2007 in 57/2010) ter 16. člena Statuta Občine Sežana
(Uradni list RS, št. 117/2007) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 26. 1. 2012
sprejel

SKLEP

1.
V Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana se kot predstavnica
ustanovitelja imenuje Ivica Podgoršek, roj. 4. 11. 1948, stanujoča v Štorjah 21, Sežana.
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− imenovani,
− Svet javnega zavoda Vrtec Sežana, Ulica Jožeta Pahorja 1, 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: 032-1/2012-19
Datum: 26. 1. 2012

Na podlagi Akta o ustanovitvi javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
(Uradni lis RS, št. 72/2010) ter 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št.
117/2007) je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 26. 1. 2012 sprejel
SKLEP

1.
Občinski svet Občine Sežana predlaga direktorju Javnega sklada Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti, da v Svet Območne izpostave JSKD Sežana imenuje naslednje
predstavnike Občine Sežana:
Ivo Bašić, Ulica Mirka Pirca 1, 6210 Sežana,
Magdalena Svetina Terčon, Štorje 27b, 6210 Sežana,
Milojka Širca, Dutovlje 66, 6221 Dutovlje.
2.
Ta sklep velja takoj.

Davorin Terčon
župan

Poslano:
− predlaganim kandidatom,
− Direktor JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
− JSKD Območna izpostava Sežana, Partizanska cesta 18, 6210 Sežana.
Vložiti:
− v zadevo,
− v zbirko dokumentarnega gradiva.

