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SEZNAM NEPOSREDNIH POGODB
o sofinanciranju oz. dodelitvi javnih sredstev iz proračuna Občine Sežana v letu 2018, ki so bile sklenjene brez predhodno
izvedenega javnega razpisa
Prejemnik sredstev
Regionalni razvojni center Koper

Regionalni razvojni center Koper
Društvo slovenskih pisateljev
Društvo Kraška pihalna godba
Zavod za šport, turizem in prosti čas
Sežana
Javni zavod Komenski Kras
Občina Mirna
Zavod za šport, turizem in prosti čas
Sežana

Naziv pogodbe in namen financiranja
Pogodba o sofinanciranju delovanja regijske
štipendijske sheme – Obalno – kraške regije v letu
2018
Pogodba o sofinanciranju štipendij regijske
štipendijske sheme – Obalno – kraške regije v letu
2018
Pogodba o zagotavljanju finančnih sredstev za
izvajanje javnega kulturnega programa v letu 2018
Pogodba o sofinanciranju v letu 2018
Pogodba o sodelovanju na sejemskih predstavitvah
v letu 2018
Pogodba o sodelovanju pri projektu razvoj in
promocija turistične ponudbe vodilne destinacije
Kras
Pogodba o sodelovanju pri izvedbi projekta mreža
postajališč za avtodome
Aneks št. 4 k Pogodbi o sodelovanju pri
vzpostavitvi in vzdrževanju skupne spletne
turistične spletne strani destinacije Krasa in Brkini

Številka in datum
sklenitve pogodbe
št. 300-1/2018,
28.3.2018
št. 300-1/2018,
28.3.2018
št. 610-4/2017-2
1. 8. 2018
št. 603-1/2018-3,
8.5.2018
št. 322-1/2018-2,
30. 1. 2018
št. 322-6/2018-2,
11. 7. 2018
št. 354-99/2017,
12. 2. 2018
št. 322-6/2013-2,
14. 4. 2017

Višina prejetih
sredstev
2.771,84 €
.
1.193,03 €

13.000,00 €
10.000,00 €
Do 4.000,00 € (po
zahtevkih)
11.207,82 €
1.500,00 €
320,00 €/leto

Društvo za duševno zdravje in
kreativno preživljanje prostega časa
»VEZI«
Medobčinsko društvo prijateljev
mladine Sežana
Rdeči križ SlovenijeObmočno združenje Sežana
Društvo za pomoč zasvojenim
in njihovim bližnjim Po moč Sežana

Pogodba o sofinanciranju za leto 2018*
Pogodba o sofinanciranju za leto 2018*
Pogodba o sofinanciranju programa in obdelavi
osebnih podatkov za leto 2018*
Pogodba o sofinanciranju za leto 2018*
Pogodba o financiranju izvajanja dejavnosti Centra
v letu 2018

Varstveno delovni center Koper

(sofinanciranje materialnih stroškov programa za
izboljšanje kvalitete življenja varovank in
varovancev, ki so vključeni v enoto centra v
Sežani)

št.122-41/2014-62,
19. 1. 2018
št. 122-41/2014-63,
19. 1. 2018
št.122-41/2014-64,
22. 1. 2018
št.122-41/2014-65,
18. 1. 2018

št. 410-22/2017-2,
17. 1. 2018

19.086,00 €

29.020,00 €
22.892,00 €
4.982,00 €

2.678,00 €

Pogodba o financiranju izvajanja dejavnosti Centra
v letu 2018
Center za socialno delo Sežana

(Sofinanciranje stroškov izvajanja treh dopolnilnih
programov: »Pomoč ljudem s težavami v
duševnem zdravju«, »Delo s starejšo populacijo na
terenu« in »Pomoč brezdomcem in rizičnim
skupinam)

št. 410-18/2017-4,
17. 1. 2018

Center za socialno delo Sežana

Pogodba o sofinanciranju izvajanja programa
Regijske varne hiše Kras za leto 2018

št. 410-18/2017-5,
15. 3. 2018

Center za komunikacijo, sluh in govor
Portorož

Pogodba o financiranju izvajanja dejavnosti Centra
v letu 2018

št. 410-23/2017-4,
19. 1. 2018

44.731,00€

7.130,46 €

13.370,00 €
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Bolnišnica Sežana

Delavska Hranilnica d.d. Ljubljana

Regionalni razvojni center Koper
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Sežana
LAS Krasa in Brkinov

(Sofinanciranje izvajanja programa za predšolske
in šolske otroke s težavami v govorno jezikovni
komunikaciji in drugimi specifičnimi težavami na
področju komunikacije)
Pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna
občine Sežana za leto 2018
(sredstva za sofinanciranje nakupa opreme
(bolniške postelje) in za redno vzdrževanje
zunanjih fitnes naprav in okolice ter za njihovo
posodobitev)
Pogodba o poslovnem sodelovanju
Pogodba o sofinanciranju razvojnih nalog RRC
Koper - nosilca Regionalne razvojne agencije
Južna Primorska v letu 2018
Pogodba o sofinanciranju projektov pospeševanja
drobnega gospodarstva v letu 2018
Pogodba o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS
Krasa in Brkinov

št. 410-16/2017-3,
18. 1. 2018

5.000,00 €

št. 405-3/2012,
14.3.2013

odvisna od števila
vplačanih položnic
na javni blagajni

št. 300-4/2018-3,
29.10.2018

10.224,00 €

št. 311-1/2018-2,
18.1.2018
št. 300-7/2015-8,
22.10.2015

4.260,00 €
5.000,00 €

*Občina Sežana v letu 2018 zagotavlja 75.980 € za sofinanciranje plač zaposlenih in materialnih stroškov izvajanja programa štirim društvom, ki
delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe. Pravna podlaga za sklenitev pogodb je Strategija financiranja društev, ki delujejo v
javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana (za obdobje 2015-2019). Ta
društva so: Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa "Vezi", Društvo za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim "Po
moč", Območno združenje Rdečega križa Sežana in Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana.

Občinska uprava
Občine Sežana
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