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OBČINSKEMU SVETU
OBČINE SEŽANA

Zadeva: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH – 1 PRORAČUNA OBČINE SEŽANA
ZA LETO 2014 – skrajšani postopek

UVOD
Občinski svet Občine Sežana je dne 20.12.2012 na 16. redni seji sprejel Odlok o proračunu
Občine Sežana za leto 2014 hkrati s sprejemom proračuna za leto 2013. Določbe 13. a člena
Zakona o javnih financah namreč občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve
leti, vendar lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za
naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj
mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.
Po ponovni oceni prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov predvidenih
s sprejetim proračunom za leto 2014 smo ugotovili, da nova ocena prihodkov in odhodkov
odstopa od sprejetega proračuna. Med samim izvrševanjem proračuna v letu 2013 se je
ugotovilo, da se nekateri projekti v letu 2013 ne bodo izvajali v načrtovani višini in se dela
zamikajo v leto 2014. V predlog spremembe proračuna so bile vključene nekatere nove
obveznosti, ki zahtevajo spremembe na odhodkovni strani. Na področju plač in drugih
stroškov dela smo upoštevali sprejeti Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih
stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013
do 31. decembra 2014. Na odhodkovni strani smo upoštevali spremembo Zakona o davku
na dodano vrednost, ki je določil, da se s 1. 7. 2013 dvigne splošna stopnja DDV na 22% in
nižja stopnja DDV na 9,5%.
Proračunske uporabnike smo seznanili, da pripravljamo predlog spremembe proračuna za
leto 2014 in od njih pridobili nove finančne načrte z upoštevanimi spremembami trenutno
veljavne plačne zakonodaje.
Vsebina Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2014 se spreminja v 2. členu, ki določa
novo višino sprejetega proračuna. Proračun občine Sežana za leto 2014 se določa v višini
18.949.401 EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2014 je višji za 1.580.975
EUR. Predlaga se tudi spremembo četrtega odstavka 3. člena odloka, ki določa, da krajevne
skupnosti lahko izvajajo v breme sredstev krajevne skupnosti le tiste naloge, ki ne presegajo
vrednosti 80.000 EUR brez davka na dodano vrednost. Ocenjujemo, da je ta znesek
previsok in predlagamo, da se zniža na 40.000 EUR brez davka na dodano vrednost. S tem
predlogom sledimo usmeritvam Nadzornega odbora Občine Sežana.
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Predlog spremembe-1 proračuna je sestavljen iz splošnega in posebnega dela ter načrta
razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb in računa financiranja.
Posebni del proračuna je prikaz podrobnejšega načrta porabe neposrednih proračunskih
uporabnikov: občinske uprave, medobčinskih organov skupne medobčinske uprave –
Medobčinske notranje revizijske službe in Medobčinskega inšpektorata in redarstva,
krajevnih skupnosti ter občinskih organov: občinskega sveta, nadzornega odbora in župana
po posameznih namenih.
Načrt razvojnih programov, ki je obvezni sestavni del proračuna je prikaz načrtovanih
sredstev za investicijske odhodke, investicijske transfere ter državne pomoči v prihodnjih
štirih letih od leta 2014 – 2017.
Tabelarni prikazi vključujejo podatke o sprejetem proračunu za leto 2014 in predlog
sprememb proračuna za leto 2014. Pripravljen je po proračunskih uporabnikih ter programski
in ekonomski klasifikaciji. Proračun bomo sprejemali na nivoju štirimestnih kontov.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in dohodkov, račun finančnih terjatev in
naložb in račun financiranja.
Bilanca prihodkov in odhodkov vključuje tekoče prihodke, ki vključujejo davčne in
nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke, ki
vključujejo prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja ter prejeta sredstva iz Evropske
unije. Odhodkovna stran bilance prihodkov in odhodkov zajema tekoče odhodke, tekoče
transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
Račun finančnih terjatev in naložb zajema na strani prejemkov tiste vire, ki ne
predstavljajo prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova vračil posojenih sredstev občine in
prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev v podjetjih, bankah in drugih
finančnih institucijah.
V računu financiranja občina nima predvidenih izdatkov. Sem se uvrščajo izdatki, ki nimajo
značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo značaj danih posojil,
finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog države oziroma občine v javna in zasebna podjetja,
banke oziroma druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve
občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega
deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.
Račun financiranja izkazuje tokove zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s
servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda
bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. V računu financiranja
se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med
proračunskim letom.
V obrazložitvah sprememb splošnega dela proračuna so obrazloženi samo tisti prihodki in
drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki, ki se s predlogom spremembe proračuna 2014
spreminjajo.
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI
Skupne prihodke ocenjujemo v višini 17.948.901 EUR. V primerjavi s prihodki sprejetega
proračuna za leto 2014 se skupni prihodki zvišujejo za 1.580.975 EUR, oziroma za 9,7%.
Zvišanje prihodkov gre predvsem na račun načrtovanih višjih transfernih prihodkov in
prihodkov iz sredstev Evropske unije.
STRUKTURA PRIHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI:

70 - Davčni prihodki
71 - Nedavčni prihodki
72 - Kapitalski prihodki
73 – Prejete donacije
74 - Transferni prihodki
78 - Prejeta sredstva iz EU
Skupaj

Predlog spremembe-1
8.685.721
3.509.937
1.331.500
800
4.180.818
240.125
17.948.901

Delež
48,40
19,56
7,42
0,00
23,28
1,34
100,00

STRUKTURA PRIHODKOV

23%
0%

1%

8%

Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
Prejeta sred. iz EU
48%
20%

V predlogu spremembe proračuna po strukturi največji delež predstavljajo davčni prihodki
48,4%, sledijo transferni prihodki 23,28%, nedavčni prihodki predstavljajo 19,56%, kapitalski
prihodki 7,42%, prejeta sredstva iz EU 1,34% in manj kot 1% celotnih načrtovanih prihodkov
predstavljajo prihodki iz naslova donacij.
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PRIMERJAVA PRIHODKOV MED SPREJETIM PRORAČUNOM IN PREDLOGOM
SPREMEMB-1:

Vrsta prihodkov
70 – Davčni prihodki
71 – Nedavčni prihodki
72 – Kapitalski prihodki
73 – Prejete donacije
74 – Transferni prihodki
78- Prejeta sredstva iz EU
Skupaj

Sprejeti proračun
8.596.565
3.865.139
1.331.500
800
2.573.922
0
16.367.926

Predlog
spremembe-1
8.685.721
3.509.937
1.331.500
800
4.180.818
240.125
17.948.901

Delež
101,04
90,81
100,00
100,00
162,40
--109,70

PRIMERJAVA PRIHODKOV

9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000

Sprejeti proračun

3.000.000

Predlog spremembe

2.000.000
1.000.000
0
Davčni Nedavčni Kapitalski Prejete Transferni Prejeta
prihodki prihodki prihodki donacije prihodki sredstva
iz EU

70 DAVČNI PRIHODKI
Davčni prihodki so v primerjavi s sprejetim proračunom višji za 89.156 EUR. V skupini
davčnih prihodkov se s predlogom spremembe proračuna spreminjajo prihodki iz naslova
domačih davkov na blago in storitve. Davki na dohodek in dobiček ter davki na premoženje
ostajajo v isti višini kot v sprejetem proračunu 2014.
704 Domači davki na blago in storitve
V primerjavi s sprejetim proračunom se zvišujejo za 89.156 EUR, oziroma za 25,4%. V to
vrsto davkov spadajo:
- davki na posebne storitve, ki vključujejo davek od dobitkov od iger na srečo; ta je odvisen
od dobitka, ki ga prejme fizična oseba, ki je občan oz. občanka Občine Sežana in zadene pri
igrah na srečo v naši državi. Ocenjujemo ga v enaki višini kot v sprejetem proračunu.
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- drugi davki na uporabo blaga in storitev pa se s predlogom spremembe 2014 zvišujejo za
89.156 EUR. Med temi davki je najpomembnejši vir okoljska dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Na podlagi podatkov podjetij, ki so zavezanci za
pobiranje teh dajatev, bodo prihodki višji za 80.056 EUR. Okoljske dajatve so namenska
sredstva za urejanje javne infrastrukture na področju urejanja kanalizacije in ravnanju z
odpadki. Iz podatkov o realizaciji ocenjujemo, da bodo v tej skupini davkov višje realizirani
tudi prihodki iz naslova občinske takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki se
povečujejo skupno za 9.100 EUR v primerjavi s sprejetim proračunom. Ostale davke v tej
skupini ocenjujemo v do sedaj znani višini.
71 NEDAVČNI PRIHODKI
Nedavčni prihodki so planirani v višini 3.509.937 EUR in so v primerjavi s sprejetim
proračunom nižji za 355.202 EUR, kar predstavlja 9,2% manj. V skupini nedavčnih prihodkov
se s predlogom spremembe proračuna spreminjajo prihodki iz naslova udeležbe na dobičku
in dohodki od premoženja, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in
storitev ter drugi nedavčni prihodki. Takse in pristojbine ocenjujemo v isti višini kot v
sprejetem proračunu 2014.
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
V primerjavi s sprejetim proračunom so predvideni v nižjem znesku in znašajo 2.736.937
EUR, kar je za 487.261 EUR manj kot v sprejetem proračunu.
Med prihodki je v tej skupini v primerjavi s sprejetim proračunom višje načrtovan prihodek iz
naslova udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki. Prihodki od
obresti ostajajo nespremenjeni. Na veliko zmanjšanje pa vplivajo prihodki od premoženja, ki
se v primerjavi s sprejetim proračunom znižujejo za 566.961 EUR. Na znižanje vplivajo
najemnine za infrastrukturo za izvajanje gospodarskih javnih služb, ki so bile za leto 2014
planirane v višini, ki bi se realizirala, če bi se uveljavile cene izvajanja gospodarskih javnih
služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja odpadnih voda sprejete s sklepom Občinskega sveta
št. 032-1/2012-7 ter sklepom Občinskega sveta št. 032-1/2012-6. Sprejete cene se zaradi
zamrznitve cen izvajanja gospodarskih javnih služb varstva okolja niso realizirale in
zaračunavale. Nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je pričela veljati v letu 2013 pa je dopuščala, da
se uveljavijo le sprejete cene, ki se ne povečajo za več kot 30% starih cen. Prihodki iz
naslova omrežnin torej ostajajo v višini veljavnih pogodb o najemu infrastrukture za izvajanje
gospodarskih javnih služb varstva okolja.
712 Globe in druge denarne kazni
Na podlagi podatkov dosedanje realizacije ocenjujemo, da bo prihodek iz naslova glob in
drugih denarnih kazni v primerjavi s sprejetim proračunom višji za 9.500 EUR. Planirani
zneski predstavljajo denarne kazni in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo. Največ
sredstev prispevajo pobrane globe medobčinskih služb inšpektorata.
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prihodki od prodaje blaga in storitev se v spremembi proračuna določijo v višini 20.000 EUR
in so ocenjeni v enaki višini kot v rebalansu proračuna 2013. Prihodki vključujejo sredstva
oglaševanja v občinskem glasilu, prihodke od fotokopiranja in prihodke od opravljanja
storitev za medobčinske službe. Od meseca maja pa prejema občina prihodke iz naslova
parkirnin, ki se plačujejo na parkomatih.
714 Drugi nedavčni prihodki
Drugi nedavčni prihodki so v primerjavi s sprejetim proračunom ocenjeni za 111.000 EUR
višje, ker v letu 2014 pričakujemo prihodek iz naslova odškodnine v sodnem postopku. Med
nedavčnimi prihodki je najpomembnejši vir vsekakor komunalni prispevek, ki je plačilo dela
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stroškov opremljanja zemljišč s komunalno opremo, ki ga zavezanec plača občini.. Zaradi
gospodarskih razmer se je ta prihodek z leti zniževal. Ker pričakujemo, da se bo v letu 2014
gradnja vseeno nekoliko povečala, smo prihodke v spremembi proračuna 2014 ocenili v
enaki višini kot v sprejetem proračunu 2014. Med drugimi nedavčnimi prihodki so zajeti
prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja, ki
običajno predstavlja prispevke svojcev v zapuščinskih obravnavah oskrbovancev v domovih
za katere občina plačuje oskrbnine.
74 TRANSFERNI PRIHODKI
Transferne prihodke načrtujemo v predlogu spremembe proračuna v znesku 4.180.818 EUR,
kar je za 1.606.896 EUR več v primerjavi s sprejetim proračunom. Predstavljajo transferne
prihodke iz drugih javnofinančnih institucij ter sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije.
Prihodkov iz naslova finančne izravnave v predlogu spremembe proračuna enako kot v
sprejetem proračunu nismo planirali, ker po zadnjih znanih izračunih Ministrstva za finance
Občina Sežana ni prejemnica finančne izravnave, ker s sredstvi dohodnine pokriva primerno
porabo.
Od transfernih prihodkov za investicijske namene ostaja v letu 2014 po obsežnosti še vedno
največji projekt Vodooskrba Obale in Krasa. Prihodki se s predlogom spremembe proračuna
2014 v primerjavi s sprejetim proračunom ne spreminjajo in ostajajo v enaki višini. Za
prihodkovno stran proračuna je predvsem pomemben uspeha pri kandidiranju v sedanjem
Kohezijskem obdobju, v kolikor ta ne bo uspešen, predvidenih prihodkov ne bo. Potrebno bo
sprejeti odločitev kako s projektom naprej. Kraški vodovod Sežana je v sklopu pooblastila
zadolžen tudi za pripravo Kohezijske vloge. V vsesplošni krizi se lahko omeji tudi pritok
Kohezijskih sredstev. Lahko že v tem obdobju lahko pa tudi v naslednjem, kar bi zmanjšalo
proračunske prihodke. Zaradi morebitnega pomanjkanja sredstev bo projekt vsekakor
deležen posebne pozornosti. V primeru kakršnih koli odstopanj od zastavljenih ciljev (DIIP in
PIZ) v katerikoli občini, ki sodeluje v projektu, bo prejem sredstev lahko omejen oziroma
prekinjen z njim pa okrnjen tudi prihodkovni del proračuna.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam je v začetku leta poslalo podatke o
izračunanih deležev razpoložljivih sredstev občin za sofinanciranje občinskih investicij v
skladu z 21. in 23. členom Zakona o financiranju občin. V primerjavi s sprejetim proračunom
se znesek zvišuje za 158.860 EUR.
Odhodki, ki nastajajo v okviru projekta KRAS-CARSO so sofinancirani iz Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, in sicer 85% iz sredstev Evropske unije
(Evropski sklad za regionalni razvoj), 10% iz državnega proračuna (Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo), 5% pa je lastnih sredstev (občinski proračun). V sprejetem
proračunu 2014 prihodkov za ta projekt ni bilo predvidenih, ker je bilo prvotno načrtovano, da
se bo zaključil do jeseni leta 2013. V predlogu rebalansa so za leto 2014 predvideni naslednji
transferni prihodki 59.099,00 EUR (48.815 EUR – investicijski transferi, 10.285 EUR – tekoči
transferi).
V primerjavi s sprejetim proračunom se v spremembah-1 načrtujejo transferni prihodki v
okviru vzpostavitve geoparka Kras-Carso. Ves čas se bo spremljalo javne razpise, ki za
namene vzpostavitve »vsebine« geoparka nudijo možnost sofinanciranja sredstev iz
Evropske unije in državnega proračuna. V kolikor se bo v tej zvezi uspelo pridobiti
sofinancerje, se predvidevajo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU v višini
170.000 EUR ter sredstva iz državnega proračuna v višini 20.000 EUR (15.000 EUR –
investicijski transferi, 5.000 EUR – tekoči transferi).
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Občina Sežana se bo v proračunskem obdobju 2014-2020 prijavila na razpis za evropska
sredstva namenjena za izgradnjo infrastrukture. V okviru tega razpisa bomo prijavili projekt
»Kanalizacija Stara vas in LehteII«, ki sta neposredno povezani. Skupen projekt je važnega
pomena za zaključek izgradnje infrastrukture v mestu Sežana do leta 2017, kar je
predvideno v zakonodaji in pogojeno s strani evropske skupnosti.
Predvidoma konec oktobra naj bi Fundacija za šport RS objavila Javni razpis za
sofinanciranje gradnje športnih objektov v Republiki Sloveniji, na katerega naj bi Občina
Sežana prijavila izgradnjo garderob s tribunami ob stadionu Rajko Štolfa. Celotna investicija
je ocenjena na vrednost 980.000 EUR. Fundacija za šport sofinancira do 30% vrednosti
gradnje objekta. Ocenjujemo, da bi glede na naravo objekta iz tega naslova pridobili okrog
200.000 EUR za gradnjo.
Občina Sežana namerava za ureditev kolesarskih poti v novem programskem obdobju (2014
– 2020) kandidirati tudi za pridobitev evropskih sredstev.
Pregled ocene transfernih prihodkov v predlagani spremembi proračuna za leto 2014:
Sprememba - 1 proračuna 2014
Sredstva državnega proračuna za investicije
MOP- Projekt oskrbe s pitno vodo obale in Krasa
Ministrstvo za obrambo-požarna taksa
Ministrstvo za obrambo-gasilsko vozilo
Ministrstvo za visoko šolstvo- zadržana sredstva iz naslova izgradnje
širokopasovnega omrežja
Sofinanciranje projekta Kras-Carso
Ministrstvo za kmetijstvo- zadržana sredstva Projekt obnova in razvoj
vasi
Fundacija za šport – nogometno igrišče
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo- 21. oz. 23. člen ZFO
Sofinanciranje Geoparka Kras-Carso
Skupaj
Sredstva državnega proračuna za tekoče namene
Ministrstvo za kmetijstvo in prehr.za gozdne ceste
Služba vlade RS za lok. Samoupr. In reg. Politiko - ZA MIR in MNRS
Ministrstvo za delo, družino in soc. zadeve za družinske pomočnike
Sofinanciranje projekta Geoparka Kras-Carso
Subvencioniranje tržne najemnine
Sofinanciranje projekta Kras-Carso
Skupaj
Sredstva državnega proračuna iz sredstev EU za:
Ministrstvo za visoko šolstvo- zadržana sredstva iz naslova izgradnje
širokopasovnega omrežja
Izgradnja kanalizacije in vodovoda Stara vas Sežana
Turistične publikacije
Turistični sejmi in borze
Mednarodno sodelovanje občin
Sofinanciranje izgradnje kolesarskih poti
Projekt Spoznajmo Kras
Projekt Adria A

Plan 2014
v EUR
170.636
60.000
110.000
68.593
48.815
80.000
200.000
457.699
15.000
1.210.743
5.450
68.490
16.254
5.000
7.201
10.285
112.680

388.692
510.000
9.000
9.000
14.000
70.000
29.254
2.223
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Sofinanciranje Geoparka Kras-Carso
MOP- Projekt oskrbe s pitno vodo obale in Krasa
Skupaj
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - za medobčinske
službe
za tekočo porabo
za investicije
Skupaj
Skupaj transferni prihodki

170.000
1.556.188
2.758.357

97.614
1.424
99.038
4.180.818

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
Prejeta sredstva iz Evropske unije načrtujemo v predlogu spremembe proračuna v znesku
240.125 EUR. To so sredstva, ki jih bo Občina Sežana prejela za Projekt Kras - Carso.

ODHODKI
Skupni odhodki znašajo po predlogu spremembe proračuna 18.504.735 EUR in se v
primerjavi s sprejetim planom 2014 zvišujejo za 9,4%.
STRUKTURA ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI:

Predlog sprememb-1
40 – Tekoči odhodki
4.612.468
41 – Tekoči transferi
5.839.253
42 – Investicijski odhodki
7.465.025
43 – Investicijski transferi
587.989
Skupaj

Delež
24,93
31,56
40,34
3,18

18.504.735

100,00

STRUKTURA ODHODKOV

3%

25%
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki

40%

Investicijski transferi

32%
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Iz strukture odhodkov je razvidno, da največji delež predstavljajo investicijski odhodki, ti
predstavljajo 40,34% celotnih planiranih odhodkov. Sledijo tekoči transferi 31,56%, tekoči
odhodki 24,93%, investicijski transferi pa predstavljajo 3,18% celotnih planiranih odhodkov.

Struktura odhodkov v sprejetem proračun in predlogu
sprememb-1 proračuna 2014
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000

Sprejeti proračun
Predlog sprememb-1

3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Tekoči
odhodki

Investicijski
odhodki

40 TEKOČI ODHODKI
Tekoči odhodki so ocenjeni v višini 4.612.468 EUR in so v primerjavi s sprejetim proračunom
nižji za 68.178 EUR, kar predstavlja 1,5% manj. Zajemajo sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim, prispevke za socialno varnost; izdatke za blago in storitve neposrednih
proračunskih uporabnikov, plačila obresti za servisiranje domačega dolga ter sredstva,
izločena v rezerve. Na zmanjšanje je tekočih odhodkov je v največji meri vplivalo zmanjšanje
splošne proračunske rezervacije.

41 TEKOČI TRANSFERI
Tekoči transferi so ocenjeni v višini 5.839.253 EUR in so v primerjavi s sprejetim proračunom
nižji za 92.155 EUR, kar predstavlja 1,5% manj. Sem sodijo vsa nepovratna sredstva za
katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali
drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve.
Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku sredstev tekoče ali splošne narave in ne
investicijskega značaja.

Med te odhodke sodijo:
- subvencije (kot so subvencije javnim podjetjem, subvencije v kmetijstvu, subvencioniranje
obrestne mere in druge subvencije), te so se v primerjavi s sprejetim proračunom znižale za
87.265 EUR,
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- transferi posameznikom in gospodinjstvom (oskrbnine v vrtcih, šolski prevozi, oskrbnine v
domovih in drugi transferi), ki so se znižali za 14.500 EUR,
- transferi neprofitnim organizacijam (predvsem društvom), ki so predvideni v enaki višino kot
v sprejetem proračunu, ter
- drugi tekoči domači transferi – to so predvsem transferi občinam, transferi v sklade
socialnega zavarovanja, javne sklade, tekoči transferi javnim zavodom in tekoča plačila
drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, v primerjavi s
sprejetim proračunom so se zvišale za 9.610 EUR.
Od vseh tekočih transferov se največ sredstev namenja za transfere posameznikom in
gospodinjstvom, ter za transfere v javne zavode.
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
Investicijski odhodki so ocenjeni v višini 7.465.025 EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom
so višji za 1.600.400 EUR. Zajemajo plačila, ki so namenjena za nakup zgradb in prostorov,
prevoznih sredstev, opreme, zemljišč. Med investicijskimi odhodki se izkazujejo tudi sredstva
namenjena za novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove
ter odhodki za projektno dokumentacijo, nadzor ter investicijski inženiring. Investicijski
odhodki so namenjeni za povečanje in ohranjanje realnega premoženja občine. V
spremembi proračunu za leto 2014 se v strukturi odhodkov za investicijske odhodke namenja
40,3% celotnih planiranih odhodkov.

Podroben prikaz investicijskih odhodkov je zajet v načrtu razvojnih programov, ki je obvezni
sestavni del proračuna. Projekti so prikazani za obdobje od leta 2014 –2017.
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi so ocenjeni v višini 587.989 EUR in so v primerjavi s sprejetim
proračunom višji za 154.240 EUR, kar predstavlja 35,6% več. Predstavljajo nepovratna
sredstva, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za
nakup, gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme, drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi se namenjajo javnim
zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

Podroben prikaz investicijskih transferov je zajet v načrtu razvojnih programov, ki je obvezni
sestavni del proračuna. Projekti so prikazani za obdobje od leta 2014 – 2017.
Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 555.834 EUR, ki
se pokriva s predvidenim zadolževanjem v računu financiranja.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V računu finančnih terjatev in naložb so med prejemki zajeta sredstva vračil danih posojil –
kupnine po stanovanjskem zakonu v znesku 500 EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom
ostajajo planirana v enaki višini.

C. RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja ostaja na strani zadolževanja predvideno najetje dolgoročnega posojila
v višini 1.000.000 EUR za investicije, ki so predvidene s proračunom za leto 2014.
V letu 2014 bosta odplačana dva finančna najema in sicer za Zdravstveni dom Sežana in
veliki oder v Kosovelovem domu, kar je razvidno iz priložene preglednice. Z znižanjem
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odplačil se odpira možnost novega zadolževanja, za katerega se predvideva začetek
odplačevanja v letu 2015. Brez novega zadolževanja z ostalimi proračunskimi viri ni možno
izvajati investicij v taki višini, kot so predvidene s predlaganim proračunom.
Odplačila dolga se v primerjavi s sprejetim proračunom znižujejo za 13.332 EUR. Občina je v
mesecu avgustu 2013 sklenila kreditno pogodbo z Delavsko hranilnico za dolgoročni kredit z
dobo odplačevanja 15 let. Začetek odplačevanja se začne v mesecu januarju 2014, mesečne
obveznosti so nižje od planiranih v sprejetem proračunu 2014.
D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

Glede na prihodke in druge prejemke proračuna in odhodke in druge izdatke proračuna
izkazuje proračun ničelno stanje sprememb sredstev na računih. Stanje denarnih sredstev
na računih bo znano z Zaključnim računom za leto 2013.
Pregled ocene prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in izdatkov proračuna občine
Sežana po predlogu sprememb za leto 2014 so naslednje:

Bilanca
A – bilanca prihodkov in odhodkov
B- račun finančnih terjatev in naložb
C – račun financiranja
Denarna sredstva na računih
Skupna višina proračuna

Prihodki in prejemki
17.948.901
500
1.000.0000
0
18.949.401

V EUR
Odhodki in izdatki
18.504.735
0
444.666
18.949.401

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevne skupnosti so sestavni del proračuna občine. Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti
so neposredno vključeni v proračun. Obseg sredstev za delovanje krajevnih skupnosti se
skupno znižuje za 56.000 EUR in v predlogu sprememb-1 proračuna za leto 2014 znaša
774.065 EUR.
Višina odhodkov KS v veljavnem proračunu in predlogu sprememb-1 proračuna 2014:

Krajevna skupnost
AVBER
DANE
DUTOVLJE
KAZLJE
LOKEV
PLISKOVICA
POVIR
SEŽANA
ŠTJAK
ŠTORJE
TOMAJ
VRABČE
Skupaj

Sprejeti proračun
52.794
41.910
107.386
25.269
91.842
47.844
64.314
109.763
52.190
77.857
93.722
65.174
830.065

Predlog sprememb-1
31.794
41.910
107.386
25.269
91.842
47.844
29.314
109.763
52.190
77.857
93.722
65.174
774.065
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Podrobnejše obrazložitve sprememb med sprejetim proračunom in predlogom sprememb-1
so podane v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Posebni del proračuna je pripravljen v skladu s predpisano programsko klasifikacijo in
zajema finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov: občinske uprave, služb
medobčinske uprave, krajevnih skupnosti in posebej za občinske organe: občinski svet in
župana. Sredstva za delovanje nadzornega odbora ostajajo v predlogu sprememb-1
proračuna predvidena v enaki višini kot v sprejetem proračunu.
V nadaljevanju obrazložitev so obrazložene proračunske postavke, ki se s predlogom
spremembe-1 proračuna 2014 spreminjajo glede na sprejeti proračun 2014.
0101

Občinski svet

04
0402
04029001

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Informatizacija uprave
Informacijska infrastruktura

100901 Računalniška oprema za potrebe občinskega sveta
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za nakup računalniške opreme za člane občinskega
sveta in nadzornega odbora. Ob sprejemu proračuna za leto 2014 so bila sredstva planirana
in sprejeta v višini 1.000 EUR.
Ker bo predvidoma v oktobru 2014 pričel z delovanjem občinski svet v novem mandatnem
obdobju, se z dodatnimi sredstvi v višini 9.000 EUR predvideva nakup računalniške opreme
za novo izvoljene člane občinskega sveta.
0301

01
0101
01019003

Župan
POLITIČNI SISTEM
Politični sistem
Dejavnost župana in podžupanov

110101 Plače župana in podžupanov
Sredstva na postavki se znižujejo za 1.582 EUR zaradi sprejetih varčevalnih ukrepov na
področju plač. Osnovne plače v javnem sektorju, ki so bile znižane 1.6.2013, bodo po zdaj
veljavnih predpisih ostale v sedanji višini do konca leta 2014.
0400

03
0302
03029002

Občinska uprava
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
Mednarodno sodelovanje in udeležba
Mednarodno sodelovanje občin

102901
Projekti in programi sodelovanja in pobratenja občin in mest
Za čezmejno in regionalno sodelovanje občin je bilo po sprejetem planu predvidenih 20.0000
EUR. S spremembo proračuna se sredstva na postavki znižujejo za 10.000 EUR.
04

0403
04039003

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

Druge skupne administrativne službe
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
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100301 Renta Aino Kosovel
Aino Kosovel, nečakinja Srečka Kosovela je z notarskim zapisom, kot dedinja Kosovelove
domačije v Tomaju, zapustila svoje nepremično premoženje na Krasu po svoji smrti Občini
Sežana v zameno za mesečno rento. Aino Kosovele je julija 2013 preminula, zato obveznosti
do imenovane Občina Sežana nima več.
313101 Urejanje poslovnih prostorov po KS
Pod to postavko so bila planirana sredstva v višini 50.000 EUR za tekoča in nujna
vzdrževalna dela poslovnih prostorov, ki jih imajo posamezne krajevne skupnosti v uporabi
za opravljanje svojih dejavnosti. V letu 2014 se predvideva dokončanje Zadružnega doma v
Povirju, zato sredstva ne bodo zadoščala in se tako povečujejo za 10.000 EUR.

06
0603
06039001

LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave
Administracija občinske uprave

100101 Plače uprava
Na postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge pravice iz delovnega razmerja za
zaposlene v občinski upravi, upoštevajoč veljavno zakonodajo, v skladu s kadrovskim
načrtom za leto 2014.
06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obč.uprave

312401 Obnova občinske stavbe
Sredstva na tej proračunski postavki se s spremembo proračuna povečujejo za 20.000 EUR.
Sredstva so namenjena zaključku celovite gradbene, instalacijske in funkcionalne prenova
objekta vile Mirasasso.

07
0703
07039002

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

390201 ZGRS, tekoči transferi
Sredstva na proračunski postavki se v primerjavi s sprejetim planom povečujejo za 2.708
EUR, kar je posledica ponovnega izračuna višine sofinanciranja oz. uskladitve višine obsega
zagotovljenih sredstev glede na deleže sofinanciranja posameznih občin ustanoviteljic, ki jih
določa odlok o ustanovitvi javnega zavoda.
390203 ZGRS, nakup gasilskih vozil
Na proračunski postavki so predvidena sredstva za nakup gasilske avtolestve, ki jo Zavod za
gasilno in reševalno službo Sežana pri izvajanju operativnih nalog zaščite in reševanja nujno
potrebuje, saj je obstoječa zastarela in dotrajana. Po ocenah ZGRS obseg finančnih
sredstev, ki jih je potrebno zagotoviti za nakup takšnega vozila, znaša približno 700.000,00
EUR. Občina Sežana, kot ena od štirih občin ustanoviteljic, delovanje javnega zavoda
financira v deležu 55,65%, kar pomeni, da mora za nakup avtolestve zagotoviti skoraj
390.000,00 EUR. Glede na obseg investicije si bomo občine ustanoviteljice prizadevale del
sredstev pridobiti iz drugih virov financiranja, pri čemer računamo na morebitno možnost
sofinanciranja nabave iz naslova sredstev požarnega sklada.
390401 Gasilski dom Sežana
Namen predvidene gradnje je zgraditev gasilskega doma s prostori za Prostovoljno gasilsko
društvo Sežana, Kraško gasilsko zvezo, Zvezo veteranov in Radioamaterski klub. V objektu
bo tudi garaža za gasilska vozila in večnamenski prostor za potrebe izpitnega centra ter
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krvodajalske akcije. Neto tlorisna površina predvidenega objekta bo 765,00m2. Projektna
dokumentacija je bila pridobljena v letu 2010. V letu 2011, 2012 in 2013 ni bilo izdatkov, ker
ni bilo pridobljeno zemljišče za gradnjo. V letu 2014 se predvidi pridobitev gradbenega
dovoljenja in začetek gradnje. Predlog spremembe proračuna za 2014 znaša 100.000,00
EUR.
390501 Nabava vozila za potrebe gasilskih društev
Občina Sežana je v fazi izvedbe javnega naročila za dve težji gasilski vozili za gašenje
požarov v naravi GCGP-1, za katera smo del sredstev (v višini 28.650,00 EUR za vsako)
pridobili na razpisu Uprave RS za zaščito in reševanje. Vozili, katerih dobavitelj bo znan v
začetku meseca oktobra, bosta predvidoma dobavljeni v mesecu marcu 2014 (za PGD
Sežana) oz. septembru 2014 (za PGD Lokev). Ocenjena vrednost posameznega vozila
znaša 210.000,00 EUR, od tega nameravamo 300.000,00 EUR zagotoviti na tej postavki,
preostanek sredstev pa iz naslova prihodkov od požarne takse.

10
1003
10039001

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Aktivna politika zaposlovanja
Povečanje zaposljivosti

271001 Vzpodbujanje zaposlovanja
Dne 12.4.2013 je bil v Uradnem listu št. 30/2013 objavljen Pravilnik o spodbujanju
zaposlovanja v občini Sežana. Na njegovi podlagi se v Uradnem listu RS objavi Javni razpis
za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja. Sredstva na postavki so namenjena za
sofinanciranje naslednjih ukrepov: ukrep spodbujanja prvih zaposlitev oziroma pripravništva,
ukrep spodbujanja novih zaposlitev in ukrep spodbujanja samozaposlitev. Glede na večje
število prijav od razpoložljivih sredstev v letu 2013 se višina sredstev na postavki glede na
veljavni plan za leto 2014 s spremembo proračuna zviša, in sicer na višino 75.000 EUR.
13

1302
13029001

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Cestni promet in infrastruktura
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

330102 Redno vzdrževanje cest, občinske ceste
Redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti zajema s programom in po sklenjeni
koncesijski pogodbi sledeča dela; čiščenje jarkov, bankin, preglednih berm in vozišča,
košnja trave, popravilo in utrjevanje tamponskih bankin, podiranje in odstranjevanje dreves
in grmičevja, sanacije manjših podpornih zidov, krpanje udarnih jam z asfaltom oziroma
preplastitev odsekov cest z vročim asfaltom. Obsega še nasipavanje tampona ali jalovine,
grediranje in komprimiranje makadamskih poti, urejanje odtokov za meteorno vodo, obnova
talne in vertikalne prometne signalizacije ter izvajanje zimske službe s pluženjem in
posipanjem na kategoriziranih lokalnih cestah in javnih poteh. V tej postavki je zajeto tudi
vzdrževanje in upravljanje semaforskih naprav na treh križiščih v Sežani skupaj z merilno
napravo hitrosti – »vi vozite« ter vzdrževanje utripajočih luči na prehodih za pešce. Ta
postavka zajema tudi stroške vzdrževanja cestnih železniških prehodov. Za izvedbo vseh
vzdrževalnih del bo na tej postavki zagotovljenih le 300.000,00 EUR za leto 2014.

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

330401 Cesta na Polane
Za investicijo – Cesta na Polane se za leto 2014 v spremembi proračuna zagotovi 50.000
EUR.

Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Telefon: 05 73 10 100, telefaks: 05 73 10 123, www.sezana.si, e-pošta: obcina@sezana.si
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 66378443, MŠ: 5884047, TRR: 01311-0100005909

14

Predlog Odloka o spremembah – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2014

331301 Ureditev podhoda na Partizanski cesti 9 v Sežani
Umesti se bova proračunska postavka za ureditev podhoda ob Partizanski cesti 9 v Sežani.
Z vidika varnosti udeležencev v cestnem prometu, bo občina uredila podhod za pešce ob
Partizanski cesti, kjer je promet kljub postavljenim oznakam nevaren, saj je prehod v tem
delu zelo ozek. V prihodnjem letu bo v ta potrebno izvesti odkup parcel, ureditev lastništva
ter investicijska dela na objektu za izvedbo podhoda. Za ta namen je na proračunski
postavki predvidenih 60.000 EUR.
330501 Cesta Šepulje – Dobravlje
V sprejetem proračunu so bila na postavki predvidena sredstva v višini 200.000 EUR. Zaradi
pravilne opredelitve investicije sta se v ta namen odprli dve novi proračunski postavki:
331401 Ceste Šepulje - Dobravlje odsek 2 – Pršutarna Šepulje do odcepa za Utovlje in
331402 Ceste Šepulje - Dobravlje odsek 1 – Naselje Šepulje. Sredstva so se prerazporedila
na ti dve postavki.
331401 Ceste Šepulje - Dobravlje odsek 2 – Pršutarna Šepulje do odcepa za Utovlje
Namen investicije je razširitev in zboljšanje voznih lastnosti ceste Šepulje Dobravlje ter s
tem povečanje varnosti. Odsek 3 je bil zaključen v letu 2012. V letu 2013 se rekonstrukcija
ceste ni izvajala. V letu 2014 je predvidena izvedba razpisa za izbiro izvajalca in gradbena
dela - rekonstrukcija ceste na odseku 2 Pršutarna Šepulje do Odcepa Utovlje. V ta namen se
za to postavko predvidi 459.000,00 EUR.
331402 Ceste Šepulje - Dobravlje odsek 1 – Naselje Šepulje
Namen investicije je razširitev in zboljšanje voznih lastnosti ceste Šepulje Dobravlje ter s
tem povečanje varnosti. Odsek 3 je bil zaključen v letu 2012. V letu 2013 se rekonstrukcija
ceste ni izvajala. V letu 2014 je predvidena rekonstrukcija ceste na odseku 2 Pršutarna
Šepulje do Odcepa Utovlje. Za odsek 1 je v letu 2014 predvidena izvedba razpisa za izbiro
izvajalca del. V ta namen se za to postavko predvidi 1.000,00 EUR.
330801 Cesta terminal – vzhod
Ureditev podlage za asfaltiranje in asfaltiranje v širini 6m in dolžini 540m ( od asfalta do
asfalta). Obnova infrastrukture ni predvidene, kakor tudi ne ureditev odvodnjavanja vozišča.
V prvi fazi je predviden grobi asfalt granulacije do 22mm, v debelini sloja 6cm, izvedba
bankin ter vertikalna in horizontalna signalizacija. Dela so izvedena v letu 2013. V letu 2014
se dela na cesti ne bodo izvajala.
Predlog spremembe proračuna za 2014 : 0,00 EUR Postavka se izloči iz proračuna.
331701 Ulica pod borovci v Sežani
Ulica pod borovci v Sežani – bo v letu 2013 z opravljenimi deli in obračunom zaključena, tako
da se proračunskih sredstev v letu 2014 ne zagotavlja več.
331901 Ovire na cesti in odprava arhitektonskih ovir
Postavka zajema odpravo arhitektonskih ovir na obstoječih pločnikih v Sežani v križišču ulic
Jožeta Pahorja, I. Tankovske in Ivana Turšiča. Na postavki se zagotavljajo sredstva za leto
2014 v le vrednosti 6.000 EUR.
332702 Pločniki Vrhovlje – Dol pri Vogljah
Proračunska postavka se preimenuje iz naziva Pločniki Vrhovlje v Pločniki Vrhovlje – Dol pri
Vogljah, ker bo izgradnja teh pločnikov povezovala obe vasi, ki nosita ti imeni. V letu 2014
bomo pričeli z izgradnjo hodnikov za pešce ter avtobusnih postajališč. Občina bo morala
predhodno skleniti kupoprodajne pogodbe z lastniki zemljišč, v katere bo posegala izgradnja
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hodnikov, ter izvedba podpornih zidov. V letu 2014 bomo rezervirali 50.000 EUR na tej
postavki.
332801 Parkirišče za Ljudsko univerzo Sežana
Mesto Sežana potrebuje dodatna parkirna mesta v centru Sežana, zato se je Občina Sežana
odločila urediti dodatna parkirna mesta ob Ljudski univerzi. Projekt izgradnje tega parkirišča
zajema izgradnjo meteorne kanalizacije, postavitev nove javne razsvetljave ter izgradnje
parkirnih mest. V letu 2014 bomo na tem projektu zagotovili 7.000 EUR.
332802 Parkirišče za lekarno v Sežani
Mesto Sežana potrebuje dodatna parkirna mesta v centru Sežana, zato se je Občina Sežana
odločila urediti prostor neposredno ob Lekarni Sežana. Projekt izgradnje tega parkirišča
zajema izgradnjo meteorne kanalizacije, postavitev nove javne razsvetljave ter izgradnje
parkirnih mest. Dovoz in izvoz na parkirišče bo izveden iz Bazoviške ceste, medtem ko bo
peš dostop omogočen tudi na Partizansko cesto. V letu 2014 bomo pričeli z gradnjo tega
objekta, vendar moramo najprej odkupiti del zemljišča, kjer bo urejen dostop na parkirišče. V
letu 2014 bomo zagotovili 60.000 EUR za pripravo projektne dokumentacije.
332902 Ureditev pločnikov in krožišč v Sežani
Zaradi povečanega cestnega prometa, bomo reševali ureditev pločnikov povsod tam, kjer je
koncentracija prometa največja. Pločniki so predvideni v odseku od Kosovelove, Bazoviške
in Orleške ceste, s tem da se razširi in uredi tudi mostna konstrukcija na Bazoviški ulici.
razpis za izbor izvajalca del in z njim sklenil gradbeno pogodbo, katere podpisnik je tudi
občina Sežana
Glede na to, da je izgradnja krožišč in pločnikov skupen projekt, moramo z DRSC usklajevati
tudi vse investicijske dokumente in dinamiko izgradnje objekta. Občina Sežana bo v okviru
tega projekta uredila pločnike od Kosovelove ulice do Orleške ceste ter uredila betonske
ograje na obeh mostovih preko železniške proge na Bazoviški cesti. Zaradi povečanega
obsega del, bomo na tej postavki zagotovili dodatna sredstva, tako da bomo v letu 2014
zagotovili 60.000 EUR, kar predstavlja sofinancerski delež občine Sežana pri realizaciji tega
projekta.
333001 Cesta Majcni – odcep Sela
Projekt rekonstrukcije Cesta Majcni- Odcep Sela se bo nadaljeval v letu 2014, za kar smo
predvideli 1.000 EUR.
361404 Sovlaganje v komunalno infrastrukturo – CESTE
Sovlaganja v komunalno infrastrukturo predstavljajo zneske sovlaganj posameznih
investitorjev v izgradnjo komunalne infrastrukture. Vlaganja se tem investitorjem prizna v
obliki oprostitve plačila komunalnega prispevka. Navedeni zneski se realizirajo le v primeru
sklenitve pogodbe o opremljanju, ko posamezni investitor z lastnim sredstvi zgradi del javne
infrastrukture, občina pa mu sredstva, vložena v izgradnjo, prizna tako, da ga oprosti plačila
komunalnega prispevka. Pravna podlaga za tak obračun je 78. člen Zakona o prostorskem
načrtovanju(Urad.list. št. 33/2007).
Navedena sredstva je zelo težko planirati, saj ni vnaprej znano, koliko pogodb o opremljanju
in v kakšnem obsegu bo sklenjenih.
V letu 2014 se predvidi 1.000 EUR.
13029003

Urejanje cestnega prometa

333202 Parkomati
Na urejenih modrih conah oziroma na območju kratkotrajnega parkiranja v Sežani se
predvideva nabava in montaža enega »PARKOMATA« na Trgu 28. avgusta za parkirna
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mesta osebnih vozil v območju modre cone. Na tej postavki se za leto 2014 zagotavljajo
sredstva v vrednosti 7.000,00 EUR.
14
1402
14029001

GOSPODARSTVO
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

361801
Poslovna cona Sežana
Poslovna cona Sežana je predvidena kot obrtno - poslovno območje, in sicer na območju
OLN Sežana zahod. Za ureditev poslovne cone oziroma eko poslovne cone, ob predhodni
ureditvi lastništva parcel, bi pridobili sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na
postavki so rezervirana sredstva za izvedbo aktivnosti povezanih z ureditvijo poslovne cone.

1403
14039001

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Promocija občine

420101 Izdaja turistične publikacije
Sredstva, predvidena za izdajo različnih turističnih publikacij, zloženk in informatorjev,
planirana v skupni višini 15.000 EUR, se s spremembo proračuna znižujejo za 5.000 EUR.

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

251401 Dejavnost Mladinskega hotela Pliskovica
Mladinski hotel Pliskovica je ena izmed enot zavoda, ki mu s svojimi sredstvi zagotavlja del
redne dejavnosti lokalna skupnost. V enoti so zaposlene tri osebe. Za 1,5 zaposlenega,
sredstva za plače iz proračuna zagotavlja Občina Sežana. Preostanek (1,5 zaposlenega) pa
si hostel zagotavlja z izvajanjem programov in iz nočnin. Poleg tega občina del sredstev
namenja tudi materialnim stroškom in ostalim storitvam kot so pisarniški material, tiskarske
storitve, oglaševanje, vzdrževanje, izobraževanje, komunikacijske storitve, delo preko
študentskega servisa, ipd..
Mladinski hotel si s svojo dejavnostjo prizadeva realizirati vrsto projektov, ki niso ozko vezani
na nudenje storitev prenočevanja, temveč se ukvarjajo z razvojem turizma, podeželja in s
promocijo Krasa. Poleg tega težijo tudi k turistični destinaciji Krasa, izvajanjem programov
vodenj in povezovanjem različnih turističnih akterjev na Krasu (razvoj programa aktivnosti in
prireditev v Pliskovici v sodelovanju z RD Pliska, sodelovanje pri drugih projektih na področju
turizma, izobraževanje študentov za opravljanje del turističnega informiranja, izobraževanje
študentov in dijakov na delovni praksi, nadaljevanje mednarodnega mladinskega dela,
realizacija turističnih projektov, ki so nujna podpora za dobro delovanje ter vrsta drugih
aktivnosti, ki se v večini samofinancirajo oz. financirajo iz drugih virov (Poletje pr' Samčevih).
Za dejavnost in ostale aktivnosti Mladinskega hotela Pliskovica je bilo v sprejetem proračunu
namenjenih 62.037 EUR.
Enota mladinskega hotela je že v letu 2012 zaposlila dodatnega delavca, ki pa je v celoti
financiran iz tržne dejavnosti. V letu 2014 naj bi se odkupilo parcelo št. 178/2, k.o. Pliskovica,
ki naj bi bila namenjena potrebam parkirišča ter sosednjo domačijo, s katero bi razširili svojo
dejavnost in povečali ponudbo.
Upoštevaje novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014
izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS
46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki znižala za 740 EUR in
sicer iz 62.037 EUR na 61.297 EUR.
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372602 Čezmejni projekt Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija
– KRA-CARSO
Občina Sežana od leta 2010 v vlogi vodilnega partnerja / nosilca strateškega projekta izvaja
čezmejni projekt KRAS-CARSO, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013. Predvideno je bilo, da se bodo projektne aktivnosti zaključile v
aprilu 2013, vendar je bilo zaradi več razlogov trajanje projekta podaljšano do 31. marca
2014.
Ker je bil glavni razlog za tolikšno podaljšanje trajanja projekta izvedba aktivnosti Občine
Trst, je bila v sklopu projekta izvedena prerazporeditev sredstev od Občine Trst na Občino
Sežana za namene kritja stroškov zaposlenih na projektu do njegovega zaključka. Slednje je
tudi glavni razlog, da se je s spremembo proračuna za leto 2014 ponovno umestilo
proračunsko postavko 372602.
Aktivnosti, ki jih bomo izvajali do zaključka projekta so: koordinacija in upravljanje projekta
(16 projektnih partnerjev), organizacija in udeležba na srečanjih, delavnicah, ipd.,
organizacija odprtja Živega muzeja Krasa in izdelava informativnega materiala za celotni
matični Kras.
V letu 2014 se za nadaljevanje projekta predvideva poraba 24.550,00 EUR. Vsa sredstva so
85% financirana iz sredstev Evropske unije (Evropski sklad za regionalni razvoj), 10% iz
državnega proračuna (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), 5% pa iz občinskega
proračuna. Prihodki, ki so iz državnega proračuna predvideni v letu 2014 znašajo 59.099,00
EUR (48.815,00 EUR – investicijski transferi, 10.285,00 EUR – tekoči transferi). Višina
prihodkov, ki jo predvidevamo iz ESRR v letu 2014 pa znaša 240.125,00 EUR.
372605 Geopark Kras – Carso
Strateški dokumenti projekta KRAS-CARSO izkazujejo skupni cilj: s povezovanjem in
usklajenim upravljanjem teritorija doseči trajnostni razvoj Krasa na regionalni oz. čezmejni
ravni. Na osnovi obstoječega stanja ter rezultatov, ki se izkazujejo v okviru izdelave Študije
izvedljivosti vzpostavitve geoparka na Krasu, se ugotavlja, da je najoptimalnejša možnost za
dosego skupnega cilja vzpostavitev geoparka na območju matičnega Krasa. Le-ta obenem
pomeni izvedbeni del strateškega projekta KRAS-CARSO, ki se bo konec marca 2014
zaključil, nadaljeval pa z vzpostavitvijo Geoparka Kras-Carso.
Geopark, ki je sistematična oblika dolgoročnega upravljanja funkcionalno in geografsko
zaokroženega teritorija, bo na osnovi geološke in druge dediščine ter definirane teritorialne
razvojne strategije prispeval k spodbujanju družbeno ekonomskega razvoja (nova delovna
mesta, boljša kvaliteta življenja lokalnega prebivalstva itd.) ter ohranjanju in promociji
kraškega prostora.
Vzpostavitev geoparka Kras-Carso, ki bo deloval na osnovi upoštevanja Smernic za
upravljanje naravnih območij na Krasu, Celovitega strateškega načrta za prostorski razvoj
Krasa, Skupnih smernic za prostorske izvedbene akte v občinah na Krasu in Smernic za
varčevanje z energijo v javnih upravah na Krasu, bo prispeval k povezovanju in usklajenem
upravljanju teritorija, s čimer bo ohranjena osnovna identiteta matičnega Krasa. Na osnovi
izvajanja aktivnosti v okviru Načrta za usklajeno upravljanje sprejemnih centrov, ki upošteva
posebnosti posameznih (tudi v sklopu projekta nastalih) čezmejnih struktur, bo z
vzpostavitvijo medsebojnega sodelovanja in dopolnjevanja ponudb ter realizacijo skupnih
storitev dosežena čim večja raznolikost turistične ponudbe. Z nadaljevanjem projekta bo
dana tudi možnost nadaljevanja aktivnosti, namenjene prepoznavnosti teritorija na osnovi
skupne podobe.
Poleg tega, da bo potekala stalna koordinacija in usklajevanje z drugimi kraškimi občinami
(slo. in ita. del Krasa), strokovnimi inštitucijami in deležniki Krasa, se bo ves čas spremljalo
javne razpise, ki za namene vzpostavitve »vsebine« geoparka nudijo možnost sofinanciranja
sredstev iz Evropske unije in državnega proračuna.
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420201 Turistično informacijski center Sežana
Turistično informacijski center Sežana je ena izmed enot Zavoda za šport, turizem in prosti
čas Sežana. Skupna sredstva za delovanje TIC-ev (Sežana, Dutovlje in Lokev) so bila v
sprejetem proračunu predvidena v višini 61.623 EUR. Sredstva so namenjena za plače dveh
zaposlenih in za posameznike, ki bodo v TIC-ih delali preko študentskega servisa. Del
sredstev je namenjenih za pisarniški material in druge storitve (stroške telekomunikacijskih
povezav, najemnina, zavarovanje, čistilni material in čiščenje prostorov, založniške in
tiskarske storitve, oglaševanje in drugo. Del sredstev (3.240 EUR) nameravajo nameniti
nakupu nove računalniške opreme kot je prenosni računalnik, projektor, projekcijsko platno,
fotoaparat.
Upoštevaje novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014
izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS
46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki znižala za 1.494 EUR in
sicer iz 61.623 EUR na 60.129 EUR.
420401 Prireditve turizem
Sredstva za prireditve, ki so bila s proračunom predvidena v skupni višini 120.000,00 EUR,
se s spremembo proračuna znižujejo za 20.000,00 EUR.
420603 Ureditev mesta Sežana in naselij v občini Sežana
Na tej proračunski postavki, kjer so zagotovljena sredstva za ureditve oz. obnove mestnih in
vaških območij, se s spremembo proračuna sredstva povečujejo na 200.000,00 EUR.
Proračunska postavka bo zajemala sredstva za ureditve ulic in cest, ekoloških otokov,
obnove igrišč in drugih skupnih prostorov, prenove oz. vzdrževanja trgov, obnove oz. nakup
urbane opreme, ind.

15
1502
15029001

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Zbiranje in ravnanje z odpadki

370103 Investicijsko vzdrževanje CERO
Na CERO Sežana se pojavljajo stroški investicijskega vzdrževanja, za katero je dolžan
zagotoviti sredstva lastnik infrastrukture in se ne vključijo v ceno storitve uporabnikom.
Najemnik infrastrukture oz. njen upravljavec je ocenil, da bodo stroški investicijskega
vzdrževanja večji od predvidenih, zaradi nujnih investicijsko vzdrževalnih del in bodo v letu
2014 znašali 50.000 EUR.
371701 EKO otoki za ločeno zbiranje odpadkov
V letu 2014 bomo nadaljevali z urejanjem ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, ki
so se izkazali za zelo učinkovite. Zakonodaja nas na tem področju obvezuje, da vsako leto
povečujemo količine, ki se zbirajo ločeno in snovno vračajo v recikliranje. Za doseganje teh
ciljev pa je nujno postaviti ekološke otoke na mesta, ki so za uporabnike najbolj primerna in
upoštevati njihove pobude. V letu 2014 bomo namenili za ekološke otoke 10.000 EUR.

15029002

Ravnanje z odpadno vodo

350301 Kanalizacija Križ - Šepulje
Pri investiciji bo občina Sežana sodelovala z DRSC (Direkcijo RS za ceste), ki bo
sofinancirala rekonstrukcijo regionalne ceste. Na odcepu regionalne ceste pri Križu, se bodo
izvedli hodniki za pešce, prehodi za pešce, javna razsvetljava ter avtobusni postajališči.
Občina Sežana bo v okviru projekta izgradnje hodnikov za pešce v Križu gradila tudi del
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fekalne in meteorne kanalizacije, ki bo potekala v regionalni cesti v dolžini predvidene trase
bodočih hodnikov za pešce. Občina mora predhodno pridobiti služnostne pogodbe z lastniki
privatnih zemljišč, oziroma zagotoviti odkupe tam, kjer bodo potekali komunalni vodi po
privatnih zemljiščih. Pred pričetkom gradnje kanalizacije moramo pridobiti še gradbeno
dovoljenje za vso komunalno infrastrukturo, ki bo predmet skupnega projekta PGD v vasi
Križ. Za leto 2014 smo zagotovili na tej postavki sredstva v višini 40.000 EUR
373201 Kanalizacija Stara vas v Sežani
Na območju Stare vasi je potrebno zgraditi fekalno ter meteorno kanalizacijo, zato smo
pristopili k izdelavi projektne dokumentacije. Glede na to, da v tem delu vasi potekata dva
napajalna voda premera 50 cm za napajanje vodovodnih rezervoarjev, bo potrebno najprej
prestaviti napajalne vode na novo območje in šele nato pristopiti k izgradnji kanalizacije.
Kanalizacija bo v glavnem potekala po javnih poteh, nekateri primarni kanali pa bodo ležali v
privatnih zemljiščih, ker je konfiguracija terena takšna, da je tovrstna rešitev poteka
kanalizacijskih vodov najbolj primerna. Poleg fekalne in meteorne kanalizacije, bo potrebno
urediti še ostalo infrastrukturo, ki jo bo zaradi izgradnje kanalizacije potrebno prestaviti.
Občina Sežana se bo s tem projektom prijavila na 8. razpis v okviru programa Naložba v
vašo prihodnost, ki običajno traja tri leta. V letu 2014 bomo za izgradnjo rezervirali sredstva v
višini 500.000 EUR.
373210 Intervencije - kanalizacija
Na postavki Intervencije – kanalizacija se za leto 2014 zagotovijo dodatna sredstva v višini
15.000 EUR. Predlog spremembe proračuna za 2014 tako znaša 25.000 EUR.
373701 Subvencije omrežnine - kanalizacija
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja je pričela veljati 01.01.2013. Ceno storitve posamezne javne službe za
območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne
službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Potrjena cena storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture
ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ
občine. Zaračunana cena storitve javne službe je potrjena cena, zmanjšana za morebitno
subvencijo, in jo za storitev plača uporabnik. Subvencija je razlika med potrjeno in
zaračunano ceno in bremeni proračun občine. Do potrditve novih cen se subvencije ne
obračunavajo oziroma plačujejo.

16
1602
16029003

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Prostorsko načrtovanje

390301 Razvojni programi, investicijska tehnična dokumentacija
Sredstva predvidena v letu 2014 za razvojne programe, razvojne naloge ter med drugim tudi
za aktivnosti v okviru akcijskega načrta LEK se bodo delno zmanjšala tako, da bo za te
namene v proračunu zagotovljenih 10.000 EUR.
500001 Planski akti
Na postavki so bila v letu 2014 sredstva predvidena za dokončanje občinskega prostorskega
načrta (OPN) ter za pripravo prostorskega načrtovanja na nivoju podrobnejšega
prostorskega načrtovanja (OPPN) ter z njim povezanih priprav potrebnih strokovnih podlag.
V skladu z odločitvijo, da se v dopolnjenem osnutku izdela posebne prostorsko izvedbene
pogoje (PIP) za posamezna območja, za katere je bilo v osnutku OPN opredeljeno urejanje s
podrobnejšimi prostorskimi načrti (OPPN), je potrebno sredstva predvidena za dokončanje
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priprave OPN povečati. Tako se za dokončanje priprave OPN v letu 2014 načrtuje sredstva v
višini 80.000 EUR.
Na nivoju podrobnejšega načrtovanja se glede na sprejeto odločitev v letu 2013, da se za
pridobitev strokovno primernih rešitev novejšega mestnega jedra v Sežani izvede javni
natečaj, je za izvedbo javnega natečaja v letu 2014 potrebno zagotoviti še 40.000 EUR, za
nadaljnjo pripravo OPPN za to območje je predvidenih še 30.000 EUR.
Skupaj se tako na postavki načrtuje poraba sredstev v višini 150.000 EUR.
1603
16039001

Komunalna dejavnost
Oskrba z vodo

340201 Razvoz vode v sušnem obdobju
Večina vasi na območju občine Sežana je opremljenih z vodovodnim omrežjem, razen
področja delno na območju Vrhe. To področje je zaradi pomanjkanja lokalnih vodnih virov
najbolj ogroženo, zato je potrebno v sušnem obdobju na to območje razvažati vodo. V letu
2014 bomo za razvoz vode zagotovili 10.000 EUR.
340502 Vodovod Vrhe I. faza (Majcni–Veliko polje) (Jeriši-Griže–Vrabče-Veliko polje)
Investicija se zaključi v letu 2013 in v letu 2014 niso predvideni stroški.
342101 Vodovod Križ, Šepulje
Ob izgradnji fekalne in meteorne kanalizacije v vas Križ – Šepulje bomo primorani sanirati
tudi vodovodno omrežje. Sedanje vodovodno omrežje delno poteka po javnih poteh, delno
po privatnih zemljiščih in je v glavnem pod dimenzionirano. Ob izgradnji fekalne in meteorne
kanalizacije bo prišlo do izvedbe novega vodovodnega omrežja in s tem do postavitve novih
priključnih jaškov s števci, ki bodo ležali v cestnem telesu. Del trase vodovoda bo potekal
tudi v regionalni cesti, zato bodo ta dela potekala vzporedno z izgradnjo pločnikov, javne
razsvetljave ter avtobusnih postajališč. V javnih poteh vasi Križ se bo izvedla nova trasa
vodovoda, ki bo v bodoče povezana z vodovodom do Filipčjega brda, s tem se bo eliminirala
obstoječa trasa, ki je pod dimenzionirana in v glavnem poteka po privatnih zemljiščih.
Vrednost investicije pri izgradnji I faze vodovodnega omrežja ocenjujemo v letu 2014 na
50.000 EUR.
342301 Kataster komunalnih naprav
Kataster komunalnih naprav za Vodovodno in kanalizacijsko omrežje občine Sežana je
pripravljen. Kataster je potrebno sprotno dopolnjevati.
V letu 2014 se predvidi 25.000 EUR.
342601 Vodovod Povir
V letu 2014 se za obnovo vodovoda v Povirju ne zagotavlja sredstev, ker bodo dela na
rekonstrukciji vodovoda zaključeni v letu 2013.
342701 Vodovod Smodnišnica
V letu 2014 se prične s pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovod
od Sežane do Smodnišnice. V proračunu se zagotovi 1.000 EUR.
342703 Vodovod Dane
Za rekonstrukcijo vodovoda Dane je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo PZI in
izvesti rekonstrukcijo, za kar se zagotovi sredstva za leto 2014 v višini 10.000 EUR.
373501 Intervencije vodovodi
Na postavko se prerazporedi dodatnih 35.000 EUR zaradi nujnih investicijskih del, ki so
nastala na črpališču Klariči.
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373702 Subvencija omrežnine - vodovodi
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja je pričela veljati 01.01.2013. Ceno storitve posamezne javne službe za
območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne
službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Potrjena cena storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture
ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ
občine. Zaračunana cena storitve javne službe je potrjena cena, zmanjšana za morebitno
subvencijo, in jo za storitev plača uporabnik. Subvencija je razlika med potrjeno in
zaračunano ceno in bremeni proračun občine. Do potrditve novih cen se subvencije ne
obračunavajo oziroma plačujejo.

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

371201 Mrliška vežica Tabor
Za mrliško vežico Tabor je izdelana tehnična dokumentacija za pridobitev ustreznega
dovoljenja in za gradnjo objekta s potrebnimi komunalnimi vodi. V letu 2014 se zagotavljajo
na tej postavki sredstva v vrednosti 20.000 EUR za pripravljalna dela pri gradnji nove mrliške
vežice Tabor. Enaka poraba je predvidena v Načrtu razvojnih programov.

16039003

Objekti za rekreacijo - zelenice

320103 Vzdrževanje objektov skupne rabe, zelenice
Vzdrževanje objektov skupne rabe, skrb za okolje – postavka zajema urejanje zelenic
obrezovanje okrasnih grmovnic in vrtnic, zasaditev gredic in korit, obrezovanje dreves in
sajenje novih v mestu Sežana, v Parku Stari grad, na Terminalu ter v Dutovljah in Lokvi v
skupni vrednosti 105.670 EUR za leto 2014.

17
1707
17079001

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Drugi programi na področju zdravstva
Nujno zdravstveno varstvo

210201 Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov
S sprejetjem in uporabo (1.1.2012), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane Republike
Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega
naslova po zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje, odločajo centri za socialno delo.
Prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičencev pa še vedno krije občina
stalnega prebivališča. Mesečni znesek obveznega zdravstvenega zavarovanja za
posameznega upravičenca po zavarovalni podlagi 099 se letno spreminja. V proračunu za
leto 2014 se zaradi zmanjšanja števila upravičencev do obveznega zdravstvenega
zavarovanja sredstva na postavki 210201, iz predvidenih 65.000 EUR, znižajo na 53.000
EUR.

17079002

Mrliško ogledna služba

210101 Mrliški ogledi
Občina na podlagi 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva s tem da:
- kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije in za druge
obveznosti, določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi;

-

zagotavlja mrliško pregledno službo.
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Na postavki so bila rezervirana sredstva za namen zagotavljanja mrliško pregledne službe v
višini 12.000 EUR. Zaradi nižje realizacije postavke v letu 2013, se znižajo tudi predvidena
sredstva v letu 2014 na 10.000 EUR.
18
1802
18029001

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Ohranjanje kulturne dediščine
Nepremična kulturna dediščina

241901 Obnova kulturnih spomenikov, sakralnih objektov
Občina Sežana je leta 1992 sprejela Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih
spomenikov na območju občine Sežana. Odlok je zajemal območje sedanjih štirih
novonastalih občin. Po letu 1992 se je zakonodaja na področju kulture spremenila; sprejet je
bil Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter Zakon o varstvu kulturne
dediščine. Že nekaj let so v proračunu zagotovljena sredstva za obnovo kulturnih
spomenikov. Pri obnovi spomenikov je Občina že v preteklih letih sodelovala s ŠCSK
Sežana (Višjo strokovno šolo, program oblikovanja materialov) – obnova kipov iz parku pri
Starem gradu. V letu 2014 so bila na postavki predvidena sredstva v višini 15.000 EUR za
izvajanje obnove spomenikov v skladu javnim razpisom za obnovo kulturne dediščine.

S spremembo proračuna za leto 2014 se na tej postavki načrtuje 30.000 EUR. Sredstva se
porazdelijo potencialnim prijaviteljem na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje obnove
kulturnih spomenikov.
1803
18039001

Programi v kulturi
Knjižničarstvo in založništvo

240101 Plače Kosovelova knjižnica
Proračun je za leto 2014 načrtoval sredstva za plače 11 zaposlenih in so znašala 143.263
EUR. Kosovelova knjižnica ima sicer 13 redno zaposlenih, vendar sta dve zaposlitvi za
polovični delavni čas. Knjižnica sredstva prejema v skladu z mesečnimi zahtevki.
Po spremembi proračuna se upoštevajo novelirani izračuni potrebnih sredstev za plače za
leto 2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih
stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013
do 31.12.2014 (Ur.l. RS 46/2013) in veljavne plačne zakonodaje zato se le-ta zmanjšajo za
2.180 EUR in znašajo 141.083 EUR.

18039002

Umetniški programi

241201 Plače Kosovelov dom
Občina Sežana zagotavlja sredstva za plače 10,1 delavca.
Sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 215.970 EUR. Javni zavod Kosovelov dom
prejema sredstva za plače mesečno, v skladu z izstavljenimi zahtevki.
Upoštevaje novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014
izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Ur.l. RS
46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki znižala za 8.142 EUR in
znašajo v ta namen 207.828 EUR.

18039003

Ljubiteljska kultura

241601 Dejavnost sklada za ljubiteljske dejavnosti OE Sežana
Sredstva na tej postavki se zagotavljajo za ljubiteljsko kulturno dejavnost, ki zajema: različna
območna in medobčinska srečanja, dve reviji Primorska poje, revijo OPZ in MPZ Naša
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pomlad (dve reviji), literarno nagrado "Mlada Vilenica" (sredstva prenesena tudi iz postavke
št. 180301), podelitev Štrekljeve nagrade in Štrekljeve večere, Škocjanski festival, prireditev
Pevski zbori Kresni noči, literarni festival Urška, poletno literarno šolo, Kulturni kolaž in
regijsko likovno razstavo. Izvajajo tudi predizbore za festival Brinjevka in izobraževanje za
člane kulturnih društev.
Na tej postavki se po delitvenem ključu med Občinami Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in
Sežana zagotavljajo materialni stroški za vzdrževanje pisarne OI JSKD Sežana in 50,78% od
polovice plače vodje OI JSKD Sežana (ostalo polovico plače zagotavlja Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti).
Sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 20.550 EUR, tako za izvajanje programa kot
za plačo strokovni delavki.
Upoštevaje novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014
izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Ur.l. RS
46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki znižala za 136 EUR in
znašajo v ta namen 20.414 EUR.
18039005

Drugi programi v kulturi

241002 110. obletnica rojstva Srečka Kosovela in prenova Kosovelove sobe
V letu 2014 bo Občina Sežana praznovala 110. obletnico rojstva pesnika Srečka Kosovela.
Obeležje naj bi bilo slavnostno in hkrati pustilo trajno kulturno noto v prostoru. V ta namen se
načrtuje digitalizacija in prenova Kosovelove sobe (v prostorih Ljudske univerze), postavitev
spomenika ob Kosovelovem domu in osrednjo multimedijsko prireditvijo v Kosovelovem
domu. 110. obletnico bo spremljala vrsta spremljajočih dogodkov, ki jih bodo organizirali javni
zavodi s področja kulture in izobraževanja.

Načrtovana sredstva na postavki v višini 60.000 EUR so namenjena ureditvi Kosovelove
sobe, oglaševanju in skupni podobi obletnice ter skupni promociji, plačilu honorarjev
sodelujočim, postavitvi spomenika in drugim obveznostim povezanih z dogodki. Za izvedbo
posameznih aktivnosti bodo sklenjene pogodbe med javnimi zavodi in izvajalci. Sredstva
bodo nakazana po zahtevkih javnim zavodom in na podlagi sklenjenih pogodb s
posameznimi zavodi, ki bodo prevzeli vsak svoj del obveznosti.
1805
18059001

Šport in prostočasne aktivnosti
Programi športa

250101 Plače Športni center
Občina Sežana je na postavki 250101 - Plače Športni center v proračunu za leto 2014
namenila sredstva za 8,5 zaposlenih. Število zaposlenih v Športnem centru se glede na leto
2013 ne spreminja. V proračunu za leto 2014 je bilo na proračunski postavki namenjenih
176.499 EUR. Sredstva se z rebalansom povečujejo in sicer na 183.041 EUR, zaradi
odpravnine direktorju javnega zavoda.
250402 Ureditev nogometnega igrišča Rajko Štolfa Sežana
Občina Sežana si že vrsto let prizadeva urediti slačilnice in tribune na nogometnem igrišču
Rajko Štolfa Sežana. Zato so bila za leto 2014 na postavki predvidena sredstva za
nadaljevanje izvedbe gradnje navedenega objekta. Občina Sežana je junija 2013 prejela
dokončno gradbeno dovoljenje za objekt in objavila javni razpis za izdelavo PZI in izvedbo
gradnje.
Prvotno načrtovana sredstva v znesku 44.000 EUR ne bi zadoščala za izvedbo investicije. S
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spremembo proračuna bo Občina Sežana na postavki v letu 2014 zagotovila sredstva v višini
620.000 EUR. Celotna vrednost investicije naj bi bila 980.000 EUR. Del sredstev naj bi
izvajalcu del poravnali v letu 2015. Objekt naj bi bil zaključen konec leta 2014.
250602 Kakovostni in vrhunski šport
Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana sodeluje pri postopku javnega razpisa za
sofinanciranje programov športa v občini Sežana, v skladu z Letnim programom športa v
Občini Sežana in Pravilnikom o sofinanciranju programov športa v Občini Sežana. Sredstva
se klubom razdeljujejo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v
občini Sežana. Razpisana sredstva so v proračunu zagotovljena na dveh postavkah in sicer
na postavki 250602 – Kakovostni in vrhunski šport ter na postavki 250702 – Drugi športno
rekreativni programi. Vsi izvajalci športa, ki so se prijavili na javni razpis, četudi so le-ti
izvajalci programov kakovostnega in vrhunskega športa, so upravičeni do sredstev za
»delovanje društev« in za morebitne »športne prireditve«, ki so zagotovljena na postavki
250702 – Drugi športno rekreativni programi. Tako so izvajalci programov kakovostnega in
vrhunskega športa, katerih programi so sicer že sofinancirani iz postavke 250602, upravičeni
tudi do sredstev iz postavke 250702. Ob koncu razpisa se vsako leto opravi prerazporeditev
sredstev med omenjenima postavkama. Zato se sredstva na postavki 250602 iz predvidenih
96.404 EUR, znižajo na 93.945 EUR. Razlika v višini 2.459 EUR se prerazporedi na
postavko 250702 – Drugi športno rekreativni programi. Višina razpisanih sredstev ostaja
nespremenjena in sicer znaša 121.130 EUR.
250702 Drugi športno rekreativni programi
Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana sodeluje pri postopku javnega razpisa za
sofinanciranje programov športa v občini Sežana, v skladu z Letnim programom športa v
Občini Sežana in Pravilnikom o sofinanciranju programov športa v Občini Sežana. Sredstva
se društvom in šolam razdeljujejo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov
športa v občini Sežana. Razpisana sredstva so v proračunu zagotovljena na dveh postavkah
in sicer na postavki 250602 – Kakovostni in vrhunski šport ter na postavki 250702 – Drugi
športno rekreativni programi. Do sredstev za vrhunski šport, ki so zagotovljena na
proračunski postavki 250602 – Kakovostni in vrhunski šport, so upravičeni tudi izvajalci
drugih športno rekreativnih programov, ki so se prijavili na javni razpis in ob pogoju da
izpolnjujejo kriterije Olimpijskega komiteja – Združenja športnih zvez Slovenije. Zato je
potrebno ob koncu razpisa vsako leto opraviti prerazporeditev med omenjenima postavkama.
Sredstva na postavki 250702 – Drugi športno rekreativni programi se iz predvidenih 24.726
EUR zvišajo na 27.185 EUR. Višina razpisanih sredstev ostaja nespremenjena in sicer
znaša 121.130 EUR.
251801 Kolesarske poti
Občina Sežana je v proračunu za leto 2014 predvidela sredstva za vzdrževanje kolesarskih
poti v višini 1.000 EUR. Ker je povpraševanje po produktih turističnega kolesarjenja v
stalnem porastu in postaja vedno bolj pomemben del turistične ponudbe, kolesarske steze in
poti pa nenadomestljiv del turistično rekreacijske infrastrukture, se bodo z rebalansom
proračuna sredstva na proračunski postavki in sicer na 100.000 EUR.

18059002

Programi za mladino

250801 Dejavnost Mladinskega centra Podlaga
Mladinski center Podlaga je ena izmed štirih enot Zavoda za šport, turizem in prosti čas
Sežana. V mladinskem centru so zaposleni trije delavci, od tega dva za polni delovni čas in
en za polovični delovni čas. Občina Sežana v proračunu zagotavlja sredstva za dva
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zaposlena (vodja in dva krat po polovico zaposlitve za dva mladinska delavca). Ostala
sredstva mladinski center pridobiva na razpisih.
Vizija MC Podlaga je vzpostaviti kvalitetno in prepoznavno mladinsko organizacijo, ki jo bodo
mladi v lokalni skupnosti sprejeli za svojo in se aktivno vključevali v njeno delovanje. Sicer pa
bodo v letu 2014 nadaljevali z redno klubsko dejavnostjo (glasbeni večeri, razstave,
tematska predavanja, gledališke predstave, filmski večeri (Kino kino - v sodelovanju s
Kosovelovim domom) ter različne delavnice). Nadalje v letu 2014 načrtujejo tudi različne
aktivnosti kot so neformalno učenje in usposabljanje mladih za mladinsko delo, prostovoljne
mladinske aktivnosti, socialna vključenost neorganizirane mladine, mednarodno mladinsko
delo in medkulturno učenje mladih, inovativnost in kulturna ustvarjalnost, zdravje in zdrav
življenjski slog, prostovoljstvo in medgeneracijska solidarnost.
Tudi v prihodnje nameravajo sodelovati s ŠC Srečka Kosovela, OŠ Srečka Kosovela, OŠ
Dutovlje, taborniki, RK Sežana, Društvom Vezi, MDPM Sežana, Vrtcem Sežana, Društvom
POMOČ, Klubom študentov Sežana, SVZ Dutovlje in ostalimi.
Pri projektih se bodo še naprej povezovali z Mrežo MaMA, Slovensko Filantropijo, Uradom
za mladino in ostalimi organizacijami ter se prijavljali na mednarodne razpise. Pridobljena
sredstva na ta način omogočajo sofinanciranje načrtovanih programov. V letu 2014 se je v
proračunu za dejavnost Mladinskega centra Podlaga namenilo 67.223 EUR.
Upoštevaje novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014
izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS
46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki znižala za 509 EUR in
sicer iz 67.223 EUR na 66.714 EUR.
251701 Postavitev novih igral in vzdrževanje
Na postavki ostajajo sredstva v višini 8.145 nespremenjena. Ker se je sredstva s te postavke
namenilo tudi vzdrževanjem igral, se ime postavke spreminja v Postavitev novih igral in
vzdrževanje.

19
1902
19029001

IZOBRAŽEVANJE
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrtci

220101 Dejavnost Vrtec Sežana
V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo vrtcem sredstva v
višini razlike med ceno programov in plačilom staršev.
Občina Sežana krije s te postavke, izven cene programa (postavka 220101, konto 4133) tudi
sorazmerni delež plače (glede na število otrok iz naše občine) pomočnice vzgojiteljice, ki je
bila zaradi izvršitve odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
premeščena na drugo delovno mesto, ter stroške dodatne strokovne pomoči otrokom s
posebnimi potrebami na podlagi Odločb o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo in stroške
spremljevalke trajno bolnemu otroku.
Realizacija postavke je odvisna od uvrstitve staršev v plačne razrede, od gibanja cen
programov vrtca in od doplačil do polnih oddelkov. Zaradi dodatno vključenih otrok in
posledično nižjih doplačil med letom, ter nižanja cene programov vrtca so bila v letu 2013 s
sklepom župana s te postavke prerazporejena sredstva na druge postavke v višini 80.000
EUR. Za enak znesek se zniža tudi postavka v proračunu leta 2014 in sicer iz 1.642.000
EUR na 1.562.000 EUR.
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220501 Dejavnost Logopeda
Na postavki so bila predvidena sredstva v višini 13.429 EUR za sofinanciranje 0,46
logopedinje za potrebe izvajanja programa za predšolske in šolske otroke s težavami v
govorno jezikovni komunikaciji in drugimi specifičnimi težavami na področju komunikacije.

Upoštevaje novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014
izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS
46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki znižala za 272 EUR in
sicer iz 13.429 EUR na 13.157 EUR.
1903
19039001

Primarno in sekundarno izobraževanje
Osnovno šolstvo

230501 Plače 9-letke OŠ Sežana
Plače za izvajanje programa devetletke se obračunavajo v skladu s Pravilnikom o normativih
in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Obseg ur pouka za drugega strokovnega
delavca se določi glede na število učencev v posameznem oddelku 1. razreda, in sicer: od
15 do 23 učencev 10 ur, od 24 do 28 15 ur, ki jih stroškovno priznava Ministrstvo za šolstvo
in šport. Za leto 2014 so bila prvotno načrtovana sredstva v višini 40.038 EUR.
Na podlagi vpisa otrok za šolsko leto 2013/2014 ima šola štiri oddelke prvošolcev, kar
pomeni, da bo imela šola v letu 2014 štiri vzgojiteljice, ki bodo opravljale sočasnost.
Predvidoma bo pristojno ministrstvo, ker je manjše število učencev v prvih oddelkih, v ta
namen prispevalo nižji delež sredstev in občina višji.
Na postavki se upoštevajo tudi novelirani izračuni potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in
leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v
javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014
(Ur.l. RS 46/2013) in veljavne plačne zakonodaje. Sredstva so se zaradi navedenih razlogov
s spremembo proračuna za plače sicer znižala, vendar zaradi manjšega obsega sredstev s
strani ministrstva in ene vzgojiteljice več se postavka povečuje za 13.444 EUR in znašajo
53.482 EUR.
230601 Vzdrževanje optične opreme – plače OŠ Sežana
V skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
(Uradni list RS, št. 57/2007) je v osnovni šoli sistemizirano delovno mesto računalnikarjaorganizatorja informacijskih dejavnosti. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v
skladu z merili in v skladu z doseženim plačnim razredom delavca na tem delovnem mestu
zagotovilo za š.l. 2013/2014 plačo v višini 65% delovnega mesta, za preostala sredstva bo
poskrbel ustanovitelj. Na delovnem mestu je zaposlen delavec neprekinjeno od leta 1984
dalje in spada v populacijo starejših delavcev. Delovno mesto računalnikarja v osnovni šoli
Sežana je povezano tudi z vzdrževanjem optičnega kabla, ki omogoča komunikacijo –
internetno povezavo »Arnes«, na katero so priključeni vsi javni zavodi s področja vzgoje,
izobraževanja in kulture.

Na postavki so s spremembo proračuna predvidena sredstva v višini 7.990 EUR.
Sredstva se povečujejo za 1.907 EUR, ne glede na to, da so bili upoštevani novelirani
izračuni potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o
dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za
uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Ur.l. RS 46/2013),
ker se upošteva plačni razred, ki ga dosega delavec zaposlen na tem delovnem mestu in je
del kadrovskega načrta javnega zavoda.
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230701 OŠ Sežana-plače spremljevalcev
Na postavki so načrtovana sredstva za kritje 100% plače enega spremljevalca invalidnih
otrok, vključenih v OŠ Sežana. Načrtovana sredstva v ta namen so za leto 2014 znašala
8.682 EUR. Za izplačilo plače se upošteva noveliran izračun potrebnih sredstev za plače za
leto 2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih
stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013
do 31.12.2014 (Ur.l. RS 46/2013) in veljavne plačne zakonodaje. V letu 2013 zaposleni ni bil
v kadrovskem načrtu šole, ker ni izpolnjeval pogojev v zvezi s plačami v javnem sektorju.
Spremljevalec je v začetku novega šolskega leta 2013/2014 dosegel pogoje, kar pomeni
obračun plače za deset mesecev prihodnjega leta. Postavka se s spremembo proračuna
povečuje za 3.944 EUR in znaša 12.626 EUR.
230801 Investicijsko vzdrževanje OŠ Sežana
Zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje javnem zavodom ima namen izvajanja
manjših investicijskih posegov zaradi dotrajanosti objektov. Za potrebe Osnovne šole Srečka
Kosovela Sežana so se za leto 2014 načrtovala sredstva v višini 1.000 EUR.
Šola opozarja na vrsto investicijskih vlaganj, najnujnejša so v poslopju, kjer se nahaja prva
triada, del, ki ni bili v letih 2003-2004 obnovljen. V letu 2013 je šola z lastnimi vlaganji in
sredstvi občine obnovila ogrevalne naprave oziroma zamenjala radiatorjev v celoti v I. triadi
in na lokaciji knjižnice, zamenjala okna na južnih fasadah I. triade in na lokaciji knjižnice in
uredila atrij s ponikovalnico in strelovodi. Načrtuje še postavitev varnostne ograje med šolo in
parkom. V letu 2014 naj bi se zamenjala okna na severni strani objekta, ki je bil v letošnjem
letu predmet sanacije. Uredili naj bi tudi fasado s potrebno toplotno izolacijo celotnega
objekta I. triade in na lokaciji knjižnice, ter uredili vhod v I. triado. Za naslednja leta pa ostala
investicijska vlaganja kot je ureditev sanitarij, vodovodno omrežje in odtoke zaradi svinčenih
cevi v objektu, ki ni bil obnovljen. Za celotne načrtovane investicijske posege predračunska
vrednost teh vlaganj še ni znana v celoti.
S spremembo proračuna za leto 2014 so za zgoraj navedene namene predvidena sredstva v
znesku 100.000 EUR.
232801 Novogradnja in rekonstrukcija OŠ Sežana
Celotna investicija obnove osnovne šole ostaja nezaključena; urediti je potrebno prostore za
prvo triado, prostore ob centralnem delu (knjižnici) in dokončati zunanjo ureditev. Na postavki
so bila načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR za delno kritje stroškov projektne
dokumentacije. S spremembo proračuna za leto 2014 se sredstva zmanjšujejo za 9.000 EUR
in znašajo 1.000 EUR.
233301 Plače 9-letke OŠ Dutovlje
Na postavki so se za leto 2014 zagotavljala sredstva za izvajanje programa devetletke v
osnovni šoli Dutovlje, natančneje za plačilo dveh vzgojiteljic, ki izvajajo sočasnost v prvem
razredu OŠ (0,45 vzgojiteljice, razliko zagotavlja pristojno ministrstvo), kar je pomenilo
23.917 EUR. Osnovni šoli Dutovlje se za izvajanje programa sočasnosti v prvem razredu
prve triade zagotovljena sredstva na enak način kot šoli Sežana. Upoštevaje novelirane
izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o
dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za
uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Ur.l. RS 46/2013) in
veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki znižala za 818 EUR in znašajo v ta
namen 23.099 EUR.
233401 Plače E-šola
Občina zagotavlja tudi sredstva za plačo delavca v E-šoli in materialne stroške. Program
dosega že vrsto let svoj namen; omogoča učencem dodatno računalniško izobraževanje in
nudi tudi zunanjim obiskovalcem računalniško opismenjevanje. V popoldanskem času je e-
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šola odprta ob ponedeljkih in sredah od 14h do 18h; ostale delavne dni pa od 13h do 17h.
Na razpolago je 12+1 računalnik s strežnikom in drugo opremo za sodoben pouk.
V ta namen je Občina Sežana načrtovala za leto 2014 25.590 EUR.
Upoštevaje novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014
izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Ur.l. RS
46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki znižala za 997 EUR in s
spremembo proračuna znašajo 24.593 EUR.
19039002

Glasbeno šolstvo

231302 Glasbena šola-pridobitev uporabnega dovoljenja
Prostori, v katerih deluje Glasbena šola Sežana, nimajo uporabnega dovoljenja. Poleg tega
mora Občina Sežana kot ustanoviteljica pridobiti lastništvo nad temi prostori. Po pridobitvi
lastništva bi lahko urejala potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Načrtovana sredstva v ta namen so z načrtovanim proračunom za leto 2014 zagotovljena v
višini 10.000 EUR. Sredstva se s spremembo proračuna zmanjšujejo za 9.000 EUR, ker
Občina Sežana načrtuje v prihodnjem razvojnem programu 2014-2020 nov večnamenski
objekt za Glasbeno šolo Sežana in mladinsko dejavnost na lokaciji sedanjega objekta na
Kosovelovi 5.
Sedanji prostori tega javnega zavoda namreč ne ustrezajo normativnim predpisom za
izvajanje osnovnošolskega glasbenega programa.
Na postavki ostajajo sredstva v višini 1.000 EUR.

19049002

Visokošolsko izobraževanje

234901 Dejavnost VSS
Načrtovane dejavnosti VSS v letu 2014 so na področju Oblikovanja in fotografije:
nadaljevanje priprave visokošolskih programov in elaborata, vzpostavitev študijskih delavnic
za oblikovanje kamna, ki so nujne za delovanje šole, vzporedne dejavnosti za razvoj
področja (posveti, konferenca,…).
V letu 2014 bo Laboratorij za geomagnetizem izvajal redne meritve in skrbel za delovanje
observatorija.
Višja strokovna šola za oblikovanje materialov in fotografije deluje v okviru Šolskega centra
Srečka Kosovela Sežana.
Sredstva, ki jih je Občina Sežana načrtovala za leto 2014 za dejavnost VSS, so namenjena
za plačo direktorja, samostojne svetovalke, 20% plače za tehnika laboranta in znanstvenega
sodelavca (sredstva za navedeno delovno mesto so bila do sedaj planirana za 0,5 delavca)
V letu 2014 so planira sredstva za polno zaposlitev znanstvenega sodelavca, ki bo
nadomestil polovično zaposlenega znanstvenega sodelavca, ki odhaja v januarju 2014 v
pokoj. Za plače se sredstva nekoliko povečujejo zaradi načrtovanih kadrovskih sprememb,
se pa sredstva za pokrivanje materialnih stroškov izvajanja programov načrtujejo nekoliko
nižje kot leto prej zaradi spremenjenega obsega programov v študijskem letu 2012/2013.
Za leto 2014 so bila sredstva v ta namen načrtovana v višini 257.264 EUR
Pri izplačilu plač se sicer upošteva novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto
2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih
stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013
do 31.12.2014 (Ur.l. RS 46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, vendar se zaradi
kadrovskih sprememb sredstva na postavki zvišujejo za 14.328 EUR in znašajo v ta namen
271.592 EUR.
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235004 Središče za oblikovanje in obdelavo kamna
Pod okriljem Visokošolskega središča Sežana deluje Višja strokovna šola za oblikovanje
materialov in fotografije, ki je sicer vključena v Šolski center Srečka Kosovela Sežana, ker je
njen ustanovitelj država. Študij traja dve leti s praktičnim izpopolnjevanje v podjetjih in pri
obrtnikih.
Sredstva, ki jih Občina Sežana zagotavljala za VSS, so namenjena med drugim tudi za
nabavo tehnične opreme, ki jo potrebuje VSS za izvajanje programa višje šole za
oblikovanje. Študentje, ki so vključeni v ta program svoje praktično izobraževanje – smer
oblikovanje kamna, izpopolnjujejo v podjetju Marmor d.d. Sežana, ki jim nudi svoje prostore
in strojno opremo. Podjetje Marmor nudi tudi tehnično pomoč študentom pri izvajanju
študijskega in praktičnega dela pri spoznavanju eksploatacije kamna kot tudi spoznavanju
kamenin in procesu obdelave kamna do izdelka.
Izobraževanje se izvaja v popoldanskem in večernem času. Prav zaradi časovne motenosti
in gostovanja v delavnicah, ki niso last šole, Občina Sežana namerava v prihodnjih
proračunskih obdobjih izpeljati investicijsko vlaganje v Središče za oblikovanje in obdelavo
kamna: Kamnoseško-razvojno izobraževalni center Krasa.
Za leto 2014 so bila v ta namen načrtovana investicijska vlaganja v višini 50.000 EUR. S
spremembo proračuna se sredstva nekoliko zmanjšujejo in znašajo 30.000 EUR

1905
19059001

Drugi izobraževalni programi
Izobraževanje odraslih

231501 Plače Ljudska univerza
Ljudski univerzi kot javnemu zavodu se v letu 2014 zagotovi minimalen delež sredstev za
plače zaposlenih. Ljudska univerza je javni zavod, ki ustvarja v pretežni meri (96%) svoje
prihodke s storitvami iz naslova prodaje na trgu, ostali delež so sredstva iz javnih virov.
Zavod ima šest zaposlenih in okrog 400 slušateljev v različnih programih, ki prihajajo
dopolnjevati svojo izobrazbo s celotne Primorske. Na postavki so bila predvidena sredstva
za plačo 0,5 zaposlene organizatorke izobraževanja odraslih v znesku 10.654 EUR.
Upoštevaje novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014
izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Ur.l. RS
46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki znižala za 259 EUR in
znašajo v ta namen 10.395 EUR.

1906
19069001

Pomoči šolajočim
Pomoči v osnovnem šolstvu

230902 Prevozi osnovnošolcev
Zagotavljanje brezplačnih prevozov osnovnošolcev je v skladu z 82. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in predstavlja v proračunu v okviru
izvajanja programa osnovnošolskega izobraževanja velik odhodek. Na podlagi v letu 2011
izvedenega javnega razpisa, imamo ponovno sklenjeno pogodbeno razmerje z avtobusnim
prevoznim podjetjem Avrigo d.d., za obdobje štirih let. Od 1. septembra 2011 dalje se
povečuje cena prevoza v skladu z indeksom cen življenjskih potrebščin po skupinah in
podskupinah, to je za skupino 072 – izdelki in storitve povezanih z delovanjem prometnih
sredstev, ki jih objavi Statistični urad RS (upoštevan je 4,72% dvig cene v primerjavi z letom
2011/2012).
Ta postavka zagotavlja sredstva tudi za prevoze invalidnih otrok v Center za invalidno
mladino Vipava, v osnovno šolo Kozara Nova Gorica ter prevoze posameznih otrok izven
šolskega okoliša in otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni program osnovne
šole. Načrtovana sredstva za zgoraj navedene namene so bila načrtovana v znesku
670.000 EUR. Izhajajoč iz porabe sredstev na postavki v prvem polletju 2013 (poraba je nižja
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od načrtovane), pričakujemo, da bo v prihodnjem letu na tej postavki potrebno manj
sredstev, zato se sredstva znižujejo za 25.000 EUR in znašajo s spremembo proračuna
645.000 EUR.
19069004

Študijske pomoči

233101 Finančne pomoči učencem, dijakom in študentom
Za tovrstno pomoč se zanima vedno več mladine, ki se šola in tudi tiste, ki pridobiva
podiplomska znanja. Sredstva se dodeljujejo preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika o
dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v
Občini Sežana (Uradni list RS, št. 17/2010). Višina sredstev na postavki se glede na veljavni
plan za leto 2014 s spremembo proračuna zviša, in sicer na višino 14.335 EUR.

20
2004
20049001

SOCIALNO VARSTVO
Izvajanje programov socialnega varstva
Centri za socialno delo

262001 Center za socialno delo – delo s starejšo populacijo
Na postavki so bila predvidena sredstva v višini 13.062 EUR za kritje polovice plače in
materialnih stroškov izvajanja dopolnilnega programa dela s starejšo populacijo na terenu v
skladu s sklepom Občinskega sveta št. 032-7/2008-7, z dne 23.10.2008. Drugo polovico
sredstev za plačo in materialne stroške pa zagotavljajo ostale tri kraško-brkinske občine.
Navedeni program, ki ga izvaja CSD Sežana, pomeni novo obliko pomoči starejšim, to je
terensko delo oz. obiski v domačem okolju, z namenom in ciljem, da se ostarelim ljudem
pomaga osmisliti življenje, vzpostaviti stik z zunanjim svetom in se jim omogoči čim dlje
ostati v svojem domačem okolju.
Upoštevaje novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014
izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS
46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki znižala za 187 EUR in
sicer iz 13.062 EUR na 12.875 EUR.
262101 Center za socialno delo – program za duševno bolne
Na postavki so bila predvidena sredstva v višini 13.848 EUR za kritje polovice plače in
materialnih stroškov izvajanja dopolnilnega programa "Pomoč ljudem s težavami v
duševnem zdravju". Drugo polovico sredstev za plačo in materialne stroške pa zagotavljajo
ostale tri kraško brkinske občine. Navedeni program, ki se je začel izvajati že v letu 1993 in
prehajal skozi različne oblike financiranja (javna dela, program 1000 novih možnosti,
zaposlitev delavke za določen čas sofinancirane s strani 4 občin) se je izkazal za uspešnega
in je bil med ljudmi, ki imajo težave v duševnem zdravju dobro sprejet. Program obsega
predvsem podporo in spremljanje uporabnikov v domačem okolju, razbremenilne pogovore v
stiski, pomoč pri stikih z zdravnikom, pri prevozih, pri vključevanju v dnevni center,
razdeljevanje paketov Rdečega križa,…. Deluje tudi skupina svojcev za samopomoč.
Upoštevaje novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014
izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS
46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki znižala za 361 EUR in
sicer iz 13.848 EUR na 13.487 EUR.

20049002

Socialno varstvo invalidov
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261601 Plače družinskih pomočnikov
Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v
duševnem razvoju in polnoletnim težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni oziroma sorazmernega dela
plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Poleg
tega ima tudi pravico do socialnega zavarovanja. Višina delnega plačila za izgubljeni
dohodek določena v Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v
RS se od 1.1.2013 dalje usklajuje dvakrat letno v mesecu januarju in juliju z rastjo cen
življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega Urada RS. Delno plačilo za izgubljeni
dohodek je do 30. decembra 2011 znašalo 660,74 EUR, v obdobju od 31. decembra 2011 do
30. decembra 2012 je znašalo 697,44 EUR, od 31. decembra 2012 dalje pa 734,15 EUR. Za
osebe, ki jim je bila pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek priznana pred 1.
januarjem 2007, se določi delno plačilo za izgubljeni dohodek v višini 734,15 EUR.
V skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu ta sredstva zagotavlja občina na podlagi
odločb Centra za socialno delo. Na postavki so bila predvidena sredstva za delno plačilo za
izgubljeni dohodek za pet družinskih pomočnikov v višini 45.000,00 EUR. Ker smo v maju
2013 prejeli še dve novi odločbi o priznanju pravice do družinskega pomočnika in je prišlo do
povečanja števila družinskih pomočnikov iz 5 na 7, se sredstva na postavki povišajo iz
45.000 EUR na 66.000 EUR.
20049003

Socialno varstvo starih

260401 Domska oskrba Dutovlje
260501 Domska oskrba izven občine
in
260601 Domska oskrba v posebnih socialnih zavodih
Zakon o socialnem varstvu v 99. členu določa, da se iz proračuna občine med drugim
financirajo tudi stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug
zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. O oprostitvi plačila upravičenca oziroma
zavezanca odloča Center za socialno delo. Višina potrebnih sredstev je odvisna od gibanja
števila oskrbovancev, ki jim plačujemo oziroma doplačujemo domsko oskrbo na podlagi
odločb in od gibanja cen oskrbnih stroškov.
V januarju 2013 smo imeli v Domu upokojencev Sežana nameščenih 6 oskrbovancev, v SVZ
Dutovlje 9 oskrbovancev, v Hrastovcu 3 oskrbovance, v stanovanjski skupini Varstveno
delovnega centra Nova Gorica 2 oskrbovanca, v Zavodu Pristan 2 oskrbovanca, ter po
enega oskrbovanca v Vitadom-u Črni vrh, stanovanjski skupini Altra v Ljubljani, Domu
upokojencev v Izoli, Varstveno delovnem centru Koper, Domu Gradišče in Domu Idrija
(skupaj 28).
Zaradi povečanja števila vključenih oskrbovancev se upoštevaje zadnje podatke iz prejetih
računov povečajo sredstva na postavki 260401 Domska oskrba Dutovlje iz 70.000 EUR na
85.000 EUR, ter na postavki Domska oskrba izven občine iz 90.000 EUR na 98.000 EUR.
Za 2.000 EUR pa se zaradi nižje realizacije od predvidene znižajo sredstva na postavki
260601 Domska oskrba v posebnih socialnih zavodih.

20049004

Socialno varstvo materialno ogroženih

260201 Sredstva za pogrebne stroške
V skladu z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Ur.l.RS, št.34/84, 66/93)
poravna stroške pokopa občina, v kateri je imel umrli stalno prebivališče v primeru, če ni
dedičev oziroma ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Občina ima pravico do povračila
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pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega. Zaradi predvidenega ostanka sredstev se
postavka zniža iz 4.000 EUR na 2.000 EUR.
310701 Subvencije stanarin
Zaradi sprejema Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, se je hkrati s prenosom
pristojnosti na Centre za socialno delo, ki po novem izdajajo odločbe o upravičenosti do
subvencij, spremenila tudi zakonodaja. Subvencije za tržne najemnine se odmerjajo v znatno
višjih zneskih. Na postavki smo zagotovili dodatna sredstva zaradi naraščanja števila
upravičencev.

20049006

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

261004 Drugi programi na področju sociale
Na postavki so bila predvidena sredstva v višini 11.886 EUR za kritje polovice plače in
materialnih stroškov izvajanja dopolnilnega programa "Pomoč brezdomcem in rizičnim
skupinam prebivalstva ". Drugo polovico sredstev za plačo in materialne stroške pa
zagotavljajo ostale tri kraško brkinske občine. Program, ki zajema delo z rizičnimi skupinami
prebivalstva (brezdomci, dolgotrajno brezposelni in dolgotrajni prejemniki denarne socialne
pomoči) je bil do leta 2012 projektno financiran.
Upoštevaje novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014
izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS
46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki znižala za 168 EUR in
sicer iz 11.886 EUR na 11.718 EUR.

22
2201
22019001

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

510004 Kredit za investicije v proračunu za leto 2013
V spremembi proračuna za leto 2014 so ocenjena odplačila obresti v višini 70.000 EUR.
Občina je v mesecu avgustu 2013 sklenila kreditno pogodbo z Delavsko hranilnico za
dolgoročni kredit z dobo odplačevanja 15 let. Začetek odplačevanja se začne v mesecu
januarju 2014.

23
2303
23039001

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

100701 Splošna proračunska rezervacija
Obseg sredstev namenjenih za splošno proračunsko rezervo po predlogu sprememb
proračuna 2014 znaša 96.352 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo
presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije so v skladu z 42. členom ZJF predvidena za
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih
pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi splošne proračunske rezerve
odloča župan.
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0441

Medobčinska notranja revizijska služba
LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave
Administracija občinske uprave

06
0603
06039001

1001072 Plače – Medobčinska notranja revizijska služba
V predlogu spremembe proračuna za leto 2014 se spreminja zgolj znesek sredstev za plače,
ki je znižan skladno z določili predpisov.

0442

Medobčinski inšpektorat in redarstvo
LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave
Administracija občinske uprave

06
0603
06039001

1001071 Plače – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za plače. Višina sredstev se nekoliko
znižuje, kar je posledica Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov
dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12.
2014 in na njegovi osnovi sprejetih sprememb predpisov na tem področju.
1001081 Materialni stroški – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Na postavki je predvidenih dodatnih 5.000 EUR za meritve hitrosti z radarji. Materialni stroški
organa v letu 2014 so bili planirani v višini 35.835 EUR za tekoče vzdrževanje licenčne
programske opreme, za najemnine za poslovne objekte, za gorivo, za vzdrževanje in
zavarovanje vozil, za opremo občinskih redarjev, za pisarniški material, za poštnino in vse
komunikacije storitve. V letu 2014 se v proračunu za materialne stroške Medobčinskega
inšpektorat in redarstva nameni 40.835 EUR.

ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Obseg sredstev za delovanje krajevnih skupnosti se v predlogu spremembe proračuna za
leto 2014 skupno znižuje za 56.000 EUR in znaša 774.065 EUR.

0501

KS Avber

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
7011102 Obnova vaških jeder – KS Avber
Proračunska postavka se s spremembo proračuna zmanjša za 11.000,00 EUR, na račun
povečanja sredstev za dokončanje vaškega doma v Avberju v letu 2013.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
7011301 Vzdrževanje vaških poti – KS Avber
Proračunska postavka se s spremembo proračuna zmanjša za 10.000,00 EUR, na račun
povečanja sredstev za dokončanje vaškega doma v Avberju v letu 2013.
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0507

KS Povir

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
7070402 Obnova večnamenskih zgradb - KS Povir
Postavka se znižuje za 14.000,00 EUR. Iz tega naslova so bila povečana sredstva na
proračunski postavki 313101 Urejanje poslovnih prostorov po KS v proračunu za leto 2013,
ker bo investicijo obnove Zadružnega doma v Povirju vodila Občina Sežana.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
7071102 Obnova vaških jeder - KS Povir
Postavka se znižuje za 14.000,00 EUR. Iz tega naslova so bila povečana sredstva na
proračunski postavki 313101 Urejanje poslovnih prostorov po KS v proračunu za leto 2013,
ker bo investicijo obnove Zadružnega doma v Povirju vodila Občina Sežana.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
7071301 Vzdrževanje vaških poti - KS Povir
Postavka se znižuje za 7.000,00 EUR. Iz tega naslova so bila povečana sredstva na
proračunski postavki 313101 Urejanje poslovnih prostorov po KS v proračunu za leto 2013,
ker bo investicijo obnove Zadružnega doma v Povirju vodila Občina Sežana.

OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
0101

Občinski svet

04
0402
04029001

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Informatizacija uprave
Informacijska infrastruktura

100901 Računalniška oprema za potrebe občinskega sveta
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za nakup računalniške opreme za člane občinskega
sveta in nadzornega odbora. Ob sprejemu proračuna za leto 2014 so bila sredstva planirana
in sprejeta v višini 1.000 EUR.
Ker bo predvidoma v oktobru 2014 pričel z delovanjem občinski svet v novem mandatnem
obdobju, se z dodatnimi sredstvi v višini 9.000 EUR predvideva nakup računalniške opreme
za novo izvoljene člane občinskega sveta.
0400

Občinska uprava
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403
Druge skupne administrativne službe
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
313101 Urejanje poslovnih prostorov po KS NRP OB111-08-0026
Pod to postavko so bila planirana sredstva v višini 50.000,00 EUR za tekoča in nujna
vzdrževalna dela poslovnih prostorov, ki jih imajo posamezne krajevne skupnosti v uporabi
za opravljanje svojih dejavnosti. V letu 2014 se predvideva dokončanje Zadružnega doma v
Povirju, zato sredstva ne bodo zadoščala in se tako povečujejo za 10.000 EUR.
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06
0603
06039002

LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
obč.uprave

312401 Obnova občinske stavbe NRP OB111-07-0014
Sredstva na tej proračunski postavki se s spremembo proračuna povečujejo za 20.000,00
EUR. Sredstva so namenjena zaključku celovite gradbene, instalacijske in funkcionalne
prenova objekta vile Mirasasso.

07
0703
07039002

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

390203 ZGRS, nakup gasilskih vozil NRP OB111-11-0044
V Zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana že dlje časa opozarjajo na potrebo po novi
gasilski avtolestvi, saj je obstoječa precej zastarela in že dotrajana. Zaradi samega
finančnega obsega investicije občine ustanoviteljice nabave (kljub njeni nujnosti) še niso
uspele realizirati. Nakup vozila je predviden v letu 2014 oz. 2015 (odvisno od izvedbe
javnega naročila in roka dobave vozila, pa tudi možnosti pridobivanja dodatnih virov
sredstev). Glede na to, da znaša ocena potrebnih finančnih sredstev okoli 700.000,00 EUR,
si bodo občine prizadevale del teh pridobiti tudi iz drugih virov. Ob tem računamo predvsem
na morebitno možnost sofinanciranja nabave iz naslova sredstev požarnega sklada.
390501 Nabava vozila za potrebe gasilskih društev NRP OB111-08-0022
V smeri zagotavljanja večje operativne sposobnosti gasilskih enot na območju občine
Sežana, ki je še posebej ogrožena zaradi možnosti nastanka velikih požarov v naravi, sta bili
v letu 2011 nabavljeni težji gasilski vozili za gašenje požarov v naravnem okolju GCGP-2 za
PGD Povir in PGD Štjak. Občina Sežana nadaljuje z opremljanjem preostalih dveh
prostovoljnih gasilskih društev v Sežani in Lokvi. Trenutno smo v fazi izvedbe javnega
naročila, pri čemer bo dobavitelj gasilskih vozil predvidoma znan v mesecu oktobru. Vozili naj
bi bili dobavljeni v marcu 2014 (za PGD Sežana) oz. v septembru 2014 (za PGD Lokev).
Občina Sežana je del sredstev za nabavo težjih gasilskih vozil GCGP-1 (28.650,00 EUR za
vsako vozilo) pridobila na t.i. razpisu »Kras«, s katerim Uprava RS za zaščito in reševanje
sofinancira nabavo gasilskih vozil za gašenje požarov v naravnem okolju v 21 lokalnih
skupnostih z območja zahodne Slovenije. Pretežni del sredstev za nabavo vozil, katerih
skupno vrednost ocenjujemo na 420.000,00 EUR, bo občina zagotovila na proračunski
postavki 390501 Nabava vozila za potrebe gasilskih društev, preostanek pa iz sredstev
požarne takse.
Z dobavo navedenih vozil za PGD Sežana in PGD Lokev zaključujemo cikel opremljanja
prostovoljnih gasilskih enot s težjimi vozili za gašenje požarov v naravi.
390401 Gasilski dom Sežana NRP OB111-08-0005
Namen predvidene gradnje je zgraditev gasilskega doma s prostori za Prostovoljno gasilsko
društvo Sežana, Kraško gasilsko zvezo, Zvezo veteranov in Radioamaterski klub. V objektu
bo tudi garaža za gasilska vozila in večnamenski prostor za potrebe izpitnega centra ter
krvodajalske akcije. Neto tlorisna površina predvidenega objekta bo 765,00m2. Projektna
dokumentacija je bila pridobljena v letu 2010. V letu 2011, 2012 in 2013 ni bilo izdatkov, ker
ni bilo pridobljeno zemljišče za gradnjo. V letu 2014 se predvidi pridobitev gradbenega
dovoljenja in začetek gradnje.
Predlog spremembe proračuna za 2014: 100.000,00 EUR
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10
1003
10039001

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Aktivna politika zaposlovanja
Povečanje zaposljivosti

271001 Vzpodbujanje zaposlovanja
Dne 12.4.2013 je bil v Uradnem listu št. 30/2013 objavljen Pravilnik o spodbujanju
zaposlovanja v občini Sežana. Na njegovi podlagi se v Uradnem listu RS objavi Javni razpis
za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja. Sredstva na postavki so namenjena za
sofinanciranje naslednjih ukrepov: ukrep spodbujanja prvih zaposlitev oziroma pripravništva,
ukrep spodbujanja novih zaposlitev in ukrep spodbujanja samozaposlitev. Glede na večje
število prijav od razpoložljivih sredstev v letu 2013 se višina sredstev na postavki glede na
veljavni plan za leto 2014 s spremembo proračuna zviša, in sicer na višino 75.000 EUR.

13
1302
13029002

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

330401 Cesta na Polane NRP OB111-08-0018
Za investicijo – Cesta na Polane se za leto 2014 v spremembi proračuna zagotovi 50.000
EUR.
330501 Cesta Šepulje – Dobravlje NRP OB111-11-0052
V sprejetem proračunu so bila na postavki predvidena sredstva v višini 200.000 EUR. Zaradi
pravilne opredelitve investicije sta se v ta namen odprli dve novi proračunski postavki:
331401 Ceste Šepulje - Dobravlje odsek 2 – Pršutarna Šepulje do odcepa za Utovlje in
331402 Ceste Šepulje - Dobravlje odsek 1 – Naselje Šepulje. Sredstva so se prerazporedila
na ti dve postavki.
331401 Ceste Šepulje Dobravlje odsek 2 – Pršutarna Šepulje do odcepa za Utovlje
NRP OB111-13-0006
Namen investicije je razširitev in zboljšanje voznih lastnosti ceste Šepulje Dobravlje ter s tem
povečanje varnosti. Odsek 3 je bil zaključen v letu 2012. V letu 2013 se rekonstrukcija ceste
ni izvajala. V letu 2014 je predvidena izvedba razpisa za izbiro izvajalca in gradbena dela rekonstrukcija ceste na odseku 2 Pršutarna Šepulje do Odcepa Utovlje. V ta namen se za to
postavko predvidi 459.000,00 EUR.
331402 Ceste Šepulje Dobravlje odsek 1 – Naselje Šepulje NRP OB111-13-0007
Namen investicije je razširitev in zboljšanje voznih lastnosti ceste Šepulje Dobravlje ter s tem
povečanje varnosti. Odsek 3 je bil zaključen v letu 2012. V letu 2013 se rekonstrukcija ceste
ni izvajala. V letu 2014 je predvidena rekonstrukcija ceste na odseku 2 Pršutarna Šepulje do
Odcepa Utovlje. Za odsek 1 je v letu 2014 predvidena izvedba razpisa za izbiro izvajalca
del. V ta namen se za to postavko predvidi 1.000,00 EUR.
330801 Cesta terminal – vzhod NRP OB111-12-0007
Ureditev podlage za asfaltiranje in asfaltiranje v širini 6m in dolžini 540m ( od asfalta do
asfalta). Obnova infrastrukture ni predvidene, kakor tudi ne ureditev odvodnjavanja vozišča.
V prvi fazi je predviden grobi asfalt granulacije do 22mm, v debelini sloja 6cm, izvedba
bankin ter vertikalna in horizontalna signalizacija. Dela so izvedena v letu 2013. V letu 2014
se dela na cesti ne bodo izvajala.
Predlog spremembe proračuna za 2014 : 0,00 EUR Postavka se izloči iz proračuna.
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331301 Ureditev podhoda na Partizanski cesto 9 v Sežani NRP OB111-13
Umesti se nova proračunska postavka za ureditev podhoda ob Partizanski cesti 9 v Sežani.
Z vidika varnosti udeležencev v cestnem prometu, bo občina uredila podhod za pešce ob
Partizanski cesti, kjer je promet kljub postavljenim oznakam nevaren, saj je prehod v tem
delu zelo ozek. V prihodnjem letu bo v ta namen potrebno izvesti odkup parcel, ureditev
lastništva ter investicijska dela na objektu za izvedbo podhoda. V prihodnjem letu bo v ta
potrebno izvesti odkup parcel, ureditev lastništva ter investicijska dela na objektu za izvedbo
podhoda. Za ta namen je na proračunski postavki predvidenih 60.000 EUR.
331701 Ulica pod borovci v Sežani NRP OB111-07-0019
Ulica pod borovci v Sežani – bo v letu 2013 z opravljenimi deli in obračunom zaključena, tako
da se proračunskih sredstev v letu 2014 ne zagotavlja več.
331901 Ovire na cesti in odprava arhitektonskih ovir NRP OB111-07-0020
Postavka zajema odpravo arhitektonskih ovir na obstoječih pločnikih v Sežani v križišču ulic
Jožeta Pahorja, I. Tankovske in Ivana Turšiča. Na postavki se zagotavljajo sredstva za leto
2014 v le vrednosti 6.000 EUR.
332701 Pločniki Vrhovlje – Dol pri Vogljah NRP OB111-12-0008
Proračunska postavka se preimenuje iz naziva Pločniki Vrhovlje v Pločniki Vrhovlje – Dol pri
Vogljah ker bo izgradnja teh pločnikov povezovala obe vasi, ki nosita ti imeni. V letu 2014
bomo pričeli z izgradnjo hodnikov za pešce ter avtobusnih postajališč. Občina bo morala
predhodno skleniti kupoprodajne pogodbe z lastniki zemljišč, v katere bo posegala izgradnja
hodnikov, meteorne kanalizacije ter izgradnja podpornih zidov. V letu 2014 bomo rezervirali
50.000 EUR na tej postavki. V letu 2015 bomo z deli nadaljevali in jih zaključili,za kar bomo
potrebovali 100.000 EUR.
332801 Parkirišče za Ljudsko univerzo v Sežani NRP OB111-07-0127
Mesto Sežana potrebuje dodatna parkirna mesta v centru Sežana, zato se je Občina Sežana
odločila urediti dodatna parkirna mesta ob Ljudski univerzi. Projekt izgradnje tega parkirišča
zajema izgradnjo meteorne kanalizacije, postavitev nove javne razsvetljave ter izgradnje
parkirnih mest. V letu 2014 bomo na tem projektu zagotovili 7.000 EUR, za izvedbo projektne
dokumentacije, v letu 2015 bomo pričeli z gradnjo ter zanj rezervirali 80.000 EUR.
332802 Parkirišče za lekarno v Sežani NRP OB111-13-0002
Mesto Sežana potrebuje dodatna parkirna mesta v centru Sežana, zato se je Občina Sežana
odločila urediti prostor neposredno ob Lekarni Sežana. Projekt izgradnje tega parkirišča
zajema izgradnjo meteorne kanalizacije, postavitev nove javne razsvetljave ter izgradnje
parkirnih mest. Dovoz in izvoz na parkirišče bo izveden iz Bazoviške ceste, medtem ko bo
peš dostop omogočen tudi na Partizansko cesto. V letu 2014 bomo pričeli z gradnjo tega
objekta, vendar moramo najprej odkupiti del zemljišča, kjer bo urejen dostop na parkirišče. V
letu 2014 bomo zagotovili 60.000 EUR za pripravo projektne dokumentacije, v letu 2015
bomo pričeli z izgradnjo za kar bomo namenili 120.000 EUR.
.
332902 Ureditev pločnikov in krožišč v Sežani NRP OB111-09-0032
Zaradi povečanega cestnega prometa, bomo reševali ureditev pločnikov povsod tam, kjer je
koncentracija prometa največja. Pločniki so predvideni v odseku od Kosovelove, Bazoviške
in Orleške ceste, s tem da se razširi in uredi tudi mostna konstrukcija na Bazoviški ulici.
razpis za izbor izvajalca del in z njim sklenil gradbeno pogodbo, katere podpisnik je tudi
občina Sežana
Glede na to, da je izgradnja krožišč in pločnikov skupen projekt, moramo z DRSC usklajevati
tudi vse investicijske dokumente in dinamiko izgradnje objekta. Občina Sežana bo v okviru
tega projekta uredila pločnike od Kosovelove ulice do Orleške ceste ter uredila betonske

Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Telefon: 05 73 10 100, telefaks: 05 73 10 123, www.sezana.si, e-pošta: obcina@sezana.si
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 66378443, MŠ: 5884047, TRR: 01311-0100005909

38

Predlog Odloka o spremembah – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2014

ograje na obeh mostovih preko železniške proge na Bazoviški cesti. V nadaljevanju tega
projekta se predvideva izgradnja krožišča K1, ki bo uredil cestno promet na ulicah
Bazoviške, Lokavske in Orleške ceste. V okviru tega projekta bomo izvedli tudi hodnike za
pešce na Orleški cesti. Zaradi povečanega obsega del, bomo na tej postavki zagotovili
dodatna sredstva, tako da bomo v letu 2014 zagotovili 60.000 EUR, v letu 2015 400.000
EUR in v letu 2016 200.000 EUR.
333001 Cesta Majcni – Odcep Sela NRP OB111-07-0129
Projekt rekonstrukcije Cesta Majcni – Odcep Sela se bo nadaljeval v naslednja leta. V okviru
projekta je predvidena razširitev cestišča, predvsem v zavojih ter izgradnja meteorne
kanalizacije. V letu 2014 smo zagotovili 1.000 EUR, v letu 2015 150.000 EUR ter v letu 2016
200.000 EUR.
361404 Sovlaganje v komunalno infrastrukturo – CESTE NRP OB111-07-0027
Sovlaganja v komunalno infrastrukturo predstavljajo zneske sovlaganj posameznih
investitorjev v izgradnjo komunalne infrastrukture. Vlaganja se tem investitorjem prizna v
obliki oprostitve plačila komunalnega prispevka. Navedeni zneski se realizirajo le v primeru
sklenitve pogodbe o opremljanju, ko posamezni investitor z lastnim sredstvi zgradi del javne
infrastrukture, občina pa mu sredstva, vložena v izgradnjo, prizna tako, da ga oprosti plačila
komunalnega prispevka. Pravna podlaga za tak obračun je 78. člen Zakona o prostorskem
načrtovanju(Urad.list. št. 33/2007).
Navedena sredstva je zelo težko planirati, saj ni vnaprej znano, koliko pogodb o opremljanju
in v kakšnem obsegu bo sklenjenih.
V letu 2014 se predvidi 1.000 EUR.

14
1402
14029001

GOSPODARSTVO
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

361801 Poslovna cona Sežana NRP OB111-07-0131
Poslovna cona Sežana je predvidena kot obrtno - poslovno območje, in sicer na območju
OLN Sežana zahod. Za ureditev poslovne cone oziroma eko poslovne cone, ob predhodni
ureditvi lastništva parcel, bi pridobili sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na
postavki so rezervirana sredstva za izvedbo aktivnosti povezanih z ureditvijo poslovne cone.

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

372605 Geopark Kras-Carso NRP OB111-13-0005
Strateški dokumenti projekta KRAS-CARSO izkazujejo skupni cilj: s povezovanjem in
usklajenim upravljanjem teritorija doseči trajnostni razvoj Krasa na regionalni oz. čezmejni
ravni. Na osnovi obstoječega stanja ter rezultatov, ki se izkazujejo v okviru izdelave Študije
izvedljivosti vzpostavitve geoparka na Krasu, se ugotavlja, da je najoptimalnejša možnost za
dosego skupnega cilja vzpostavitev geoparka na območju matičnega Krasa. Le-ta obenem
pomeni izvedbeni del strateškega projekta KRAS-CARSO, ki se bo konec marca 2014
zaključil, nadaljeval pa z vzpostavitvijo Geoparka Kras-Carso.
Poleg tega, da bo potekala stalna koordinacija in usklajevanje z drugimi kraškimi občinami
(slo. in ita. del Krasa), strokovnimi inštitucijami in deležniki Krasa, se bo ves čas spremljalo
javne razpise, ki za namene vzpostavitve »vsebine« geoparka nudijo možnost sofinanciranja
sredstev iz Evropske unije in državnega proračuna.
Občina Sežana načrtuje v letu 2014 že pričeti aktivno delati na »vsebini« Geopaka KrasCarso, zato se je del sredstev (150.000,00 EUR) predvidelo v investicijske namene. V tej
zvezi se načrtuje vzpostavitev potrebnih tematskih poti, izdelava projektne dokumentacije za
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prihodnjo izvedbo večje investicije ter vzdrževanje Živega muzeja Krasa, vzpostavljenega v
okviru projekta KRAS-CARSO v letu 2013.
420201 Turistično informacijski center Sežana NRP OB111-07-0031
Del sredstev, ki so zagotovljena na proračunski postavki 420201, je namenjenih za plače ter
pisarniški material in druge storitve (stroške telekomunikacijskih povezav, najemnina,
zavarovanje, čistilni material in čiščenje prostorov, založniške in tiskarske storitve,
oglaševanje in drugo. Del sredstev (3.240 EUR) nameravajo nameniti nakupu nove
računalniške opreme kot je prenosni računalnik, projektor, projekcijsko platno, fotoaparat.
420603 Ureditev mesta Sežana in naselij v občini Sežana NRP OB111-07-0032
Na tej proračunski postavki, kjer so zagotovljena sredstva za ureditve oz. obnove mestnih in
vaških območij, se s spremembo proračuna sredstva povečujejo na 200.000 EUR.
Proračunska postavka bo zajemala sredstva za ureditve ulic in cest, ekoloških otokov,
obnove igrišč in drugih skupnih prostorov, prenove oz. vzdrževanja trgov, obnove oz. nakup
urbane opreme, ind.

15
1502
15029001

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Zbiranje in ravnanje z odpadki

370103 Investicijsko vzdrževanje CERO NRP OB111-07-0033
Na CERO Sežana se pojavljajo stroški investicijskega vzdrževanja, za katero je dolžan
zagotoviti sredstva lastnik infrastrukture in se ne vključijo v ceno storitve uporabnikom.
Najemnik infrastrukture oz. njen upravljavec je ocenil, da bodo stroški investicijskega
vzdrževanja večji od predvidenih, zaradi nujnih investicijsko vzdrževalnih del in bodo v letu
2014 znašali 50.000 EUR.
371701 EKO otoki za ločeno zbiranje odpadkov NRP OB111-07-0034
V letu 2014 bomo nadaljevali z urejanjem ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, ki
so se izkazali za zelo učinkovite. Zakonodaja nas na tem področju obvezuje, da vsako leto
povečujemo količine, ki se zbirajo ločeno in snovno vračajo v recikliranje. Za doseganje teh
ciljev pa je nujno postaviti ekološke otoke na mesta, ki so za uporabnike najbolj primerna in
upoštevati njihove pobude. V letu 2014 bomo namenili za ekološke otoke 10.000 EUR.

15029002

Ravnanje z odpadno vodo

350301 Kanalizacij Križ, Šepulje NRP OB111-07-0036
Pri investiciji bo občina Sežana sodelovala z DRSC (Direkcijo RS za ceste), ki bo
sofinancirala rekonstrukcijo regionalne ceste. Na odcepu regionalne ceste pri Križu, se bodo
izvedli hodniki za pešce, prehodi za pešce, javna razsvetljava ter avtobusni postajališči.
Občina Sežana bo v okviru projekta izgradnje hodnikov za pešce v Križu gradila tudi del
fekalne in meteorne kanalizacije, ki bo potekala v regionalni cesti v dolžini predvidene trase
bodočih hodnikov za pešce. Občina mora predhodno pridobiti služnostne pogodbe z lastniki
privatnih zemljišč, oziroma zagotoviti odkupe tam, kjer bodo potekali komunalni vodi po
privatnih zemljiščih. Pred pričetkom gradnje kanalizacije moramo pridobiti še gradbeno
dovoljenje za vso komunalno infrastrukturo, ki bo predmet skupnega projekta PGD v vasi
Križ. Za leto 2014 smo zagotovili na tej postavki sredstva v višini 40.000 EUR. V letu 2015
bomo nadaljevali z izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije v centru vasi, ter z
rekonstrukcijo ostalih infrastruktur, ki bodo morale biti prestavljene skladno z projektno
dokumentacijo. V letu 2015 bomo zagotovili 80.000 EUR, v 2016 80.000 EUR in v 2017
100.000 EUR.
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373201 Kanalizacija Stara vas v Sežani NRP OB111-08-0027
Na območju Stare vasi je potrebno zgraditi fekalno ter meteorno kanalizacijo, zato smo
pristopili k izdelavi projektne dokumentacije. Glede na to, da v tem delu vasi potekata dva
napajalna voda premera 50 cm za napajanje vodovodnih rezervoarjev, bo potrebno najprej
prestaviti napajalne vode na novo območje in šele nato pristopiti k izgradnji kanalizacije.
Kanalizacija bo v glavnem potekala po javnih poteh, nekateri primarni kanali pa bodo ležali v
privatnih zemljiščih, ker je konfiguracija terena takšna, da je tovrstna rešitev poteka
kanalizacijskih vodov najbolj primerna. Poleg fekalne in meteorne kanalizacije, bo potrebno
urediti še ostalo infrastrukturo, ki jo bo zaradi izgradnje kanalizacije potrebno prestaviti.
Občina Sežana se bo s tem projektom prijavila na 8. razpis v okviru programa Naložba v
vašo prihodnost, ki običajno traja tri leta. V letu 2014 bomo za izgradnjo rezervirali sredstva
v višini 500.000 EUR, v letu 2015 1.000.000 EUR ter v 2016 500.000 EUR.
373210 Intervencije – kanalizacija NRP OB111-09-0038
Na postavki Intervencije – kanalizacija se za leto 2014 zagotovijo dodatna sredstva v višini
15.000 EUR.
373701 Subvencije omrežnine – kanalizacija NRP OB111-11-0019
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja je pričela veljati 01.01.2013. Ceno storitve posamezne javne službe za
območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne
službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Potrjena cena storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture
ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ
občine. Zaračunana cena storitve javne službe je potrjena cena, zmanjšana za morebitno
subvencijo, in jo za storitev plača uporabnik. Subvencija je razlika med potrjeno in
zaračunano ceno in bremeni proračun občine. Do potrditve novih cen se subvencije ne
obračunavajo oziroma plačujejo.
16

1603
16039001

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

Komunalna dejavnost
Oskrba z vodo

340502 Vodovod Vrhe I. faza (Majcni–Veliko polje) (Jeriši-Griže–Vrabče-Veliko polje)
NRP OB111-09-0040
Investicija se zaključi v letu 2013 in v letu 2014 niso predvideni stroški.
342101 Vodovod Križ, Šepulje NRP OB111-08-0016
Ob izgradnji fekalne in meteorne kanalizacije v vas Križ – Šepulje bomo primorani sanirati
tudi vodovodno omrežje. Sedanje vodovodno omrežje delno poteka po javnih poteh, delno
po privatnih zemljiščih in je v glavnem pod dimenzionirano. Ob izgradnji fekalne in meteorne
kanalizacije bo prišlo do izvedbe novega vodovodnega omrežja in s tem do postavitve novih
priključnih jaškov s števci, ki bodo ležali v cestnem telesu. Del trase vodovoda bo potekal
tudi v regionalni cesti, zato bodo ta dela potekala vzporedno z izgradnjo pločnikov, javne
razsvetljave ter avtobusnih postajališč. V javnih poteh vasi Križ se bo izvedla nova trasa
vodovoda, ki bo v bodoče povezana z vodovodom do Filipčjega brda, s tem se bo eliminirala
obstoječa trasa, ki je pod dimenzionirana in v glavnem poteka po privatnih zemljiščih.
Vrednost investicije pri izgradnji I faze vodovodnega omrežja ocenjujemo v letu 2014 na
50.000 EUR. V letu 2015 bomo poleg izgradnje kanalizacije gradili tudi novo vodovodno
omrežje v centru vasi, za kar bomo zagotovili sredstva v višini 90.000 EUR. Z deli se bo
nadaljevalo v letu 2016, za kar bomo predvideli 80.000 EUR.
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342601 Vodovod Povir NRP OB111-09-0043
V letu 2014 se za obnovo vodovoda v Povirju ne zagotavlja sredstev, ker bodo dela na
rekonstrukciji vodovoda zaključeni v letu 2013.
342701 Vodovod Smodnišnica NRP OB111-09-0044
Vodovod Smodnišnica se bo pričel projektirati v letu 2014, gradbeno dovoljenje za ta objekt
bo verjetno pridobljeno v letu 2015. Poleg vodovodnega omrežja moramo predideti tudi
izgradnjo hodnikov za pešce, javne razsvetljave ter meteorno kanalizacijo. Ker poteka trasa
bodočega vodovoda ob regionalni cesti Sežana – Lipica, bo morala Občina Sežana uskladiti
pričetek izgradnje vodovoda z DRSC, ki bo verjetno sofinancer pri izgradnji hodnikov za
pešce na tem odseku ceste. V letu 2014 smo rezervirali 1.000 EUR, v letu 2015 40.000 EUR,
v 2016 150.000 EUR.
342703 Vodovod Dane NRP OB111-12-0012
V vasi Dane je potrebno rekonstruirati določene odseke vodovodnega omrežja. V letu 2014
smo zagotovili na tej postavki 10.000 EUR, v letu 2015 30.000 EUR in v letu 2016 50.000
EUR.
373501 Intervencije vodovodi NRP OB111-09-0047
Na postavko se prerazporedi dodatnih 35.000 EUR zaradi nujnih investicijskih del, ki so
nastala na črpališču Klariči.
373702 Subvencija omrežnine – vodovodi NRP OB111-11-0021
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja je pričela veljati 01.01.2013. Ceno storitve posamezne javne službe za
območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne
službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Potrjena cena storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture
ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ
občine. Zaračunana cena storitve javne službe je potrjena cena, zmanjšana za morebitno
subvencijo, in jo za storitev plača uporabnik. Subvencija je razlika med potrjeno in
zaračunano ceno in bremeni proračun občine. Do potrditve novih cen se subvencije ne
obračunavajo oziroma plačujejo.

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

371201 Mrliška vežica Tabor NRP OB111-07-0052
Za mrliško vežico Tabor je izdelana tehnična dokumentacija za pridobitev ustreznega
dovoljenja in za gradnjo objekta s potrebnimi komunalnimi vodi. V letu 2014 se zagotavljajo
na tej postavki sredstva v vrednosti 20.000 EUR za pripravljalna dela pri gradnji nove mrliške
vežice Tabor. Enaka poraba je predvidena v Načrtu razvojnih programov.

18
1802
18029001

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Ohranjanje kulturne dediščine
Nepremična kulturna dediščina

241901 Obnova kulturnih spomenikov, sakralnih objektov NRP OB111-09-0004
Za leto 2014 so bila na postavki načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR. Sredstva so s
spremembo proračuna povečana in znašajo 30.000 EUR. Namenila se bodo za obnovo
kulturne dediščine v Občini Sežana na podlagi objavljenega javnega razpisa. V prihodnjih
letih bo potrebno nadaljevati z ustaljeno prakso in ohranjati, kar je razglašeno za kulturni
spomenik lokalnega pomena.
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1803
18039005

Programi v kulturi
Drugi programi v kulturi

241002 110. obletnica rojstva Srečka Kosovela in prenova Kosovelove
sobe NRP OB111-13-0004
V letu 2014 bo Občina Sežana praznovala 110. obletnico rojstva pesnika Srečka Kosovela.
Obeležje naj bi bilo slavnostno in hkrati pustilo trajno kulturno noto v prostoru. V ta namen se
načrtuje digitalizacija in prenova Kosovelove sobe (v prostorih Ljudske univerze), postavitev
spomenika ob Kosovelovem domu in osrednjo multimedijsko prireditvijo v Kosovelovem
domu. 110. obletnico bo spremljala vrsta spremljajočih dogodkov, ki jih bodo organizirali javni
zavodi s področja kulture in izobraževanja.

Načrtovana sredstva na postavki v višini 60.000 EUR so namenjena ureditvi Kosovelove
sobe, oglaševanju in skupni podobi obletnice ter skupni promociji, plačilu honorarjev
sodelujočim, postavitvi spomenika in drugim obveznostim povezanih z dogodki. Za izvedbo
posameznih aktivnosti bodo sklenjene pogodbe med javnimi zavodi in izvajalci. Sredstva
bodo nakazana po zahtevkih javnim zavodom in na podlagi sklenjenih pogodb s
posameznimi zavodi, ki bodo prevzeli vsak svoj del obveznosti.
1805
18059001

Šport in prostočasne aktivnosti
Programi športa

250402 Ureditev nogometnega igrišča Rajko Štolfa Sežana NRP OB111-11-0001
Občina Sežana si že vrsto let prizadeva urediti slačilnice in tribune na nogometnem igrišču
Rajko Štolfa Sežana. Zato so bila za leto 2014 na postavki predvidena sredstva za
nadaljevanje izvedbe gradnje navedenega objekta. Občina Sežana je junija 2013 prejela
dokončno gradbeno dovoljenje za objekt in objavila javni razpis za izdelavo PZI in izvedbo
gradnje.
Prvotno načrtovana sredstva v znesku 44.000 EUR ne bi zadoščala za izvedbo investicije. S
spremembo proračuna za leto 2014 bo Občina Sežana zagotovila na postavki zagotovila
sredstva v višini 620.000 EUR. Celotna vrednost investicije naj bi bila 980.000 EUR. Del
sredstev naj bi izvajalcu del poravnali v letu 2015. Objekt naj bi bil zaključen konec leta 2014.
251801 Kolesarske poti NRP OB111-13-0008
Občina Sežana je v proračunu za leto 2014 predvidela sredstva za vzdrževanje kolesarskih
poti v višini 1.000 EUR. Ker je povpraševanje po produktih turističnega kolesarjenja v
stalnem porastu in postaja vedno bolj pomemben del turistične ponudbe, kolesarske steze in
poti pa nenadomestljiv del turistično rekreacijske infrastrukture, se bodo z rebalansom
proračuna sredstva na proračunski postavki in sicer na 100.000 EUR.

19
1903
19039001

IZOBRAŽEVANJE
Primarno in sekundarno izobraževanje
Osnovno šolstvo

232801 Novogradnja in rekonstrukcija OŠ Sežana NRP OB111-07-0009
Na postavki so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR za delno kritje
stroškov idejnega preprojektiranja objekta. Preostala sredstva za projektno dokumentacijo za
adaptacijo in rekonstrukcijo objekta do celote se predvidijo v prihodnjih proračunskih
obdobjih. Celotna investicija obnove osnovne šole ostaja nezaključena; urediti je potrebno
prostore za prvo triado, prostore ob centralnem delu (knjižnici) šole in dokončati zunanjo
ureditev. Če se bo izkazala potreba po večjem številu učilnic, bo potrebno štiri dograditi.
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Zagotavljanje finančnih sredstev v ta namen je v soodvisnosti od proračunskih prihodkov v
prihodnjih proračunskih obdobjih.
Sredstva se s spremembo proračuna znižujejo in znašajo 1.000 EUR.
230801 Investicijsko vzdrževanje OŠ Sežana NRP OB111-12-0003
Zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje javnem zavodom ima namen izvajanja
manjših investicijskih posegov zaradi dotrajanosti objektov. Za potrebe Osnovne šole Srečka
Kosovela Sežana so se za leto 2014 načrtovala sredstva v višini 1.000 EUR.
Šola opozarja na vrsto investicijskih vlaganj, najnujnejša so v poslopju, kjer se nahaja prva
triada, del, ki ni bili v letih 2003-2004 obnovljen. V letu 2013 je šola z lastnimi vlaganji in
sredstvi občine obnovila ogrevalne naprave oziroma zamenjala radiatorjev v celoti v I. triadi
in na lokaciji knjižnice, zamenjala okna na južnih fasadah I. triade in na lokaciji knjižnice in
uredila atrij s ponikovalnico in strelovodi. Načrtuje še postavitev varnostne ograje med šolo in
parkom. V letu 2014 naj bi se zamenjala okna na severni strani objekta, ki je bil v letošnjem
letu predmet sanacije. Uredili naj bi tudi fasado s potrebno toplotno izolacijo celotnega
objekta I. triade in na lokaciji knjižnice, ter uredili vhod v I. triado. Za naslednja leta pa ostala
investicijska vlaganja kot je ureditev sanitarij, vodovodno omrežje in odtoke zaradi svinčenih
cevi v objektu, ki ni bil obnovljen. Za celotne načrtovane investicijske posege predračunska
vrednost teh vlaganj še ni znana v celoti.
S spremembo proračuna za leto 2014 so za zgoraj navedene namene predvidena sredstva v
znesku 100.000 EUR.

19039002

Glasbeno šolstvo

231302 Glasbena šola-pridobitev uporabnega dovoljenja NRP OB111-12-0004
Prostori, v katerih deluje Glasbena šola Sežana, nimajo uporabnega dovoljenja. Poleg tega
mora Občina Sežana kot ustanoviteljica pridobiti lastništvo nad temi prostori. Po pridobitvi
lastništva bi lahko urejala potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Načrtovana sredstva v ta namen so bila s sprejetim proračunom 10.000 EUR. Sredstva se s
spremembo proračuna zmanjšujejo za 9.000 EUR, ker Občina Sežana načrtuje v prihodnjem
razvojem programu za 2014-2020 nov večnamenski objekt za Glasbeno šolo Sežana in
mladinsko dejavnost na lokaciji sedanjega objekta na Kosovelovi 5.
Sedanji prostori tega javnega zavoda namreč ne ustrezajo normativnim predpisom za
izvajanje osnovnošolskega glasbenega programa.

1904
19049002

Terciarno izobraževanje
Visokošolsko izobraževanje

235004 Središče za oblikovanje in obdelavo kamna NRP OB111-12-0001
Pod okriljem Visokošolskega središča Sežana deluje Višja strokovna šola za oblikovanje
materialov in fotografije, ki je sicer vključena v Šolski center Srečka Kosovela Sežana, ker je
njen ustanovitelj država. Študij traja dve leti s praktičnim izpopolnjevanje v podjetjih in pri
obrtnikih.
Sredstva, ki jih Občina Sežana zagotavljala za VSS, so namenjena med drugim tudi za
nabavo tehnične opreme, ki jo potrebuje VSS za izvajanje programa višje šole za
oblikovanje. Študentje, ki so vključeni v ta program svoje praktično izobraževanje – smer
oblikovanje kamna, izpopolnjujejo v podjetju Marmor d.d. Sežana, ki jim nudi svoje prostore
in strojno opremo. Podjetje Marmor nudi tudi tehnično pomoč študentom pri izvajanju
študijskega in praktičnega dela pri spoznavanju eksploatacije kamna kot tudi spoznavanju
kamenin in procesu obdelave kamna do izdelka.
Izobraževanje se izvaja v popoldanskem in večernem času. Prav zaradi časovne motenosti
in gostovanja v delavnicah, ki niso last šole, Občina Sežana namerava v prihodnjih
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