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POSEBNI DEL

JAVNA UPRAVA

Obrazložitve posebnega dela – JAVNA UPRAVA
Naziv postavke: Osnovne plače

Št. postavke: 0111 01

V proračunski postavki so zagotovljena sredstva za zaposlene uradnike, strokovno tehnične delavce
ter podžupanjo, in sicer so to sredstva za osnovne plače in dodatek za minulo delo. Javnim
uslužbencem na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju med vlado in
sindikati JS in Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in
uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (UL 80/2018) pripada napredovanje v plačne razrede, ki se
uredi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Pod postavko so zagotovljena
sredstva za plačilo regresa za letni dopust v skladu z zakonodajo in sredstva za jubilejne nagrade
ter sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Naziv postavke: Splošni dodatki

Št. postavke: 0111 01

V proračunski postavki so zagotovljena sredstva za povečan obseg dela, ki zaposlenim pripada na
podlagi Dogovora za tekoče leto ter na podlagi Sklepa za mesečni obračun.
Naziv postavke: Stroški prevoza za službena potovanja –
občinska uprava

Št. postavke: 0111 05

Občina je v letu 2016 kupila novo službeno vozilo. V upravi usklajujemo uporabo vozila na način, da
se osebna vozila v službene namene čim manj uporabljajo. Za primere, ko morajo javni uslužbenci
na službeno pot s svojim osebnim vozilom, je občina zagotovila sredstva v višini, navedeni v
predlogu proračuna, ki se izplačajo na podlagi odobrenega potnega naloga.
Naziv postavke: Prispevki delodajalca – občinska uprava

Št. postavke: 0111 10

Predvidena so sredstva v okviru veljavne zakonodaje, po prispevnih stopnjah, ki glede na leta prej
ostajajo nespremenjene.
Naziv postavke: Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Št. postavke: 0111 12

V letu 2021 so predvidena sredstva za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in
nadomestila, prispevke ter premije v skladu z zakonodajo in predpisi na tem področju ter kadrovskim
načrtom za 4 občinske redarje, inšpektorja in administratorko. Sredstva zagotavljajo poleg Občine
Hrpelje - Kozina še občine Divača, Komen in Sežana.
Naziv postavke: Računovodske storitve za MIR in MRS

Št. postavke: 0111 13

Občine Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana so v letu 2008 ustanovile skupno medobčinsko
upravo Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter Medobčinsko revizijsko službo. Na podlagi tega
odloka je bil sprejet dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih
razmerjih, v katerem so bila dogovorjena razmerja za zagotavljanje sredstev občin za plačilo
računovodskih storitev za delovanje organov skupne občinske uprave. Delež Občine Hrpelje Kozina je z letom 2019 določen v višini 17,47 % od celotne vrednosti. Zneski predstavljajo
dogovorjeni delež Občine Hrpelje - Kozina, ki zagotavlja normalno delovanje. Sredstva se nakazujejo
mesečno, na podlagi prejetega računa, izstavljenega s strani Občine Sežana.
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Naziv postavke: Pisarniški material in storitve

Št. postavke: 0133 001

Planirana so materialna sredstva (drobni pisarniški material) za delovanje občinske uprave,
občinskega sveta, odborov in komisij.
Naziv postavke: Čistilni material in storitve

Št. postavke: 0133 001

Pod postavko so planirana sredstva za čiščenje poslovnih prostorov v poslovni stavbi Občine
Hrpelje-Kozina.
Naziv postavke: Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

Št. postavke: 0133 001

Pod postavko so planirana sredstva za nakup časopisov, strokovnih revij, knjig in strokovne
literature.
Naziv postavke: Posebni materiali in storitve – knjige

Št. postavke: 0133 002

Pod postavko so planirana sredstva za nakup knjig za knjižnico OŠ Hrpelje in enot Vrtca Sežana v
Hrpeljah ter Materiji ob Mednarodnem dnevu Knjige.
Naziv postavke: Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Št. postavke: 0133 003

Sredstva, planirana pod postavko, so namenjena plačilu stroškov ogrevanja poslovne stavbe
Občine Hrpelje - Kozina, godbeniškega doma in društvenih prostorov.
Naziv postavke: Ureditev zelenic in parkov na območju občine

Št. postavke: 0133 016

Pod proračunsko postavko so planirana sredstva za vzdrževanje zelenic, parkov na teritoriju občine
(sajenje gredic z rožami, čiščenje gredic, košnja parka Žaga in praznjenje parkovnih košev za smeti
ter košev za pasje iztrebke). Znesek je predviden v višini, kot je bil dosežen v postopku zbiranja
ponudb v preteklih letih.
Naziv postavke: Voda in komunalne storitve

Št. postavke: 0133 003

Sredstva, planirana pod postavko, so namenjena plačilu stroškov vode in komunalnih storitev za
poslovno stavbo Občine Hrpelje – Kozina, godbeniškega doma, društvenih prostorov, tržnice,
krožnega križišča ob Tušu, avtobusne postaje v Rodiku ter vode iz hidrantnega omrežja.
Naziv postavke: Odvoz smeti

Št. postavke: 0133 003

Sredstva, planirana pod postavko, so namenjena plačilu stroškov odvoza smeti, tudi za upravičence
v skladu s 35. členom Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 136 / 2004, 25 / 2006, 32 / 2007, 54 / 2010 in 37/2015).
Naziv postavke: Stroški telekomunikacij

Št. postavke: 0133 003

Sredstva planirana pod to postavko so namenjena plačilu stroškov telefona (stacionarnega in
mobilnih telefonov).
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Naziv postavke: Poštnina in kurirske storitve

Št. postavke: 0133 003

Sredstva, planirana pod postavko, so namenjena plačilu stroškov poštnine in kurirskih storitev.
Naziv postavke: Zavarovanje, vzdrževanje računalniške
opreme, programov, poslovnih objektov …

Št. postavke: 0133 031

Občina Hrpelje - Kozina uporablja sodobne informacijske storitve za podporo delovnim procesom. V
postavki so zajeta vzdrževanja vseh licenc vseh programov, ki jih uporablja občina (vodenje
postopkov, poračuna, računovodstva, GIS, Office, Windows ter drugi...), ter vzdrževanje strojne
opreme alarmne naprave. Pod to postavko so planirana še sredstva za zavarovanje občinskega
premoženja in zaposlenih.
Naziv postavke: Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

Št. postavke: 0133 113

Sredstva na tej postavki so namenjena za kritje stroškov konferenc in seminarjev javnih
uslužbencev. Pri planiranju sredstev za to postavko smo zaradi varčevalnih ukrepov znižali sredstva
in se bomo udeleževali seminarjev, ki jih bosta za zaposlene organizirala SOS.
Naziv postavke: Stroški plačila študentskega dela

Št. postavke: 0133 029

Pod postavko so planirana sredstva za plačilo dela študentom preko študentskega servisa. V
proračunu za leto 2021 sredstva ostajajo na ravni preteklega leta. Študentskega dela se bomo v
upravi poslužili izključno za namene, ko občinska uprava sama ne bo zmogla zagotoviti druge oblike
dela.
Naziv postavke: Sejnine – občinski svet, komisije, odbori

Št. postavke: 0133 007

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Redne
seje se sklicujejo najmanj štirikrat na leto. Podlaga za izplačilo sejnin je Pravilnik o plačah občinskih
funkcionarjev ter sejninah in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Hrpelje - Kozina, ki navaja, da nagrada oz.
sejnina člana občinskega sveta znaša največ 15 % plače župana. Pravilnik v 6. členu določa, da se
nagrada oz. sejnina za posamezni mesec obračuna glede na delo, ki ga je opravil: seja OS, seja
delovnega telesa – kot predsednik in seja delovnega telesa – kot član.
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012), ki je pričel veljati 31. 5. 2012, v 128.
členu navaja spremembo šestega odstavka 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi, ki se glasi:
»Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta
ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih
teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5
% plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«
Naziv postavke: Sejnine – nadzorni odbor

Št. postavke: 0133 008

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Predsednik in člani NO imajo
pravico do nagrade na podlagi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter sejninah in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
Občine Hrpelje - Kozina.
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Naziv postavke: Nakup osnovnih sredstev (pohištvo, računalniki, tiskalniki)
Št. postavke: 0133 033, 0133 034, 0133 035, 0133 036
Sredstva za nakup opreme in računalnikov, pohištva in druge opreme po potrebi med letom.
Naziv postavke: Splošna proračunska rezervacija

Št. postavke: 0133 011

Ta postavka je namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi plana ni bilo mogoče planirati.
Sredstva ne smejo presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Obenem so v okviru
te postavke planirana sredstva iz naslova javnega razpisa za namene, ki niso predvideni v drugih
razpisih.
Sredstva so v proračunu namenjena za izvedbo javnega poziva za sofinanciranje programov
(dejavnosti) oziroma projektov društev, organizacij in ustanov, ki niso predmet drugih javnih razpisov
in pozivov, ki jih je objavila Občina Hrpelje-Kozina v tekočem letu oziroma niso financirani iz drugih
virov proračuna Občine Hrpelje-Kozina, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb
občanov, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter življenja v občini, dostopnosti storitev
občanom in prepoznavnosti občine.
Pogoji razpisa
Upravičenci do sredstev so lahko fizične in pravne osebe javnega prava ter pravne osebe zasebnega
prava, ki opravljajo neprofitno dejavnost in katerih namen oziroma cilji delovanja so:
•
•
•

povezovanje, druženje in uveljavljanje interesov ljudi Občine Hrpelje - Kozina,
promocija občine Hrpelje - Kozina, običajev, ohranjanje ljudske besede z območja Občine
Hrpelje - Kozina in ohranjanje kulturne zavesti ter povečevanje prepoznavnosti občine,
humanitarni, dobrodelni ali drugače namenjeni ljudem, potrebnim materialne ali nematerialne
pomoči oziroma samopomoči, zaradi materialne oziroma duševne stiske, invalidnosti,
bolezni, zasvojenosti ali drugih podobnih razlogov.

Sredstva, dodeljena na podlagi pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank.
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
-

-

1. da so registrirani in delujejo najmanj eno leto;
2. da imajo sedež ali registrirano podružnico v Občini Hrpelje - Kozina oziroma če tega
nimajo, da je njihov program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine
Hrpelje – Kozine in se del prijavljenih aktivnosti izvaja na območju Občine Hrpelje – Kozina;
3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za
uresničitev načrtovanih aktivnosti;
4. da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja
programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev.

Naziv postavke: Občinsko glasilo (oblikovanje, tiskanje)

Št. postavke: 0133 012

Občinsko glasilo izhaja v skladu z Odlokom o ustanovitvi in izhajanju Občinskega glasila Občine
Hrpelje - Kozina. V skladu z višino dodeljenih sredstev se izvede zbiranje ponudb za tisk in
oblikovanje glasila.
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Naziv postavke: Lektura Občinsko glasilo

Št. postavke: 0133 012

Občinsko glasilo izhaja v skladu z Odlokom o ustanovitvi in izhajanju Občinskega glasila Občine
Hrpelje - Kozina. V skladu z višino dodeljenih sredstev se izvede zbiranje ponudb za lekturo glasila.
Naziv postavke: Nagrade za posebne dosežke in uspehe na
področju kulture, športa …

Št. postavke: 0133 017

Sredstva so planirana za nagrajevanje posebnih dosežkov občanov na različnih področjih
družbenega življenja.
Predvidena sredstva za eventualne izredne dosežke, na področju kulture, športa ali kakšne druge
dejavnosti. Poraba je odvisna od eventualnih uspehov.
Naziv postavke: Stroški oglaševalskih storitev

Št. postavke: 0133 021

Sredstva so namenjena za oglaševanje in objave posameznih dokumentov v javnih medijih.
Sredstva so namenjena za oglaševanje in uradne objave posameznih pravnih aktov in dokumentov
v vseh javnih medijih. Občina v skladu s sprejetim statutom svoje akte objavlja v uradnem listu. Na
postavki so planirana sredstva za kritje stroškov objav v uradnem listu.
Ob izvedbi določenih prireditev in posredovanju informacij občanom se v občinski upravi
poslužujemo oglaševanja preko javnih občil in medijev. Pod postavko so planirana sredstva za
kritje nastalih stroškov.
Postavka je namenjena tudi ostalim stroškom oglaševanja kot npr. občinski praznik, spominski dan
in ostale občinske prireditve.
Naziv postavke: Izdatki za zdravstvene preglede

Št. postavke: 0133 022

Na podlagi izjave o varnosti z oceno tveganja moramo zagotoviti obdobne zdravniške preglede
zaposlenim javnim uslužbencem občinske uprave.
Naziv postavke: Članarine v domačih neprofitnih institucijah
(združenje, skupnost)

Št. postavke: 0133 114

V postavki so planirana sredstva v višini sprejete članarine SOS, katere članica je občina.
Naziv postavke: Plačilo storitev DURS

Št. postavke: 0133 115

V skladu z veljavno zakonodajo občina plačuje DDV predvsem od izdajanja poslovnih prostorov v
najem, objav reklam v občinskem glasilu, najema plakatnih mest in najema gospodarske
infrastrukture. Občina je mesečni zavezanec za davek na dodano vrednost.
Naziv postavke: Plačilo storitev UJP

Št. postavke: 0133 116

Občina mesečno plačuje provizijo upravi za javna plačila v skladu z zakonodajo in pogodbo, in sicer
za vodenje poslovnega računa, odprtega pri Banki Slovenije. Podlaga so prejeti računi.
Naziv postavke: Plačilo bančnih storitev

Št. postavke: 0133 117

Občina poslovni banki (Intesa Sanpaolo Bank d.d.) plačuje provizijo za vodenje gotovinskega
računa.
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Naziv postavke: Sodni stroški, pravno
zastopanje, stroški odvetnikov, notarjev, drugo

Št. postavke: 0133 14

V okviru postavke so sredstva namenjena plačilu sodnih stroškov, storitev odvetnikov v postopkih
zastopanja občine pred sodiščem, stroškov notarjev, ki nastajajo v zemljiškoknjižnih postopkih,
stroškov pravnega svetovanja zunanjih strokovnih sodelavcev in stroškov urejanja zemljiškoknjižnih
zadev, ki so vezani na pridobivanje služnostne pravice ob izgradnji komunalne in cestne
infrastrukture.
Naziv postavke: Poraba električne energije – OHK

Št. postavke: 0133 15

Stroški električne energije v poslovni stavbi občine (občinska uprava, godbeniški dom, društveni
prostori).
Naziv postavke: Poraba električne energije – OŠO

Št. postavke: 0133 16

Stroški električne energije za OŠO, ki se prefakturirajo upravljavcu električnega omrežja.
Naziv postavke: Ureditev občinske stavbe

Št. postavke: 0133 018

Gre za tekoče vzdrževanje ter manjša gradbena in obrtniška dela na stavbi občine.
Naziv postavke: Drugi operativni odhodki – reprezentanca

Št. postavke: 0133 70

Pod postavko so planirana sredstva, ki jih potrebuje občina in krajevne skupnosti za razne
pogostitve, gostinske storitve, nakup cvetja in ikeban ter žalne slovesnosti. Porabo teh sredstev ureja
Pravilnik o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo, priznanja in darila Občine Hrpelje
– Kozina, sprejet na 20. redni seji Občinskega sveta z dne 19. 10. 2017
Naziv postavke: Službeno vozilo – gorivo

Št. postavke: 0133 71

Pod postavko so zagotovljena sredstva za nakup goriva za službeno vozilo.
Naziv postavke: Službeno vozilo – nakup vinjete

Št. postavke: 0133 71

Pod postavko so zagotovljena sredstva za nakup vinjete za službeno vozilo.
Naziv postavke: Pridobivanje certifikatov

Št. postavke: 0133 72

Sredstva so namenjena potrditvi že pridobljenih certifikatov ter pridobivanju novih (starosti prijazna
občina, mladim prijazna občina, prostovoljstvu prijazno mesto, branju prijazna občina, potrjevanju
ISO Standarda in invalidom prijazna občina).
Naziv postavke: Izobešanje zastav

Št. postavke: 0133 73

Sredstva pod postavko so planirana za poplačilo obveznosti za plačilo stroškov izobešanja zastav
ob državnih praznikih in občinskem prazniku.
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Naziv postavke: Protokolarna darila

Št. postavke: 0133 74

Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom priprave protokolarnih in drugih podobnih
dogodkov, nakupu žalnih aranžmajev, sveč, protokolarnih daril in zastav. Porabo teh sredstev ureja
Pravilnik o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo, priznanja in darila Občine Hrpelje
– Kozina, sprejet na 20. redni seji Občinskega sveta z dne 19. 10. 2017..
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CIVILNA ZAŠČITA

Obrazložitve posebnega dela – CIVILNA ZAŠČITA
Naziv postavke: Zavarovanje pripadnikov CZ

Št. postavke: 0133 021

Pripadniki civilne zaščite so med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči obvezno
zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot posledico poškodbe pri delu.
Naziv postavke: Sofinanciranje pog. org. v sistemu ZARE

Št. postavke: 0220 002

Sofinanciranje in pomoč pri nakupu opreme pogodbenim organizacijam v sistemu ZARE:
sodelovanje z nevladnimi organizacijami za izvajanje reševalnih akcij (Jamarska reševalna služba,
Gorska reševalna služba, Enota reševalnih psov …).
Naziv postavke: Stroški akcij zaščite in reševanja

Št. postavke: 0220 003

Gre za oskrbo enot, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja, nujna sanacijska dela po nesreči
oziroma sredstva za nujno preventivno dejavnost pred nesrečo. Predvidi se osnovni strošek.
Naziv postavke: CZ – preventivno delovanje

Št. postavke: 0220 004

Izvajanje preventivnih ukrepov, vaj in usposabljanj, obveščanje prebivalstva, napotki, navodila,
razglasi požarne ogroženosti.
Naziv postavke: Nakup opreme in sredstev

Št. postavke: 0220 01

Sredstva te postavke so namenjena za financiranje nakupa formacijskih materialno-tehničnih
sredstev za potrebe zaščite in reševanja. Sredstva se uporabijo v primeru nesreč. .
Naziv postavke: Civilna obramba

Št. postavke: 0220 02

Občina se pripravlja na ukrepanje in delovanje tudi v vojni ali izrednih razmerah. Civilno obrambo
sestavljajo gospodarska obramba, psihološka obramba, ukrepi organov občine za delo v vojni ter
druge nevojaške oblike obrambe.
Naziv postavke: Izdelava načrtov zaščite in reševanja – CZ

Št. postavke: 0220 03

Oceno ogroženosti je treba, glede na vire tveganj, dopolnjevati, prav tako druge temeljne
dokumente, kot so Načrti zaščite in reševanja za posamezni vir tveganja oz. nesrečo.
Naziv postavke: Refundacija pripadnikom CZ

Št. postavke: 0220 04

Refundacija plač delodajalcem, ko njihovi delavci – pripadniki CZ, gasilcev in drugih organizacij
sodelujejo pri aktivnosti zaščite in reševanja, izobraževanju, usposabljanju, preverjanju
usposobljenosti ipd.
Naziv postavke: Prvi posredovalci

Št. postavke: 0220 05

Prvi posredovalci so največkrat laiki, ki naletijo na nenadni srčni zastoj ali drugo nujno stanje, ki
ogroža življenje, in je nujno potrebno nemudoma ukrepati. Izobraževanje prvih posredovalcev
obravnava predvsem TPO in AED.
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Naziv postavke: Stroški za COVID-19

Št. postavke: 0220 06

Pod postavko so zajeti stroški nabave zaščitne opreme in drugih potrebščih za obvladovanje
epidemije.
Naziv postavke: Odpadki migranti

Št. postavke: 0220 07

Odstranjevanje odpadkov, ki jih na območju Občine Hrpelje-Kozina puščajo migranti.
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PROTIPOŽARNA VARNOST

Obrazložitve posebnega dela – PROTIPOŽARNA VARNOST
Naziv postavke: Vzdrževanje požarnega sistema

Št. postavke: 0133 019

Pod postavko so zagotovljena sredstva za vzdrževanje protipožarnega sistema in intervencij v
skladu s pogodbo.
Naziv postavke: Reševalne intervencije po sporazumu – PGD

Št. postavke: 0320 002

PGD Materija bo v skladu s sklenjeno Pogodbo izvajalo vse intervencije na območju občine. V skladu
s podpisanim Dogovorom o medsebojnem sodelovanju in pomoči na področju varstva pred požari v
naravi in drugih večjih nesrečah (2004) ter predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami lahko operativna enota posreduje tudi na drugih območjih v R Sloveniji.
Naziv postavke: Investicijsko vzdrževanje opreme in vozil –
PGD

Št. postavke: 0320 004

Investicije in investicijsko vzdrževanje:
Društvo bo med letom redno vzdrževalo gasilski dom, opremo ter vozila, da bodo le-ta ves čas v
nemoteni operativni uporabi.
Naziv postavke: Financiranje zdravniških pregledov – PGD

Št. postavke: 0320 005

Člani, ki opravljajo naloge gasilske službe, bodo zavarovani za primer poškodb pri delu in poklicnih
bolezni. Vsi omenjeni bodo opravili tudi obvezne zdravniške preglede.
Naziv postavke: Preventivne dejavnosti – PGD

Št. postavke: 0320 007

V primeru razglasitve požarne ogroženosti bo PGD Materija izvajalo požarno stražo na celotnem
območju OHK. Prav tako bo društvo izvajalo različne preventivne aktivnosti s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter občane osveščalo o samozaščitnih ukrepih.
Naziv postavke: Izobraževanje in usposabljanje

Št. postavke: 0320 008

Izobraževanje in usposabljanje članov PGD vključuje različne oblike izobraževanja in usposabljanja,
kot so tečaj tehničnega reševanja, nadaljevalni tečaj tehničnega reševanja, tečaj za nosilca
izolirnega dihalnega aparata, usposabljanje za gašenje notranjih požarov »hot fire«, interna
usposabljanja in tekmovanja. V postavki je vključena tudi strokovna ekskurzija za člane operativne
enote in veterane.
Naziv postavke: Prostovoljno gasilsko društvo Materija –
delovanje društva

Št. postavke: 0320 01

Na področju delovanja društva se med organizacijske zadeve vključujejo: stroški zavarovanj vozil,
opreme in gasilskega doma; stroški goriva za izvajanje intervencij ter drugih dejavnosti društva;
redne dotacije Kraški gasilski zvezi (KGZ) v skladu s podpisano pogodbo o financiranju; stroški
ogrevanja gasilskega doma; stroški računovodskih storitev; stroški elektrike, telefonov, internetnih
storitev, odvoza odpadkov; stroški občnega zbora in sej drugih organov društva; stroški pisarniškega
ter drugega drobnega materiala in drugi stroški, povezani z organizacijsko dejavnostjo.
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Naziv postavke: Inv.vzd.op. in voz.- iz naslova požarne takse

Št. postavke: 3020 012

Sredstva požarnega sklada so namenska sredstva in se dodelijo organizaciji s področja gasilstva,
kot to določi požarni odbor.
Naziv postavke: Nakup opreme PGD

Št. postavke: 0320 02

V letu 2021 bo PGD Materija zaradi dotrajanosti zamenjalo in dokupilo nekaj kosov osebne zaščitne
opreme (zaščitne rokavice, škornji, ognjevarne obleke, čelade). Na novo se opremi sedem
operativcev – pripravnikov. Predelava priklopnika za reševanje v primeru poplav.
Naziv postavke: Zavod za gas. in reš. službo Sežana

Št. postavke: 0320 03

Občina mora kot soustanovitelj Zavoda za gasilno in reševalno službo sofinancirati delovanje
zavoda, prav tako v deležu sofinancira nakup sredstev in tehnike. Zavod predstavlja poklicno
organizacijo s področja varstva pred požarom, naravnimi in drugimi nesrečami. Program zajema
redno delovanje zavoda (plače, izobraževanja, vaje, usposabljanje, različne oblike sodelovanja,
redno vzdrževanje objektov in naprav ipd.), materialna sredstva.
Naziv postavke: Hidrantne omarice

Št. postavke: 0320 04

Z namenom izboljšanja požarne varnosti se bodo na lokacijah, kjer vodovodno omrežje to dovoljuje,
namestile hidrantne omarice oz. hidrantni nastavki in popravile oz. dopolnile obstoječe omarice.
Naziv postavke: Sof. Nakupa vozil ZGRS – vozilo za reševanje
z višin

Št. postavke: 0320 07

Občina Hrpelje-Kozina je skupaj s še tremi občinami pogodbeno pristopila k nabavi gasilskega vozila
za reševanje z višin in globin (t. i. gasilska lestev). V oktobru leta 2016 je ZGRS Sežana prevzel
novo gasilsko vozilo in pričel z odplačevanjem finančnega leasinga. Znesek je namenjen plačilu
leasinga.

14

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Obrazložitve posebnega dela – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Naziv postavke: Preventiva in vzgoja v cestnem prometu

Št. postavke: 0912 09

Občina ima ustanovljen Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki v skladu z nalogami ter
s finančnimi zmožnostmi skrbi za varnost otrok, mladostnikov, občanov, za njihovo varno
vključevanje v cestni promet in sicer kot pešci, kolesarji, potniki in vozniki. Sodeluje in organizira
akcije s področja varnosti v sodelovanju z Agencijo za varnost v cestnem prometu. Ocenjuje stanje
varnosti v cestnem prometu na območju občine in sprejema ustrezne ukrepe za izvajanje varnosti.
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Obrazložitve posebnega dela – KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO
Naziv postavke: Subvencije v kmetijstvu, sofinanciranje
projektov

Št. postavke: 0420 01

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Hrpelje – Kozina občinska uprava vsako leto razpiše javni razpis za financiranje
kmetijstva na območju občine. V skladu z 2. členom navedenega pravilnika višino sredstev določi
občinski svet s potrditvijo občinskega proračuna..
Sredstva se dodelijo društvom s področja podeželja in posameznikom kot državne pomoči. V letu
2019 je občina skupaj z občinami Divača, Sežana, Komen in Miren Kostanjevica pridobila študijo s
področja razvoja kmetijstva.
Naziv postavke: Naravne nesreče – izplačilo odškodnin

Št. postavke: 0420 02

V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah je občina dolžna zagotoviti sredstva za odpravo
posledic naravnih nesreč, vendar največ do 1,5 % prejemkov proračuna.
Naziv postavke: Gozdne ceste po programu

Št. postavke: 0421 01

Vzdrževanje gozdnih cest pripomore k boljšemu gospodarjenju z gozdovi in ima pomembno
protipožarno funkcijo. Sklenila se bo tripartitna pogodba med ZGS, MKGP in Občino Hrpelje - Kozina
za vzdrževanje gozdnih cest. Program pripravi Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Krajevna enota
Hrpelje.
Naziv postavke: Sanacija dreves, arboristični posegi

Št. postavke: 0421 10

Občina ima več dreves razglašenih kot kulturno dediščino. Drevesa so stara več sto let in potrebna
posebne nege. V postavki so zajeti zdravljenje, obrezovanje, obsekovanje in podiranje dreves v
občinski lasti, ki so pomembna z vidika kulturne dediščine ali kot parkovna drevesa.
Naziv postavke: Izobraževanje v gozdarstvu

Št. postavke: 0421 03

Za izobraževanje v gozdarstvu je vsako leto izredno zanimanje, predvsem za tečaj varnega dela z
motorno žago in tečaj varnega spravila lesa – tečaj dela s traktorjem (vitla). Namen tečaja je poučiti
občane o varnem delu v gozdu.
Naziv postavke: Sanitarna sečnja in prevent. var. dela v gozdovih

Št. postavke: 0421 04

Sanitarna sečnja oz. intervencijska dela v gozdovih je sofinancirana s strani MKGP. Izvede se jo na
podlagi izdane odločbe ZGS. Sanitarni posek predstavlja posek bolnega, poškodovanega ali
sušečega se drevja, ki je odstranjeno iz sestoja z namenom izboljšanja zdravstvenega stanja
gozdnega sestoja.
Naziv postavke: Trajnostno ravnanje z divjadjo/koncesnina

Št. postavke: 0421 05

Občinam pripada del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki jo državi plačujejo
lovske družine. Namenska sredstva se z razpisom namenijo za ukrepe trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo.
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Naziv postavke: Sofinanciranje varovanja okolja – lovske družine

Št. postavke: 0421 06

Lovske družine (lovci) opravljajo pomembno naravovarstveno funkcijo (vzdrževanje poti, čiščenje
odpadkov, varstvo pred požari, varstvo pred naravnimi nesrečami ipd.). V občini so domicilne tri
lovske družine.
Naziv postavke: Vzdrževanje protipožarnih presek

Št. postavke: 0421 07

Po programu, ki ga lastniku z odločbo odredi in pripravi Zavod za gozdove, se izvajajo dela tudi na
protipožarnih presekah. Vzdrževanje protipožarnih presek pripomore k boljšemu gospodarjenju z
gozdovi in ima zelo pomembno protipožarno funkcijo.
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Obrazložitve posebnega dela – PROMET IN INFRASTRUKTURA
Naziv postavke: Prometna signalizacija po vaseh in ob
državnih cestah, izdelava elaborata

Št. postavke: 0451 001

V letu 2021 se predvideva postavitev usmerjevalne signalizacije na podlagi elaborata in sicer v
naseljih Hrpelje in Kozina in nekaterih pozdravnih tabel ob vstopu v občino, ki so bile dotrajane,
poškodovane ali uničene, ter drugih prometnih znakov.
Naziv postavke: Redno vzdrževanje občinskih cest

Št. postavke: 0451 01

Program vsebuje sredstva za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, zimsko službo ter manjša
investicijska dela na cestah.
Naziv postavke: Nujne investicije na lokalnih cestah

Št. postavke: 0451 095

Pod proračunsko postavko so zagotovljena sredstva za kritje stroškov večjih nujnih investicij na
lokalnih cestah. Predvidena je sanacija cest za Prešnico, Rodik, Klanec, Hotično in Artviže.
Naziv postavke: Ureditev Rožne ulice

Št. postavke: 0451 081

Predvidena so sredstva za izvedbo asfaltiranja Rožne ulice in postavitev pločnika.
Naziv postavke: Ureditev Reške ceste

Št. postavke: 0451 153

Predvidena so sredstva za idejne projekte za celostno ureditev ceste G1-7 v naselju Hrpelje po
izgradnji obvoznice. Predvidena je umestitev pločnikov, kolesarskih stez in sodobnih urbanih
elementov in površin, vključno s preureditvijo obstoječih križišč. Sredstva so predvidena za izvedbo
vabljenega natečaja najmanj treh izdelovalcev.
Naziv postavke: Ureditev krožišča v Gradišču pri Materiji

Št. postavke: 0451 154

Celostna ureditev državne ceste G1-7 skozi naselje Gradišče pri Materiji, ki vključuje ureditev
pločnikov, odvodnjavanja, razsvetljave, avtobusnih postajališč, prehodov za pešce in krožišča.
Država je investitor, občina pa sofinancer.
Naziv postavke: Ureditev ceste in križišča v Materiji

Št. postavke: 0451 155

Celostna ureditev državne ceste G1-7 od začetka naselja Materija do naselja Povžane, ki vključuje
ureditev pločnikov, odvodnjavanja, razsvetljave, avtobusnih postajališč, prehodov za pešce in
križišča. Država je investitor, občina pa sofinancer.
Naziv postavke: Ureditev križišča pri bivšem Jadranu

Št. postavke: 0451 156

Predvidena so sredstva za občinski delež pri kompleksni preureditvi križišča v krožišče. Država je
investitor, občina pa sofinancer
Naziv postavke: Sanacija podpornih zidov na območju občine

Št. postavke: 0451 022

V postavki so predvidena sredstva za sanacijo dotrajanih podpornih zidov občinskih javnih poti in
cest. Posamezne investicije so dogovorjene s predstavniki krajevnih skupnosti v okviru njihovih
planov dela.
18

PROMET IN INFRASTRUKTURA

Naziv postavke: Rekonstrukcija avtobusnih postajališč

Št. postavke: 0451 024

Na območju občine želimo urediti sodobna avtobusna postajališča. Ureditev postajališč poteka v
skladu s programi krajevnih skupnosti.
Naziv postavke: Izgradnja novega nadvoza Rodik na železniški
progi št. 62 cepišče Prešnica–Koper s povezovalnimi cestami

Št. postavke: 0451 116

V največjo vas v Občini Hrpelje - Kozina Rodik pelje samo ena pot, čez železniški most. Most je ozek
in dopušča prečkanje samo enega vozila. Promet v Rodik se iz dneva v dan povečuje zaradi
turističnih obiskov in zaradi priseljevanja novih družin. Preko Rodika je v primeru nesreče na državni
cesti G7 Reka–Trst urejen začasni obvoz, ki povzroča krajanom velike nevšečnosti.
Občina je v dogovoru z Ministrstvom za infrastrukturo, Sektorjem za gradnjo železniške infrastrukture
sprejela dogovor o ureditvi novega dostopa v vas Rodik in s tem tudi ureditvi neustreznega nadvoza
za železniški tovorni promet. Investicija bo izpeljana v soinvestitorstvu.
Naziv postavke: Poraba električne energije in vzdrževanje

Št. postavke: 0490 06

Sredstva so namenjena za plačilo porabljene električne energija javne razsvetljave in manjša
vzdrževalna dela. Občina je izvedla zamenjavo javne razsvetljave z energetsko varčnimi svetili.
Naziv postavke: Javna razsvetljava v Občini Hrpelje-Kozina

Št. postavke: 0490 099

Dograditev obstoječega sistema javne razsvetljave in tekoče vzdrževanje.
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Obrazložitve posebnega dela – GOSPODARSTVO
Naziv postavke: RRA – financiranje delovanja, programov

Št. postavke: 0490 025

Regionalna razvojna agencija (RRA) Južna Primorska izvaja svoje naloge na območju osmih
južnoprimorskih občin. RRA kot glavno razvojno nalogo opravlja vodenje regionalne mrežne
strukture, v katero je vključenih osem občin JP regije. Delež sofinanciranja OHK je 7,3 %.
RRA Južna Primorska opravlja razvojne naloge za območje Obalno-kraške statistične regije. Nudi
tehnično in administrativno podporo delovanju Sveta južnoprimorske regije (Svet regije), ki ga
sestavljajo župani, Razvojnemu svetu južnoprimorske regije (RSR), ki ga sestavljajo predstavniki
lokalnih skupnosti, gospodarstva, nevladnega sektorja, italijanske narodne skupnosti in območnega
razvojnega partnerstva, odborom RSR ter regijski razvojni mreži, v katero so združeni razvojni akterji
v regiji ter predstavniki gospodarstva in nevladnega sektorja. RRA sklicuje seje omenjenih teles,
pripravlja vabila in gradiva zanje, skrbi za zagotavljanje sklepčnosti, pripravlja zapisnike ter obema
svetoma poroča o svojem delu in izvajanju Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske
2021–2027 (RRP).
Naziv postavke: Financiranje ORA

Št. postavke: 0490 027

Proračunska postavka v navedenem znesku predvideva sofinanciranje dela stroškov delovanja
Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, katere soustanovitelj je tudi Občina Hrpelje - Kozina.
V proračunskem obdobju 2021 bo izvajala predvsem: izvajanje območne razvojne funkcije,
sodelovanje pri izvajanju in pripravi projektov, izvajanje podjetniške funkcije, razvoj človeških virov,
skrb za integriran razvoj podeželja, razvoj zavoda ORA.
ORA za Občino Hrpelje - Kozina na podlagi naročila izvaja oz. opravlja različne strokovne podlage,
pomoč pri prijavi na razpise ipd. Poleg priprave projektov bo vloga ORE predvsem izvajanje
informiranja občinskih struktur v zvezi s predvidenimi razpisi, koordiniranje dela za prijave na razpise
in priprave prijav na razpise. Vse navedene naloge se izvajajo v sodelovanju z vodstvom in
strokovnimi službami posameznih občin. Poleg tega ORA K&B zagotavlja svetovanje in pomoč pri
izvajanju odobrenih projektov občinam ustanoviteljicam.
Naziv postavke: Sofinanc. promocije deficitarnih poklicev – OOZ

Št. postavke: 0490 32

Občina v sodelovanju z Obrtno zbornico želi povečati med mladimi delež vpisa v programe
deficitarnih poklicev, zagotoviti ustrezne kadre mikro in malim podjetjem, dvigniti izobrazbeno
strukturo, predstaviti poklice na enem mestu. Sredstva so namenjena za sofinanciranje:
• najem in uporaba dvorane Kosovelov dom,
• avtobusni prevozi osnovnošolcev,
• izvedba kviza,
• najem stojnic,
• pogostitev osnovnošolcev,
ostali materialni stroški (tiskovine, gradivo).
Naziv postavke: Sof. uspos. obrtnikov in podjetnikov – OOZ

Št. postavke: 0490 34

Občina želi v sodelovanju z Obrtno zbornico izpeljati programe za pridobitev novih znanj pri
podjetnikih in njihovih zaposlenih, tudi z individualnimi svetovanji, za povečanje usposobljenosti
strokovnega osebja – kadra ter povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij. V postavko so
zajeti stroški:
• predavateljev za izvedbo tečajev, delavnic in usposabljanj,
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• tečajev tujih jezikov,
• računalniških tečajev,
• marketinških delavnic,
• tečajev veščin komuniciranja, retorike, trženja,
strokovnih delavnic na področju posameznih dejavnosti – panog.
Naziv postavke: Sof. sod. na obrtnih sejmih – OOZ

Št. postavke: 0490 35

Občina v sodelovanju z Obrtno podjetniško zbornico namenja sredstva za:
• predstavitev podjetij na domačih trgih,
• zagotovitev dostopa novih mikro in malih podjetij na sosednje trge (hrvaški, italijanski trg
in avstrijski trg),
• promocijo blaga in storitev na domačih in sosednjih trgih,
• iskanje novih kupcev,
povečano prepoznavnost prodaje blaga ter storitev podjetnikov na domačih in sosednjih trgih,
spodbujanje podjetij k internacionalizaciji, organizacija poslovnih srečanj (B2B),razgovori z
ekonomskimi svetovalci, opredelitev vrste stroška razstavni prostor, ureditev razstavnega
prostora, priprava promocijskega materiala, stroški prevozov.
Naziv postavke: Podelitev jub. in pos. priznanj OOZS

Št. postavke: 0490 36

Občina v sodelovanju z Obrtno podjetniško zbornico z namenom nadaljnje spodbude za uspešno
delovanje obrtnikov in podjetnikov namenja sredstva za:
• promocijo uspešnih podjetnikov kot "primer dobre prakse",
• spodbudo za nadaljnje aktivno sodelovanje,
povezovanje in združevanje obrtnikov in podjetnikov ter podjetniških podpornih institucij.
Naziv postavke: Sof. spl. podj. svetovanja za zač. – OOZS

Št. postavke: 0490 37

Občina v sodelovanju z Obrtno podjetniško zbornico pripravlja aktivnosti, kot so:
• svetovanje potencialnim podjetnikom,
• osnovno podjetniško svetovanje, povezano z registracijo, zagonom, rastjo in razvojem
podjetja,
posredovanje informacij lokalnega in regionalnega značaja s področja podjetništva.
Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve, so mladi, študentje, potencialni podjetniki, podjetja,
samostojni podjetniki in drugi zainteresirani. Cilj je povečanje informiranosti in znanja za
premagovanje ovir, predvsem na začetku podjetniške poti, spodbujati zaposlovanje in
samozaposlovanje mladih v lokalnem okolju, kar bo prispevalo k dvigu poselitve podeželja, ter
omejitev bega strokovno usposobljenih kadrov iz regije.
Sredstva so zagotovljena za stroške dela svetovalcev ter ostale materialne stroške (tiskovine,
gradivo).
Naziv postavke: Sof. srečanja županov z gospodarstvom

Št. postavke: 0490 38

Občina v sodelovanju z Obrtno podjetniško zbornico pripravlja srečanja z gospodarstveniki v občini.
Namen srečanj je:
• seznanitev s stanjem gospodarstva v kraško-brkinskih občinah,
• krepitev sodelovanja med podjetji (mreženje),
krepitev sodelovanja med podpornimi podjetniškimi institucijami in občinami.
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V postavki so zagotovljena sredstva za naslednje vrste stroška:
• stroški oglaševanja in tiskovin,
• stroški reprezentance,
materialni stroški.
Naziv postavke: Sofinanciranje aktivnosti sektorja za gost.,
tur. in živ. dejavnosti – OOZS

Št. postavke: 0490 39

Sodelovanje občine z Območno obrtno podjetniško zbornico Sežana na projektih, ki so namenjeni
promociji Brkinov na področju turizma in gostinstva.
1- Sodelovanje v promocijskih akcijah, na predstavitvah in festivalih
(Festival kamna, Festival sivke, Martinovanje, Praznik terana in pršuta, Festival Brkinske sadne
ceste, Dnevi brkinskega piva in odojka, Festival kraška gmajna, En Kras 1000 okusov, Campionaria
Trst, Barkovljanka, Ein Prosit, Sposaexpo, Na Tour Lj, Dnevi slovenskega turizma in 10. leto
strokovnega srečanja gostincev, Promocijske predstavitve kraške kulinarike in sodelovanje ob
pomembnih dogodkih v Lipici, na Gradu Štanjel in v Parku Škocjanske jame).
Namen programa je:
• obogatiti turistično ponudbo Krasa in Brkinov,
• povečati število gostov in turistov,
• promovirati kraško-brkinsko kulinariko,
• povezovati turistične ponudnike Krasa in Brkinov,
oblikovati skupne produkte.
2- Sodelovanje na neformalni koordinaciji za turizem na Krasu
Sodelujoči člani: OOZ Sežana, Zavod ŠTIP, Občina Sežana, Občina Hrpelje - Kozina, Občina
Divača, Občina Komen, TIC-i, JZ Kobilarne Lipica, Park Škocjanske jame.
Namen programa je:
• dvigniti prepoznavnost Krasa in Brkinov kot destinacijske točke,
• obogatiti turistično ponudbo Krasa in Brkinov,
• povečati število gostov in turistov,
• promovirati kraško-brkinsko kulinariko,
• povezovati turistične ponudnike Krasa in Brkinov,
oblikovati skupne produkte.
3- Promocijske predstavitve kraške kulinarike in vin
Herbstmesse Celovec, Predstavitev v Stari Gorici – Gusti di frontiera, Sodelovanje v kulinarični akciji
Istra Gourmet Tour, Sodelovanje v enogastronomskih akcijah z Društvom Planta: Mesec kraške
kuhinje, Mesec špargljev.
Namen programa je:
• dvigniti prepoznavnost Krasa in Brkinov v sosednji Avstriji in Italiji ter Istri,
• obogatiti turistično ponudbo Krasa in Brkinov,
• povečati število avstrijskih in italijanskih ter istrskih gostov in turistov,
• promovirati kraško-brkinsko kulinariko in ostalo turistično ponudbo,
povezovati turistične ponudnike Krasa in Brkinov.
4- Sodelovanje v projektih, kot so Okusi Krasa s čezmejnimi IT gostinci, čezmejni
programi sodelovanja SLO-IT in SLO-HR
Namen programa je:
• obogatiti turistično ponudbo Krasa in Brkinov,
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• povečati število gostov in turistov,
• promovirati kraško-brkinsko kulinariko in drugo turistično ponudbo,
• povezovati turistične ponudnike Krasa in Brkinov,
oblikovati skupne produkte.
5- Sodelovanje z Visokošolskim središčem Sežana v projektu Kamen in kulinarika,
vzpostavitev mreže gostinec – živilec – kamnosek, vzdrževanje.
Namen programa je:
• povezovanje kamna s kulinariko,
• vključevanje učencev VIVIS-a v kraško-brkinsko kulinariko,
• ponudba – uporaba kamna v kulinariki (krožnik, solnica, možnarček…),
• promocija kamna in poudarek na sodelovanju in dopolnjevanju,
• vključitev mladih pri oblikovanju kraško-brkinske kulinarike in druge ponudbe,
• sodelovanje mladih v procesu oblikovanja skupne blagovne znamke,
• obogatitev turistične ponudbe Krasa in Brkinov,
• promovirati kraško-brkinsko kulinariko,
• povezovati turistične ponudnike Krasa in Brkinov,
oblikovati skupne produkte.
6- Enogastronomske delavnice za izobraževanje strokovnega osebja (proizvajalcev in
ponudnikov)
Namen programa je:
• usposabljanje prebivalcev in strokovnega osebja za potrebe razvoja podeželja,
• povečati število gostov in turistov,
• promovirati kraško-brkinsko kulinariko,
povezovati turistične ponudnike Krasa in Brkinov.
7- Sodelovanje pri razvojnih projektih podeželja RRP Krasa in Brkinov 2014–2020
Namen programa je:
• promocija kraške kulinarike z zgodbami posameznih gostiln – furmanske gostilne (Kras,
Goriška, Notranjska),
• obogatitev pomladne turistične ponudbe Krasa in Brkinov,
• povečati število gostov iz osrednje ljubljanske regije,
povečati prepoznavnost kraško-brkinske kulinarike in celovite turistične ponudbe.
8- Strokovne naloge in informiranje, spremljanje predpisov s področja gostinske in
živilske dejavnosti
Namen je:
• informiranje članov o pridobitvi znamke Ročno rezan pršut,
• informiranje članov o uvedbi tobačne zakonodaje, zakonodaji o delu na črno, normativih
v gostinstvu, nesrečah pri delu,
• ozaveščanje o pomenu lokalnega sodelovanja glede uporabe surovin lokalnega izvora,
• svetovanje in strokovna pomoč članom pri reševanju tekoče problematike (problematika
označevalnih tabel, signalizacije),
• stroški usposabljanja (varnost in zdravje pri delu, pravilnik o požarnem redu (izvajanje
evakuacije), HACCP in označevanje alergenov v skladu z novo uredbo (Uprava RS za
varno, hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetijstvo), Nove uredbe
za živila …),
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•

seminarji, namenjeni usposabljanju strokovnega osebja (zunanji izvajalci in izvajalci –
člani sekcije za gostinstvo in živilsko dejavnost),
• organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij (regijska ekskurzija),
• strokovna srečanja članov sekcije, tiskani materiali članov,
organizacija in izvedba strokovnih seminarjev.
Naziv postavke:
Srečanje županje z gospodarstveniki OHK

Št. postavke: 0490 47

Občina tradicionalno pripravlja srečanje z gospodarstveniki iz občine. Namen srečanj je v
krepitvi sodelovanja med podjetji in občino in prostor kjer gospodarstveniki lahko izrazijo izzive in
pričakovanja za nadaljnje sodelovanje.
V postavki so zagotovljena sredstva za naslednje vrste stroška:
• stroški oglaševanja in tiskovin,
• stroški reprezentance,
• materialni stroški.
Naziv postavke: Delovanje RRA

Št. postavke: 0490 025

Občina je s pogodbo zavezana sofinancirati stroške vodenja RRA. Delež občine je 8,4 %.
Naziv postavke: RRA Financiranje programov in projektov

Št. postavke: 0490 053

V ocenjevanju so projekti PONI, Columbus 9, CrossMoby, Ecosmart in Emo.Undergrounds.
Naziv postavke: Delovanje LAS Krasa in Brkinov

Št. postavke: 0490 055

Občina je s pogodbo zavezana sofinancirati stroške delovanja Lokalne akcijske skupine Krasa in
Brkinov. Sredstva za delovanje in izvedbo projektov so sofinancirana. V skladu z dodelitvijo sredstev
našemu območju za vodenje LAS ter izvedbene projekte bo LAS skladno z navodili objavil prvi razpis
za izvedbene projekte, ki se bodo izvajali v okviru sredstev CLLD – LEADER.
LAS bo tako v letu 2021 opravljal:
• vse tekoče naloge LAS,
• posebna skrb bo namenjena pripravi javnega poziva za izbor projektov ter
začetku izvajanj izvedbenih projektov in pripravi zahtevkov do ARSKTRP.
Občine bodo tako morale zagotavljali deleže sofinanciranja za delovanje LAS in za tiste izvedbene
projekte, v katere bodo same vključene.
Naziv postavke: Sofinanciranje prve zaposlitve oz. pripravništva

Št. postavke: 0490 097

Gre za ukrep spodbujanja novih zaposlitev, samozaposlitev in opravljanja pripravništva, ki so
namenjeni zmanjševanju brezposelnosti in spodbujanju podjetniške iniciative v malem
gospodarstvu.
Sredstva za ukrepe spodbujanja zaposlovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Finančne
pomoči na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 140712013 z
dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči >de
minimis< (Uradni list EU L 352113, 24. 12. 2013).
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Obrazložitve posebnega dela – TURIZEM
Naziv postavke: Koordinacija brkinskih občin

Št. postavke: 0473 011

Sredstva so namenjena za skupne projekte vseh štirih brkinskih občin z namenom razvijanja turizma
(v povezavi s kmetijstvom) v Brkinih in na sploh v občini. Pri tem se povezujemo tudi z drugimi
zainteresiranimi deležniki na tem območju. Skupaj se prijavljamo na projekte.
Naziv postavke: Pospeševanje turizma v občini

Št. postavke: 0473 015

Sredstva, namenjena za dejavnosti občine na področju turizma (info točke; promocijski material,
razen brošure; sodelovanje s ponudniki v ohk; sodelovanje na priložnostnih turističnih prireditvah,
delovanje TIC-a idr, nove prijave na projekte, določene manjše investicije v turistično infrastrukturo).
Del aktivnosti se prenese na skupno organizacijo cele destinacije (v skladu z ustanovitvijo ORA
Krasa in Brkinov d. o. o., sklep sodišča št. Srg 2020 / 21327), zato so sredstva na tej postavki
zmanjšana in prenesena na novo postavko ORA turizem DMMO.
Naziv postavke: Izdelava predstavitvene zloženke OHK

Št. postavke: 0473 016

Sredstva so namenjena za ponatis in prenovo brošure Občine Hrpelje – Kozina v slovenskem jeziku
Slovenska verzija je pošla in nam manjka tako za promocijski namen, kot protokolarni.
Naziv postavke: Tekmovanje – Spodbujanje lepše podobe
krajev

Št. postavke: 0473 018

V skladu s Pravilnikom o tekmovanju »Moja občina lepa in urejena« občinska uprava vsako drugo
leto izvede tekmovanje za različne kategorije. Sredstva so namenjena za nagrade in za delo komisije
za izvedbo tekmovanja. Namen akcije je skrb za čim lepše urejeno okolje in vzpodbuda
posameznikom, ki za le-to tudi skrbijo.
Naziv postavke: Občinski praznik

Št. postavke: 0820 019

Sredstva pod postavko so predvidena za izvedbo občinskega praznika. V okviru občinskega
praznika potekajo razne prireditve, ki so namenjenjene vsem starostnim skupinam občanov.
Program se oblikuje v sodelovanju z društvi (športnimi, kulturnimi in na področju sociale), s
krajevnimi skupnostmi in občinsko upravo. Prireditve potekajo skozi cel teden.
Naziv postavke: Projekt LAS – Krasnost Krasa in Brkinov

Št. postavke: 0473 23

Občina se je skupaj z drugimi partnerji prijavila na javni razpis LAS s projektom Krasnost Krasa in
Brkinov in bila uspešna. Sodelujemo z Zavodom ŠTIP Sežana, Razvojnim centrom Divača,
Zavodom Komenski Kras, Kobilarno Lipica, Območno obrtno zbornico Sežana in Parkom
Škocjanske jame. V okviru projekta bomo začrtali smernice za razvoj turistične destinacije, kot temelj
za nadaljnji skupni razvoj Krasa in Brkinov, v smislu oblikovanja, promocije in trženja celovite
turistične ponudbe. Oblikovali bomo programe doživetja. Nove dediščinske programe – v skladu z
razvijanjem prepoznavnosti kulturne dediščine. Izdali priročnik s smernicami sezonske ponudbe
gostinskih obratov in izvedli marketinške delavnice.

25

TURIZEM

Naziv postavke: Sofinanciranje prireditev v javnem interesu
občine

Št. postavke: 0473 25

Občina je pod okrilje vzela nekatere prireditve, ki so množične in tradicionalne več kot 10 let. To so
Češpov praznik in Kostanjev praznik. Ti dve prireditvi s svojim programom in promocijo hkrati
promovirajo tudi občino Hrpelje – Kozina, zato jim občina namenja direktno finančno podporo.
Naziv postavke: ORA turizem DMMO

Št. postavke: 0473 31

V letošnjem letu smo skupaj z občinami Komen, Divača in Sežana prenovili obstoječe Območno
razvojno agencijo, ki je doslej pokrivala razvoj in projekte, ter jo razširili še na področje turizma. V
okviru ciljev, ki jih nova družba z omejeno odgovornostjo ima, so pod to postavko namenjena
sredstva za izvajanje nalog nove destinacijske organizacije.
Naziv postavke: Izvedba »Projekta Mitski park Rodik«

Št. postavke: 0473 037

Projekt, ki ga je OHK z ostalimi partnerji prijavila v letu 2017, je bil odobren v letu 2018. V okviru
razpisa bodo pridobljena sredstva v višini 85 % sofinancirana s strani Evropskega sklada za
regionalni razvoj, in sicer za ureditev arheoloških najdišč, ureditev prostorov za postavitev muzeja,
izdelavo brošur in propagandnega materiala.
Namen izvedbe projekta je izpostavitev naravne in kulturne dediščine vasi Rodik in njene okolice. Z
njim želimo privabiti čim več osnovnošolskih otrok, da se seznanijo z zgodovino kraja Rodik.
Poudarek je tudi na obogatitvi turistične ponudbe.
Naziv postavke: Koordinacija kraških občin

Št. postavke: 0473 10

Občina Hrpelje - Kozina sodeluje z občinami Sežana, Komen in Divača ter z Obrtno zbornico
Sežana. Skupaj izdajamo promocijski material, povezujemo ponudnike (ne glede na meje občin),
promoviramo Kras in Brkine, se udeležujemo sejmov, organiziramo dneve Krasa in Brkinov, skupaj
tudi konkuriramo na razpisu programov LAS Sežana. Tu so tudi drugi priložnostni skupni promocijski
projekti. Namen sodelovanja je skupen nastop in promocija skupnega teritorija.
Naziv postavke: Sofinanciranje programa – turistična društva –
sofinanciranje po razpisu

Št. postavke: 0840 04

Proračunska sredstva so namenjena društvom, ki s svojimi programi skrbijo za razvoj in promocijo
turizma, delijo se na podlagi razpisa in v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju društev na področju
turizma v Občini Hrpelje – Kozina (Ur. l. RS Št. 18 / 2008). V letu 2021 se v skladu z epidemiološkim
stanjem in napovedjo sredstva razpišejo tako, kot v letu 2020, za tretjino manj.
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Obrazložitve posebnega dela – VAROVANJE OKOLJA
Naziv postavke: Eko otoki

Št. postavke: 0510 010

Opremljanje naselij občine z ekološkimi otoki po potrebi in v skladu s planom oz. predlogi
posameznih KS.
Naziv postavke: Sofinanciranje izgradnje servisnega objekta
CERO

Št. postavke: 0510 128

Gre za izgradnjo manjšega objekta ob vhodu v CERO za potrebe zaposlenih (sanitarije, pisarna ...).
Naziv postavke: Dvorišče CERO Sežana

Št. postavke: 0510 129

Dokončanje 2. faze končne ureditve dvorišča CERO zajema izvedbo nadstrešnice (3) za obdelavo
odpadkov – cca. 500 m2, z ureditvijo betonske podlage in zajemom odpadnih voda, ter izdelavo
povezovalnih nadstrešnic (2 in 3) (295.000,00) z investicijskim nadzorom (4.500,00). Občina
sofinancira delež v višini delitvene bilance.
Naziv postavke: Čiščenje meteorne in fekalne kanalizacije

Št. postavke: 0520 007
in 008

Sredstva za redno čiščenje peskolovov in posameznih kanalizacijskih vodov med letom.
Naziv postavke: Vzdrževanje ČN Kozina

Št. postavke: 0520 012

Zaradi zmanjšanja stroškov odvoza blatenice iz ČN Kozina se tam izvaja dehidracija z mobilno
dehidracijsko napravo. Delno pa se blato odvaža. V letu 2020 je predviden nakup dehidracijske
naprave, ki bo stala na čistilni napravi.
Naziv postavke: Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega
omrežja

Št. postavke: 0520 034

Vzdrževanje po predlogu upravljavca. Sredstva so rezervirana za investicijske posege, ki bi se med
letom 2021 izkazale za nujno potrebne.
Naziv postavke: Povezava OIC Hrpelje na kanal F1

Št. postavke: 0520 15

Del obrtne cone se težnostno priključuje na kanal F1. V križišču JP625331 – cesta v obrtni coni in
JP625333 se kanalizacija preusmeri proti železniški progi.
Sledi potek proti jugu vzporedno s progo in nato podvrtanje železniške proge ter potek južno od
naselja Jamske in Dolinske ulice in priključitev na kanal F1. Na kanal se priključita Kolodvorska in
Jamska ulica. Črpališče Kolodvorska in Jamska ulica se ukine. Izgradnja povezave je potrebna
zaradi vse večje obremenitve prečrpališča v Hrpeljah z odplakami iz OIC. Zaradi tega je prečrpališče
preobremenjeno in ne deluje, kot bi moralo. Projekt se je ponovno preverilo in se dopustilo možnost
za preureditev celotnega črpališča Hrpelje v sodobno pnevmatsko črpališče.
Naziv postavke: Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav

Št. postavke: 0520 035

Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki sofinanciranja stroška nakupa in vgradnje male
komunalne čistilne naprave.
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Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po Pravilniku o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Hrpelje – Kozina so lastniki (fizične osebe)
stanovanjskih objektov na območju Občine Hrpelje – Kozina, s prijavljenim stalnim prebivališčem v
občini, ki pristopijo k izgradnji male komunalne čistilne.
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so tudi lastniki (fizične osebe)
stanovanjskih objektov na območju Občine Hrpelje – Kozina, s prijavljenim stalnim prebivališčem v
občini, ki zgradijo eno malo komunalno čistilno napravo za več enostanovanjskih objektov skupaj. V
primeru čiščenja odpadnih voda iz večjih stanovanjskih objektov z eno malo komunalno čistilno
napravo, je do sredstev upravičen vsak soinvestitor. V primeru izgradnje skupne male komunalne
čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na čigar
zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
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Obrazložitve posebnega dela – PROSTORSKO PLANIRANJE
Naziv postavke: Nakup zemljišč

Št. postavke: 0620 11

Pod postavko so zagotovljena sredstva za nakup zemljišč za potrebe občine (ureditev mej za lokalne
ceste in odkup deležev privatne lastnine za potrebe občine).
Naziv postavke: Priprava občinskega pr. načrta – OPN in OPPN

Št. postavke: 0620 17

V letih 2021 in 2022 je predvideno nadaljevanje postopka sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta – sd OPN1 in morebitnega okoljskega poročila. Predvidena je tudi izvedba
postopka OPPN.
Naziv postavke: Priprava OPPN za ureditev območja ob
Železnem mostu in dostopa do OIC

Št. postavke: 0620 29

Predvideni stroški za pripravo prostorskega načrta za ureditev območja ob Železnem mostu (trenutna deponija
DARS-a) ter umestitev dostopne ceste do OIC.

Naziv postavke: Spremembe in dopolnitve OPN št. 3

Št. postavke: 0620 31

V letu 2021 je predviden zaključek postopka sprememb in dopolnitev OPN št. 3. Predvidene so spremembe
prostorskih izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na: dopustne gabarite, faktorje zelenih površin, območje s
PNRP SS, zagotavljanje parkirnih mest, parcelacijo v območjih s PNRP SSe, nabor dopustnih objektov v EUP
KP-1.

Naziv postavke: Novoletno okraševanje

Št. postavke: 0473 01

Sredstva so namenjena za kritje stroškov postavitve novoletne okrasitve naselij Hrpelje in Kozina ter
za nakup manjkajočih okraskov.
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Obrazložitve posebnega dela – OSKRBA Z VODO
Naziv postavke: Razvoz vode v suši – posameznikom

Št. postavke: 0630 010

Sredstva, namenjena za razvoz vode v času suše, za tista gospodinjstva, kjer še ni urejen javni
vodovod.
Naziv postavke: Investicijsko vzdrževanje vodovodnega
omrežja – OHK

Št. postavke: 0630 015

Sredstva za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja so predvidena za investicijsko
vzdrževanje po naseljih v občini. Prvenstveno se urejajo omrežja v zelo slabem stanju, po predlogu
upravljalca (Kraški vodovod).
Naziv postavke: Inv. vzdrževanje skupne vodovodne napeljave

Št. postavke: 0630 037

Predvidena je obnova kablovoda Sela-Klariči, gradbena sanacija objekta Vodohram Zidovnik 2,
izvedba tehničnega varovanja na objektih Zidovnik - Tabor -Planina – Rodik. Dograditev
telemetrije, zamenjava stikalne opreme v vodarni Sela na Krasu, dograditev zaščite uhajanja klora
z elektro ventili in vgradnja hidravličnih loput na črpalkah na črpališču Planina.

Naziv postavke: Subvencija za komunalne storitve – omrežnine
Kraškemu vodovodu

Št. postavke: 0630 36

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), prinaša kar nekaj novih določb in sprememb,
ki jih morata občina in izvajalec javne službe uskladiti in upoštevati pri uveljaviti in določitvi cen.
Pristojnost potrjevanja cen izvajanja storitev javne gospodarske službe (v nadaljevanju JGS) je z
določili 5. člena Uredbe prenesena na občine in ni potrebno več pridobiti soglasja pristojnega
ministrstva. JGS po Uredbi: Izvajalec javne službe oblikuje in predlaga cene z elaboratom o
oblikovanju cene izvajanja storitev JGS. Izvajalec predlaga potrjeno ceno (ki je predračunska lastna
cena) za območje občine in jo predlaga pristojnemu občinskemu organu v potrditev. V kakšni višini
bo občinski svet potrdil in s tem določil zaračunano ceno JGS in z njo obremenil uporabnike oziroma
določil prodajno ceno, je v njegovi pristojnosti. Morebitna razlika med obema pa se pokriva v skladu
s 5. členom Uredbe s subvencijo iz občinskega proračuna. Občina lahko na podlagi 3. člena Uredbe
prizna subvencijo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, torej
subvencije izvajalcem pridobitne dejavnosti niso več dovoljene. Občinski svet Občine Hrpelje Kozina je na svoji 10. redni seji sprejel sklep, da se iz občinskega proračuna subvencionira
omrežnina za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti v višini 60 % izračunane cene omrežnine v
delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture.
Naziv postavke: Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica–Rodik

Št. postavke: 0630 40

Občina Ilirska Bistrica, Občina Divača in Občina Hrpelje - Kozina so 18. 4. 2016 podpisale Pismo o
nameri, v katerem je bilo ugotovljeno, da obstaja medsebojni skupni interes za skupno nastopanje
na predvidenem razpisu za kohezijska sredstva pristojnega ministrstva, da obstaja medsebojni
skupni interes med podpisniki za skupno izvedbo investicije v infrastrukturo, in sicer za gradnjo
povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica–Rodik, ki se razprostira na območju vseh treh podpisnic,
da bodo podpisnice sofinancirale projekt v skladu z dogovorom in da bodo vse pravice in obveznosti
podpisnice podrobneje dogovorile ob skupni prijavi na predvideni razpis za kohezijska sredstva.
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Podpisnice tega pisma o nameri ugotavljamo, da obstoji skupen interes za izvedbo skupne investicije
v izgradnjo vodovoda Ilirska Bistrica–Rodik. lnvestitor dela trase na območju Občine Ilirska Bistrica
bo investitor Občina Ilirska Bistrica. Preostali del trase po območju občin Hrpelje - Kozina in Divača
bosta investitorici Občina Hrpelje - Kozina in Občina Divača, v razmerju 50 : 50. Vodovodno omrežje
je v zelo slabem stanju in ne omogoča normalne rabe pitne vode. Vasi po Brkinih imajo oporečno
pitno vodo.Investicija je namenjena reševanju oskrbe vseh vasi ob Slemenski cesti do Rodika. V letu
2017 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Konec leta 2018 je bil podpisan dogovor za razvoj
regije, v katerem je omenjeni projekt uvrščen kot prednostni.
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Obrazložitve posebnega dela – OBJEKTI ZA REKREACIJO
Naziv postavke: Ureditev otroških igrišč v naseljih OHK

Št. postavke: 0451 076

Na podlagi predlogov finančnih načrtov posameznih krajevnih skupnosti po ureditvi otroških igrišč
se bodo le ta urejala v skladu s potrebami in v skladu s proračunskimi sredstvi.
Naziv postavke: Ureditev igrišča za Disk golf

Št. postavke: 0451 129

Občina Hrpelje - Kozina je pristopila k pobudi za postavitev Disk golfa v Rodiku, predvsem iz razloga
širjenja možnosti turističnega in rekreativnega (ter tudi profesionalnega) udejstvovanja v naših krajih.
Gre za novejšo zvrst športa, za katero je gričevnat in delno porasel kraški teren idealen. Posledično
je tudi veliko povpraševanje po igriščih, saj se število navdušencev za ta šport drastično povečuje.
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Obrazložitve posebnega dela – DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI
Naziv postavke: Stalna pripravljenost: pokopališko-pogrebna
Št. postavke: 0490 006
dejavnost
Sofinanciranje dežurne pogrebne dejavnosti. Sredstva so predvidena v višini, ki jo pripravi izvajalec
GJS.
Naziv postavke: Rešitev problematike zapuščenih mačk

Št. postavke: 0490 008

Zakon o zaščiti živali v 27. členu določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in
namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot
javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v
zavetišču. Če skrbnik živali ni znan oz. če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške občina,
kjer je žival najdena. Z zavetiščem Horjul je sklenjena pogodba, za plačevanje storitev zapuščenih
živali . Zavetišče zagotavlja storitve kot so ulov, namestitev in oskrba zapuščenih živali, veterinarske
storitve, najem boksa itd.
Naziv postavke: Vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje

Št. postavke: 0490 031

V postopku vračil vlaganj v telekomunikacijsko omrežje nekatere zadeve še niso zaključene bodisi
zaradi neizpeljanega postopka dedovanja bodisi zaradi dolgotrajne administrativne poti za dokazne
postopke za občane, ki živijo v tujini. V proračunu so zagotovljena sredstva, ki jih bo potrebno vrniti.
Naziv postavke: Izvajanje energetskega koncepta

Št. postavke: 0490 046

Sredstva, planirana na postavki, so namenjena za izvajanje energetskega koncepta, ki ga pripravi
pooblaščena organizacija v dogovoru z občinsko upravo. V letu 2021 in 2022 se bo izvajala
energetska prenova javnih objektov v lasti občine. Za izvajanje postopkov, ki so potrebni, da se
energetska sanacija izvede, se v proračunu zagotovijo sredstva.
Naziv postavke: Sofinanciranje obnove infrastrukture na
pokopališču v Hrušici

Št. postavke: 0490 062

Na pokopališču v Hrušici, čeprav Hrušica spada pod drugo občino (Ilirska Bistrica), je del grobnih
polj, katerih lastniki so občani Občine Hrpelje - Kozina. Na pokopališče v Hrušico gravitirata naselji
iz Občine Hrpelje – Kozina, in sicer Obrov in Javorje, kar predstavlja uporabo 197 grobnih polj od
skupaj 426 oz. 46,25 %. Občina je zato dolžna kriti sorazmerni delež stroškov v primeru obnove in
ureditve pokopališča v Hrušici.
Naziv postavke: Najemnina za uporabo stojnih mest – OŠO

Št. postavke: 0490 074

Občina je dolžna upravljavcu električnih drogov letno poravnavati stroške najema stojnih mest za
širokopasovno omrežje, ki jih prefakturira upravljavcu OŠO.
Naziv postavke: Deratizacija javnega objekta

Št. postavke: 0490 08

Periodično se izvaja obvezna sistemska deratizacija javnega občinskega objekta.
Naziv postavke: Komunalna infrastruktura Videž jug

Št. postavke: 0490 095
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Občina je v letu 2018 pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalne infrastrukture za naselje
na Videžu. Gradnja je predvidena v letu 2021.
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Obrazložitve posebnega dela – STANOVANJSKA GRADNJA
Naziv postavke: Stanovanjski sklad – upravljanje

Št. postavke: 0610 11

Skladno z določili 119. člena Stvarno pravnega zakonika se v primeru, da ima nepremičnina več kot
dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, določi upravnika stavbe. Sredstva so
namenjena za kritje stroškov rednega upravljanja – za občinska stanovanja.
Naziv postavke: Stanovanjski sklad – upravljanje – mandatna p.

Št. postavke: 0610 20

V postavki so zagotovljena sredstva za kritje stroškov upravljanja po mandatni pogodbi, ki je bila
sklenjena med Komunalno stanovanjskim podjetjem Sežana in Občino Hrpelje - Kozina. Mandatna
pogodba zajema upravljanje s stanovanji, ki so v lasti občine oz. so stanovanjski fond občine.
Upravljanje je vezano na organizacijo tekočega vzdrževanja v stanovanjih, popisa del, zbiranja
dokumentacije in ponudb za sanacijo stanovanj oz. investicijsko vzdrževanje, kritje sodnih stroškov,
stroškov odvetnikov in notarjev, ki nastajajo med postopki na sodiščih, overitvi listin iz naslova
aneksov oz. kupoprodajnih pogodb v postopkih urejanja vpisa v zemljiško knjigo.
Naziv postavke: Stanovanjski sklad – tekoče in investicijsko
vzdrževanje in Rezervni sklad

Št. postavke: 0610 01

Skladno z določili 119. člena Stvarno pravnega zakonika se v primeru, da ima nepremičnina več kot
dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, ustanovi rezervni sklad in določi upravnik
stavbe. Sklad je namenjen za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja. Na navedeni postavki so
zagotovljena sredstva za navedeni sklad. Sredstva so namenjena vzdrževanju skupnih delov in
naprav, popravilu instalacij in popravilu naprav centralnega ogrevanja. Sredstva se v sklad
nakazujejo mesečno. Rezervne sklade vodijo upravniki večstanovanjskih stavb. Način porabe teh
sredstev določa zbor etažnih lastnikov posamezne večstanovanjske stavbe. Pod postavko so
planirana sredstva za večja dela na stanovanjih, ki so v lasti občine. S posegi, ki se opravljajo in
plačujejo pod to postavko, se dvigujeta vrednost in kvaliteta stanovanj (zamenjava stavbnega
pohištva, električne in vodovodne napeljave, prenova sanitarij). Občina mora sredstva, ki jih prejema
s strani najemnikov – najemnine, ki so namenska sredstva, vlagati v prenove in vzdrževanje
stanovanj. Navedeni program je namenjen gospodarjenju s stanovanji, katerih lastnica je Občina
Hrpelje - Kozina. Sredstva za tekoče vzdrževanje so namenjena za nujna vzdrževalna dela v
stanovanjih, s čimer se ohranja njihova vrednost.
Naziv postavke: Poslovni sklad – tekoče vzdrževanje in rezervni
sklad

Št. postavke: 0610 02

Skladno z določili 119. člena Stvarno pravnega zakonika se v primeru, da ima nepremičnina več kot
dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, ustanovi rezervni sklad za kritje bodočih
stroškov redne upravljanja poslovnih prostorov. Na navedeni postavki so zagotovljena sredstva za
navedeni sklad. Investicijsko vzdrževanje vključuje adaptacijo poslovnih prostorov.
Naveden
program je namenjen gospodarjenju s poslovnimi prostori, katerih lastnica je Občina Hrpelje Kozina. Sredstva za tekoče vzdrževanje so namenjena za nujna vzdrževalna dela v poslovnih
prostorih, s čimer se ohranja njihova vrednost.
Naziv postavke: Poslovni sklad – upravljanje

Št. postavke: 0610 12
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Skladno z določili 119. člena Stvarno pravnega zakonika se v primeru, da ima nepremičnina več kot
dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, določi upravnika stavbe. Sredstva so
namenjena za kritje stroškov rednega upravljanja, za poslovne prostore.
Naziv postavke: Zavarovanje poslovnih prostorov in stanovanj

Št. postavke: 0610 13

Pod postavko so planirana sredstva v višini pogodbenih obveznosti za zavarovanje poslovnih
prostorov in stanovanj. Zavarovanje v imenu občine sklepa upravljavec stanovanj.
Naziv postavke: Subvencioniranje reševanja stan. probl. za
mlade

Št. postavke: 0610 21

Sredstva so rezervirana za izvedbo Javnega razpisa za subvencioniranje stanovanjskega problema
mladim in mladim družinam v Občini Hrpelje - Kozina. Subvencija se pod pogoji iz odloka in tega
javnega razpisa dodeli v obliki enkratne subvencije za kritje stroškov za gradnjo, prenovo ali nakup
stanovanjskih hiš in stanovanj občanov. Subvencijo je mogoče pridobiti le enkrat. Do dodelitve
subvencije je upravičen upravičenec, ki na območju Občine Hrpelje - Kozina prvič rešuje
stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta, rekonstrukcijo obstoječega
stanovanjskega objekta ali nakupom nepremičnine.
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Obrazložitve posebnega dela – UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ
Naziv postavke: Plačilo provizije DURS-u za pobiranje NUSZ

Št. postavke: 0490 029

Davčna uprava RS opravlja za občino storitev odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
oppn
Naziv postavke: Geodetski posnetki in ostale storitve

Št. postavke: 0620 05

Pod postavko so zagotovljena sredstva za geodetske storitve, katerih naročnik je občina.
Naziv postavke: Stroški cenitve zemljišč

Št. postavke: 0620 10

Pred prodajo nepremičnega premoženja, katerega izkustvena vrednost je večja od 5.000 EUR, je
potrebna cenitev pooblaščenega cenilca.
Naziv postavke: Nakup zemljišč

Št. postavke: 0620 11

Obrazložitev je podrobneje podana v Načrtu razpolaganja z občinskim premoženjem.
Naziv postavke: Stroški lokacijskih preveritev

Št. postavke: 0624 34

Stroški vodenja izvedbe lokacijskih preveritev, plačilo stroškov zunanjega pooblaščenega
prostorskega načrtovalca.
Naziv postavke: Park Žaga – 2. faza vzpostavitve

Št. postavke: 0620 39

Predvidena je ureditev območja pri Knjižnici Kozina, za medgeneracijsko druženje v skladu s
projektom.
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Obrazložitve posebnega dela – ZDRAVSTVO
Naziv postavke: Obvezno ZZ občanov

Št. postavke: 0721 02

Občina plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane RS s stalnim prebivališčem v občini.
Le ti niso zavarovanci iz drugega naslova in so brez dohodkov in premoženja. Podlaga za plačilo
prispevka je Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Ur. list RS št. 62/2010 s
spremembami in dopolnitvami). Postopke ugotavljanja pogojev za pridobitev pravice vodi pristojni
Center za socialno delo v Sežani.
Naziv postavke: Prisotnost reševalcev na prireditvah

Št. postavke: 0721 10

V skladu z Zakonom o javnem zbiranju (ZJZ-UPB5, Ur. list RS, št. 64/2011) je potrebno na večjih
prireditvah zagotoviti zdravstveno oskrbo. Ker je občina velikokrat organizator tovrstnih prireditev,
se v proračunu planirajo sredstva za kritje stroškov reševalcev.
Naziv postavke: Investicijsko vzdrževanje ZP Hrpelje

Št. postavke: 0721 21

Pod proračunsko postavko so zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje Zdravstvene
postaje Hrpelje. V letih 2021 in 2022 so predvidena sredstva za vgradnjo dvigala vključno s projektno
dokumentacijo. Predvidena je tudi zunanja ureditev – parkirišče.
Naziv postavke: Mrliški ogledi

Št. postavke: 0721 01

Občina je dolžna pokrivati stroške mrliško ogledne službe v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu
opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. list RS 56/93 in 15/08). Sredstva so planirana na podlagi
realizacije preteklih let.
Naziv postavke: Sanitarna obdukcija (posebne storitve)

Št. postavke: 0721 07

Občina je dolžna pokrivati stroške sanitarne obdukcije v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu
opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. list RS 56 / 93 in 15/08), odrejajo jo zdravniki v primerih,
ko je potrebno ugotoviti in potrditi vzrok smrti. Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih
let.
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Obrazložitve posebnega dela – KULTURA
Naziv postavke: Sofinanciranje ureditve objektov kult. dediščine

Št. postavke: 0820 008

Občina objavi javni razpis z namenom sofinanciranja naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov
na območju Občine Hrpelje-Kozina.
Naziv postavke: Vzdrževanje in popravilo spominskih obeležij

Št. postavke: 0820 015

Sredstva so namenjena za vzdrževanje vseh spominskih obeležij, ki jih imamo v OHK. Program
vzdrževanja se pripravi v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in veteranskimi ter borčevskimi
organizacijami.
Naziv postavke: Kosovelova knjižnica Sežana

Št. postavke: 0820 01

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu, Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Letnega
programa kulture omogočamo enake možnosti dostopa do knjižnice oz. do knjižničnega gradiva in
storitev vsem občanom. Ustanovitelj zagotavlja sredstva za plače, prispevke delodajalca in
materialne stroške – po ključu delitvene bilance. Sredstva v proračunu so predvidena na podlagi
pripravljenega predloga plana knjižnice.
Naziv postavke: Nakup knjig – Kosovelova knjižnica

Št. postavke: 0820 02

Nakup knjižničnega gradiva se financira na osnovi javnega razpisa s strani Ministrstva za kulturo.
Občina zagotavlja v svojem proračunu delež sredstev za obnavljanje knjižnega fonda.
Naziv postavke: Knjižnica Bibliobus Koper

Št. postavke: 0820 05

Potujoča knjižnica na območju Občine Hrpelje - Kozina tekom leta nudi uporabnikom storitve in
redno obiskuje kraje: Brezovica, Gradišče, Hotična, Javorje, Markovščina, Materija, Ritomeče,
Rodik, Rožice, Slivje, Tatre, in Velike Loče.
Naziv postavke: Sofinanciranje programov in ½ plače vodje
JSKD (Javni sklad za ljubiteljsko kulturo)

Št. postavke: 0820 14

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih kulturnih društev, amaterskih skupin
za podporo k njihovem delovanju, ki se vodijo in izvajajo pod okriljem JSKD. Ravno tako občine v
deležu delitvene bilance sofinanciramo ½ plače vodje JSKD. Na podlagi Sporazuma o sofinanciranju
stroškov pisarne za delo Območne izpostave JSKD Sežana, sklenjenega med občinami Sežana,
Divača, Hrpelje - Kozina in Komen ter JSKD Sežana, naša občina krije 17,55 % delež navedenih
stroškov.
Naziv postavke: Sofinanciranje programa – kulturna društva

Št. postavke: 0840 02

Sredstva, namenjena za sofinanciranje dejavnosti društev na kulturnem področju, v skladu s
Pravilnikom o sofinanciranju programov kulturne dejavnosti v OHK, št. 621-1/2010, z dne 18. 2.
2010. Sredstva se glede na epidemiološko stanje in napoved tudi letos razpiše za tretjino manj, kot
običajno.
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Naziv postavke: Spominski dan Rodik – Artviže

Št. postavke: 0820 010

Občina Hrpelje - Kozina je leta 2001 s sklepom občinskega sveta 21. 7. določila za Spominski dan
OHK. V skladu s tem občinska uprava, v sodelovanju s KS Rodik in Artviže, s TD Rodik ter z OZ
borcev za vrednote NOB, vsako leto pripravi spominske slovesnosti. V 2021 poteka v Rodiku, kjer
je manj tehnične organizacije, kot na Artvižah, ki je prihodnje leto 2022.
Naziv postavke: Sofinanciranje podelitve nagrade Karla Štreklja

Št. postavke: 0820 011

V skladu z Listino o ustanovitvi nagrade Karla Štreklja, z dne 27. 12. 1999, ter na podlagi Pravilnika
o podelitvi nagrade Karla Štreklja, z dne 21. 12. 2000, OHK sodeluje s finančno podporo.
Naziv postavke: Bilten – Turistično društvo Postojna

Št. postavke: 0820 013

OHK sodeluje s Turističnim društvom Postojna, ki pripravlja mesečni koledar prireditev. Vključene
so vse občine južne primorske, razen obale in koledar se množično razdeli po najrazličnejših javnih
mestih. Od 2015 se pripravi tudi e-bilten in se ga ravno tako množično objavlja.
Naziv postavke: Srečanje s sosednjimi občinami – Beka - Botač

Št. postavke: 0820 014

Sredstva planirana za obeležitev dogodka Odprta meja Beka - Botač, ki je podpisan s sporazumom
z Občino Dolina in se odvija že več kot 30 let. Dogodek se je preimenoval v »Odprta meja v novem
času«. V letu 2021 dogodek praznuje 40 let, zato se predvidi 100% povečanje višine sredstev.
Naziv postavke: Božično-novoletni koncert

Št. postavke: 0820 016

Sredstva so namenjena za izvedbo božično-novoletnega koncerta v športni dvorani Hrpelje, ki
vključuje vsa glavna kulturna društva z redno dejavnostjo v občini.
Naziv postavke: Sofinanciranje – Srečanje Gradišč

Št. postavke: 0820 022

Vas Gradišče je, na podlagi dogovora med naselji z enakim imenom Gradišče, vključena v
združenje, ki se tradicionalno vsako leto srečuje v enem izmed Gradišč po Sloveniji. Občina v
proračunski postavki zagotavlja sredstva za udeležbo na teh srečanjih.
Naziv postavke: Sofinanciranje in organizacija prireditve
»Priključitev Primorske k matični domovini«

Št. postavke: 0820 036

Župani primorskih občin so se dogovorili, da bodo v občinskih proračunih zagotovili sredstva za
izvedbo prireditve "Priključitev Primorske k matični domovini". Organizacija proslave poteka vsako
leto v drugi občini. Zaradi finančnega stanja v državi in posledično tudi v občinah posamezni občinski
proračuni ne zmorejo kriti stroškov organizacije celotne proslave, zato so se župani odločili, da bodo
solidarno prispevali k izvedbi prireditve.
Naziv postavke: Sofinanciranje teka skozi jame Dimnice (X tek)

Št. postavke: 0820 044

Sredstva so namenjena organizaciji edinega podzemeljskega teka v državi. V sodelovanju z
Venčeslavom Japljem se v oktobru tradicionalno organizira tek, ki privabi veliko število tekačev. Tek
je poimenovan tudi Tek skozi hudičevo prekajevalnico. Ob 100-letnici turističnega razvoja Dimnic je
bila realizirana ideja o prvem teku v slovenskem podzemlju, s ciljem, do tekače tekmovalce in
rekreativce ter ljubitelje naravnih vrednot opozori in ozavešča o varovanju podzemnega sveta. V treh
letih izvedbe teka je prireditev dobila veliko večji pomen in dosega še dodatne cilje. Tek je postal
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močan povezovalni dogodek pri načrtovanju in organizaciji dogodka ter pri izvedbi, tako s strani
domačinov kot športnih tekmovalcev, rekreativcev in turistov iz Hrvaške in Italije.
Naziv postavke: Sofinanciranje mladinskih programov in
projektov

Št. postavke: 0820 044

Sredstva, planirana pod proračunsko postavko, so namenjena javnemu razpisu, ki je bil uveden v
letu 2018 in bo sofinanciral projekte na področju dejavnosti mladih.
Naziv postavke: Kulturni dom Hrpelje

Št. postavke: 0820 06

V proračunu občine se zagotovi sredstva za potrebe tehničnih popravil in izboljšav v stavbi
Kulturnega doma Hrpelje.
Naziv postavke: Nakup inštrumentov za Brkinsko godbo 2000

Št. postavke: 0820 065

Sredstva so namenjena za nakup instrumentov, ki jih potrebuje Brkinska godba 2000 za delovanje,
instrumenti so osnovno sredstvo OHK. Predlagano je zvišanje višine sredstev, v skladu z njihovim
načrtom nabave instrumentov.
Naziv postavke: Nakup opreme za izvajanje kulturnih prireditev

Št. postavke: 0820 069

Sredstva, namenjena za nakup manjših kosov opreme, potrebnih za izvedbo kulturnega programa,
predvsem v Kulturnem domu Hrpelje.
Naziv postavke: Sofinanciranje obeležitve jubilejev

Št. postavke: 0820 070

Občina Hrpelje - Kozina večje obletnice naših društev podpre z jubilejnimi nagradami. V 2021
praznujejo: Tigrovski pohod v Ocizli in delovanje Kulturnega društva Brkinska godba 2000 (obletnica
je bila v letu 2020, vendar obeležitev ni bila izvedena, zaradi epidemiološkega stanja).
Naziv postavke: Razstave, gledališke predstave, koncerti,
kulturna srečanja …

Št. postavke: 0820 08

Sredstva namenjena za izvajanje programa na področju kulture v organizaciji Občine HrpeljeKozina. Večinski del programa je tržne narave, zato z ustanovitvijo Režijskega obrata, večinski del
sredstev izvajanja programa preide med naloge Režijskega obrata.
Naziv postavke: Novoletne prireditve in obdaritev otrok v OHK

Št. postavke: 0820 19

Sredstva namenjena za izvedbo Dedka Mraza na občinski ravni in prazničnega dogajanja ter za
novoletno obdaritev otrok s posebnimi potrebami iz naše občine, ki obiskujejo zavode CUEV
Strunjan in CKSG Portorož in otroke nastanjene v varni hiši. Dogajanje smo v 2018 razširili na
dodatni glasbeni dogodek, ki je bil lepo sprejet in bomo z njim nadaljevali.
Naziv postavke: Kulturna promocija

Št. postavke: 0820 25

Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom predstavitve občine v medijih, sodelovanje na
natečajih in na drugih dogodkih z namenom promocije, nakupu knjig in nakupu promocijskih daril.
Porabo teh sredstev ureja Pravilnik o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo,
priznanja in darila Občine Hrpelje – Kozina, sprejet na 20. redni seji Občinskega sveta z dne 19. 10.
2017.
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Obrazložitve posebnega dela – DRUGE POSEBNE SKUPINE
Naziv postavke: Društva za ohranjanje narodne zavesti –
sofinanciranje po razpisu

Št. postavke: 0840 023

Proračunska sredstva so namenjena društvom, ki s svojimi programi skrbijo za ohranjanje narodne
zavesti. Sredstva se delijo na podlagi razpisa. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci
programov oz. projektov:
• fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih
zavodov, ki imajo sedež na območju Občine Hrpelje - Kozina,
druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih
zavodov, če se programi oz. projekti nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Hrpelje Kozina oz. za občane Občine Hrpelje - Kozina.
Prijavitelji ne morejo biti gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe,
gospodarska interesna združenja, podružnice tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o
gospodarskih družbah (Ur. list RS, štev. 65/2009-UPB-3 s spremembami).
Izvajalci programov oz. projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• da izvajajo programe oz. projekte, ki so predmet razpisa,
• da imajo sedež na območju Občine Hrpelje - Kozina oziroma izvajajo programe oz.
projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Hrpelje - Kozina,
• da programi oz. projekti omogočajo vključevanje ali uporabo članov oziroma uporabnikov
iz Občine Hrpelje - Kozina,
da prijavljeni programi oz. projekti niso bili sofinancirani iz proračuna Občine Hrpelje- Kozina in tudi
ne bodo prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis Občine Hrpelje - Kozina.
Naziv postavke: Financiranje političnih strank

Št. postavke: 0840 001/412000

Na podlagi Zakona o političnih strankah občine lahko financirajo politične stranke. Občinski svet
občine lahko določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah
za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev,
ki jih je dobila na volitvah. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v
proračunu občine za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz
izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po
predpisih, ki urejajo financiranje občin.
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Obrazložitve posebnega dela – ŠPORT
Naziv postavke: Financiranje športa v OHK po razpisu

Št. postavke: 0810 01

Sredstva so namenjena za sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa.
Sredstva so razdeljena na podlagi razpisa, ki temelji na Pravilniku o pogojih in merilih letnega
izvajanja športa v Občini Hrpelje - Kozina. Sredstva so na podlagi pogodb nakazana izvajalcem po
realizaciji programov.
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS obsega Letni program športa v Občini Hrpelje Kozina naslednje vsebine:
9- PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE (sofinancira se v deležu 10 %
vrednosti razpisa)
Interesna športna vzgoja
Programi interesne športne vzgoje zajemajo programe za:
a) predšolske otroke,
b) šoloobvezne otroke (od 6. do 15. leta),
c) mladine in študentov,
d) otroke in mladino s posebnimi potrebami.
Predšolski otroci
Programi interesne športne vzgoje predšolskih otrok so: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban
planinec, drugi 60-urni programi (športna šola). V programe in tečaje se letno vključuje 10–20
predšolskih otrok.
Šoloobvezni otroci
Programi interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok so; Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati,
drugi 80-urni programi(športna šola) ter Šolska športna tekmovanja. V programe je vključenih preko
120 otrok.
Interesna športna vzgoja mladine in študentov
Namen programa je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine,
odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad ter
zadovoljevanje človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
Interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Programi mladih s posebnimi potrebami se izvajajo z namenom izboljšanja socialne integracije in
vključevanja v vsakdanje življenje. V programe je vključenih 5–10 otrok.
10- ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
ŠPORT (sofinancira se v deležu 80 % vrednosti razpisa), KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
ŠPORT (sofinancira se v deležu 4 % vrednosti razpisa)
Z dejavnostjo kakovostnega in vrhunskega športa se ukvarja 200–230 otrok, mladine in odraslih, ki
nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka, mednarodnih tekmovanj,
evropskih in svetovnih prvenstev.
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
V dani sklop spadajo programi, v katere so uvrščeni otroci in mladi, ki imajo sposobnosti in interes,
da bi lahko postali vrhunski športniki. Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na
športno uspešnost, rezultat pa le eno od meril uspešnega dela s športniki.
Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave, tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih in
materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih programi športne rekreacije
ne zadovoljujejo, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
Vrhunski šport
Je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega
razreda.
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11- PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE IN ŠPORT INVALIDOV (sofinancira se v deležu 4
% vrednosti razpisa)
Športna rekreacija
Cilj športne rekreacije odraslih je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in
letnega prostega časa odraslih. V programe je vključenih okoli 500 posameznikov. To vrsto športne
dejavnosti plačujejo občani praviloma sami. Vendar se zaradi javnega interesa po vključevanju čim
večjega števila občanov v športno aktivnost sofinancira iz občinskega proračuna sledeče: – največ
80 ur strokovnega kadra/skupino, le starejšim občanom od 65 let starosti, – največ 80 ur najemnine
objekta/skupino, – sofinancirajo se tudi množične prireditve občinskega pomena in organizirana
rekreacijska tekmovanja na nivoju občine, in sicer 50 točk.
Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu in
tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
12- RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU (sofinancira se v deležu 2 %
vrednosti razpisa)
Razvojne in strokovne naloge v športu zajemajo udeležbo in organizacijo športnih prireditev,
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, informacijski sistem na področju športa ter
raziskovalno in založniško dejavnost. Pretežni del sredstev se namenja za udeležbo na prireditvah
oz. organizacijo prireditev, ki imajo učinek na razvoj in promocijo športa v Občini Hrpelje – Kozina,
ter izobraževanju, usposabljanju strokovnih kadrov v društvih.
Naziv postavke: Tekoče vzdrževanje šport. objektov po razpisu

Št. postavke: 0810 010

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju športnih objektov in se razdelijo na podlagi razpisa.
Na razpis se prijavijo društva s sedežem v Občini Hrpelje - Kozina, ki imajo v upravljanju igrišča.
Naziv postavke: Sofinanciranje obeležitve jubilejev

Št. postavke: 0810 36

Sredstva so namenjena praznovanjem jubilejev društev oz. organizacij, ki delujejo na področju
športa. Za izvedbo programa aktivnosti ob praznovanju občina v proračunu zagotavlja sredstva za
sofinanciranje programa.
Naziv postavke: Ureditev pomožnega objekta ob balinarski hali
v Obrovu

Št. postavke: 0810 39

Objekt služi tudi medgeneracijskemu druženju in je za krajevno skupnost in ljubiteljsko ter
profesionalno balinanje izrednega pomena.
Naziv postavke: »Športnik Krasa in Brkinov«

Št. postavke: 0810 41

Občine Divača, Sežana, Komen in Hrpelje - Kozina ter njihove športne zveze so se v letu 2013
dogovorile, da bodo vsako leto organizirale prireditev »Športnik leta Krasa in Brkinov«, vsakokrat v
drugi občini. Delitev stroškov organizacije se deli na vse štiri občine po ključu, ki je bil dorečen med
organizatorji. Občina v proračunu zagotavlja svoj delež.
Naziv postavke: Promocija športa

Št. postavke: 0810 42

Sredstva so namenjena za sofinanciranje vsebin ki niso zajete v LPŠ ali kako drugače sofinancirane.
Namenjena so predvsem za programe/prireditve/enkratne dogodke, ki niso načrtovani ali
44

ŠPORT

napovedani. Vsebine morajo biti pomembne za Občino Hrpelje - Kozina predvsem skozi promocijo,
združevanje in vsaj regionalno športno udejstvovanje. Dodelijo se na podlagi prošnje, kjer se
preverjajo zgornji kriteriji.
Naziv postavke: Vzdrževanje športne dvorane

Št. postavke: 0810 009

Predvideni stroški za elektriko, ogravanje, čiščenje in tekoče vzdrževanje objekta.
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Obrazložitve posebnega dela – PREDŠOLSKA VZGOJA
Naziv postavke: Tekoče vzdrževanje Vrtec Materija

Št. postavke: 0911 007

Podlaga je Zakon o vrtcih in Zakon o lokalni samoupravi, ki med osnovne naloge občine uvršča skrb
za predšolsko vzgojo in s tem zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje dejavnosti. Sredstva, ki
so zagotovljena pod proračunsko postavko, so namenjena manjšim vzdrževalnim delom v Vrtcu
Materija, ki se pojavijo ,med letom.
Naziv postavke: Redna dejavnost VVO Sežana

Št. postavke: 0911 01

V skladu z Zakonom o vrtcih se iz proračuna lokalne skupnosti, za razliko med ceno programov in
plačili staršev, zagotavljajo sredstva za: plače, prispevke delodajalcev in materialne stroške
zaposlenih v vrtcih v skladu z normativi in standardi. Sredstva se planiranjo na osnovi predvidenega
števila vpisanih otrok v vrtec. V letu 2019 se je zvišal cenik vrtca, zaradi dviga cen storitev in plač
zaposlenih v zadnjih dveh letih. Povečalo se je število otrok in dogradilo dva dodatna oddelka. V
planu so zajeta tudi finančna sredstva za svetovalne delavke in stroške za spremljevalca.
Naziv postavke: Plačilo ostalim VVO

Št. postavke: 0911 02

V skladu z Zakonom o vrtcih se iz proračuna lokalne skupnosti, za razliko med ceno programov in
plačili staršev, zagotavljajo sredstva za: plače, prispevke delodajalcev in materialne stroške
zaposlenih v vrtcih v skladu z normativi in standardi. Sredstva se planirajo na osnovi predvidenega
števila vpisanih otrok v zunanje vrtce in je število vpisanih otrok težko predvideti za prihodnje leto.
Naziv postavke: Investicije -Vrtec Hrpelje

Št. postavke: 0911 05

Podlaga je Zakon o vrtcih in Zakon o lokalni samoupravi, ki med osnovne naloge občine uvršča
skrb za predšolsko vzgojo in s tem zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje dejavnosti. V
enoti vrtca Hrpelje je potrebno nabaviti nova senčila pred igralnico, zamenjati vrata v starem delu
vrtca , zamenjati telovadno orodje, nabaviti 2 CD player-ja in računalnik za potrebe kuhinje.
Senčila se nabavijo v letu 2021, ostalo pa postopoma v letih 2021 in 2022.
Naziv postavke: Dodatna strokovna pomoč otrokom s
posebnimi potrebami

Št. postavke: 0911 08

Sredstva so namenjena sofinanciranju specialnega pedagoga za potrebe izvajanja dodatne
strokovne pomoči otrokom s težavami v govorno jezikovni komunikaciji in drugimi specifičnimi
težavami na področju komunikacije, v skladu s planom Centra za korekcijo sluha in govora
Portorož. Planirano je izvajanje DSP v vrtcu Hrpelje 2 uri tedensko.
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Obrazložitve posebnega dela – OSNOVNA ŠOLA
Naziv postavke: Posebna šola Elvira Vatovec, Strunjan –
specialna olimpijada

Št. postavke: 0912 014

Občina sofinancira športne prireditve, tekmovanja za otroke s posebnimi potrebami in terapijo s
konji. Višina sredstev je določena glede na število udeležencev, ki jih predvidi zavod.
Naziv postavke: Izdatki za blago in storitve v OŠ DBB

Št. postavke: 0912 017

V skladu z 82. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna zagotavljati
sredstva za delovanje in razvoj osnovnega izobraževanja, sredstva za plačilo stroškov za uporabo
prostora in opreme (voda, elektrika, komunalne storitve (odvoz odpadkov), zavarovanje opreme in
objektov, tekoče vzdrževanje opreme, čistila za vzdrževanje garderob telovadnice in razne storitve).
Dodatni stroški so za elektronsko hrambo šolske in ostale dokumentacije, v skladu z zakonom o
arhiviranju.
Naziv postavke: Stroški ogrevanja OŠ DBB

Št. postavke: 0912 018

Občina na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja krije stroške ogrevanja za OŠ in
športno halo. Sredstva so planirana v višini realizacije preteklega leta in prilagojena stroškom rasti
cen ogrevanja.
Naziv postavke: Varstvo vozačev

Št. postavke: 0912 03

Občina zagotavlja sredstva za varstvo vozačev učiteljem, ki skrbijo za varnost otrok pred odhodom
avtobusa.
Naziv postavke: Sredstva za nakup in vzdrževanje opreme v OŠ

Št. postavke: 0912 030

Na OŠ se že vrsto let beleži rast št. učencev. Šola se spopada s prostorskimi, organizacijskimi in
kadrovskimi izzivi. Šolska kuhinja postaja premajhna. S prerazporeditvijo obstoječih prostorov,
podrtjem nekaj sten, ter spremembo namembnosti enega prostora bi se pridobilo dovolj prostora za
uspešno razdeljevanje kosil v naslednjih letih. Ob rekonstrukciji bi zamenjali talno keramiko,
posodobili stroje in elektro instalacije ter kuhinjo uredili v skladu s sodobnimi smernicami in
zahtevami.
Naziv postavke: Sofinanciranje dejavnosti CUEV Strunjan –
najemnina

Št. postavke: 0912 034

Enoto Centra za usposabljanje Elvira Vatovec v Divači obiskujejo učenci iz Občine Hrpeje - Kozina.
Občina na podlagi Pogodbe zagotavlja sredstva za stroške najemnine po ključu deleža otrok v enoti
iz posamezne občine.
Naziv postavke: Tekoče vzdrževanje OŠ DBB

Št. postavke: 0912 036

Občina je kot lastnik šolskih objektov dolžna redno vzdrževati objekte. Sredstva, zagotovljena pod
proračunsko postavko, so namenjena manjšim vzdrževalnim delom v OŠ, ki se pojavijo med letom.

47

OSNOVNA ŠOLA

Naziv postavke: Sofinanciranje programa Posebne šole Elvira
Vatovec, Strunjan – oskrbnina

Št. postavke: 0912 07

Občina na podlagi pogodbe zagotavlja sredstva za fiksne stroške in stroške tekočega vzdrževanja
posameznega programa, glede na število učencev iz naše občine, ki obiskujejo Posebno šolo Elvire
Vatovec Strunjan-enota Divača.
Naziv postavke: Plačilo spremljevalca gibalno oviranemu otroku

Št. postavke: 0912 40

Občina zagotavlja sredstva OŠ za plačilo spremljevalca gibalno oviranemu otroku, ki potrebuje
spremstvo.
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Obrazložitve posebnega dela – GLASBENA ŠOLA
Naziv postavke: Glasbena šola Sežana

Št. postavke: 0912 08

Občina je v skladu z 82. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja dolžna pokrivati
stroške delovanja glasbene šole. Osnovni kriterij je: povprečno vključeni otroci v zadnjih treh šolskih
letih. Glasbeni šoli se zagotavljajo v pretežni meri sredstva za pokrivanje tekočih stroškov,
materialnih stroškov, sredstva za nadomestilo stroškov delavcem in drugo. Del sredstev se nameni
za nakup novih instrumentov glasbeni šoli.
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Obrazložitve posebnega dela – PODPORNE STORITVE V PRIMARNEM IN SEKUNDARNEM
IZOBRAŽEVANJU
Naziv postavke: Dejavnost logopeda
Št. postavke: 0911 03
Sredstva so namenjena sofinanciranju specialnega pedagoga za potrebe izvajanja dodatne
strokovne pomoči otrokom s težavami v govorno jezikovni komunikaciji in drugimi specifičnimi
težavami na področju komunikacije, v skladu s planom Centra za korekcijo sluha in govora Portorož.
Naziv postavke: OŠ DBB – dodatni program

Št. postavke: 0912 012

Zaradi boljše kvalitete dela občina sofinancira programe in projekte, ki ne sodijo v obvezni del
učnega načrta: dodatni prevoz šolskih tekmovanj (Filmska vzgoja 4. in 8. razred, prireditve ob tednu
otroka, bralna značka, Prvaki znanja, športna tekmovanja ...).
Naziv postavke: Sofinanciranje prevoza in programov šole v
naravi OŠ DBB

Št. postavke: 0912 013

Sredstva so namenjena za izvajanje socialne politike v občini, pomoč staršem pri zagotovitvi
finančnih sredstev za plačilo šole v naravi, pomoč pri nabavi smučarske opreme in sofinanciranju
programa šole v naravi.
Naziv postavke: Sofinanciranje nadomeščanja krajših
odsotnosti zaposlenih OŠ Hrpelje

Št. postavke: 0912 02

Sofinancirajo se nadomeščanja krajših odsotnosti zaposlenih v OŠ Hrpelje, ki jih resorno ministrstvo
ne financira.
Naziv postavke: Sprejem in obdaritev prvošolcev

Št. postavke: 0912 020

Občina vsem prvošolcem nameni za prvi šolski dan del sredstev za nakup šolskih potrebščin ali
majic.
Naziv postavke: Šola za starše

Št. postavke: 0912 26

CUEV organizira dodatna izobraževanja za starše otrok s posebnimi potrebami, občina sofinancira
del stroškov izvedbe projekta, imenovanega Šola za starše.
Naziv postavke: Sofinanciranje šole v naravi in novoletne
prireditve v posebni šoli Elvire Vatovec, Strunjan

Št. postavke: 0912 27

Pomoč staršem otrok s posebnimi potrebami pri zagotovitvi finančnih sredstev za plačilo šole v
naravi.
Naziv postavke: Sofinanciranje mladinskih programov in
letovanj

Št. postavke: 0912 38

Društva, ki delujejo v interesu Občine Hrpelje-Kozina letno organizirajo letovanja za otroke z
namenom izobraževanja in izpopolnjevanja na področju delovanja društva (šport, kultura in
gasilstvo,..). Občina je v proračunu namenila sredstva za sofinanciranje programa. Izdelan bo
pravilnik o dodelitvi sredstev. Le ta bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.
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Naziv postavke: Prevozi otrok

Št. postavke: 0912 04

Na podlagi Zakona o šoli in 82. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna
pokrivati stroške prevoza učencem osnovne šole. Občina je v letu 2019 objavila javni razpis do
zaključka šolskega leta 2023. Sredstva so planirana v skladu s pogodbo, ki smo jo sklenili z
najugodnejšimi ponudniki, ki je bil izbran na javnem razpisu, in bo izvajal prevoze v prihodnjih 4
letih.
Naziv postavke: Prevoz otrok na podlagi odločb

Št. postavke: 0912 041

Na podlagi Zakona o osnovni šoli je občina dolžna zagotoviti sredstva za prevoz osnovnošolskih
otrok s posebnimi potrebami z bivališčem v OHK, ki se vozijo v posebne šole izven kraja bivanja.
V preteklem letu se je pojavila potreba za vožnjo otroka v Postojno. Sredstva so planirana na osnovi
realizacije v preteklem letu in višini izplačil stroškov straršem, ki otroka vozijo.
Naziv postavke: Svetovalni center za mladostnike Koper

Št. postavke: 0912 050

Občina ima sklenjeno Pogodbo s svetovalnim centrom za pomoč otrok in mladostnikom iz Kopra za
namene nudenja pomoči in svetovanju otrokom in mladostnikom pri težavah na področju
psihoterapevtskih dejavostih, diagnostiki in svetovalnih storitvah (za predšolske otroke,
osnovnošoslke otroke in mladostnike). Na podlagi pogodbe bo Svetovalni center v letu 2020 opravil
dejavnosti v občini Hrpelje-Kozina v skupnem obsegu 85 ur. Vrednost urne postavke za leto 2021
je s strani centra določena v višini 51 €.
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Obrazložitve posebnega dela – VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
Naziv postavke: Štipendijski sklad – Univerza na Primorskem

Št. postavke: 0941 00

Občina Hrpelje - Kozina je z Univerzo na Primorskem podpisala pogodbo, s katero vsako leto v
štipendijski sklad namenja sredstva za podelitev štipendij študentom. Višina sredstev je določena
na podlagi zahtevka, ki ga poda Univerza na Primorskem – upravni odbor, ki določi višino letne
štipendije.
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Obrazložitve posebnega dela – SOCIALNO VARSTVO
Naziv postavke: Izgradnja doma starejših občanov

Št. postavke: 1020 03

V okviru pobude Konzorcija 17, ki se zavzema za vzpostavitev upravljanja mreže malih domov, so
predvidena sredstva za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo objekta za integrirano
dolgotrajno oskrbo, v prvi fazi za 32 starostnikov in kasneje še dodatnih 32. Predvidena je
ustanovitev skupnega javnega zavoda, katerega soustanovitelji bodo občine in javni zavod.
Financiranje projekta je predvideno iz evropskih sredstev.
Naziv postavke: Varna hiša

Št. postavke: 0840 044

Občina Hrpelje - Kozina je pogodbena partnerica pri sofinanciranju programa Regijske varne hiše,
skupaj z ostalimi 12 občinami. S sredstvi sofinanciramo program varne hiše, kot pomoč pri namestitvi
in zaščiti žensk in otrok – žrtev nasilja v družini.
Naziv postavke: Program preprečevanja odvisnosti

Št. postavke: 0840 016

Na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo
programe na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, sta za posamezno občino
določena obseg in način sofinanciranja. Na podlagi podpisanih letnih pogodb se mesečno izplačuje
višina odobrenih sredstev.
Naziv postavke: Program pomoči duševno bolnim

Št. postavke: 0840 017

Na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo
programe na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, sta za posamezno občino
določena obseg in način sofinanciranja. Na podlagi podpisanih letnih pogodb se mesečno izplačuje
višina odobrenih sredstev.
Naziv postavke: Program Rdečega križa

Št. postavke: 0840 018

Na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo
programe na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, sta za posamezno občino
določena obseg in način sofinanciranja. Na podlagi podpisanih letnih pogodb se mesečno izplačuje
višina odobrenih sredstev.
Naziv postavke: Program za otroke in mladostnike – MDPM

Št. postavke: 0840 019

Na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo
programe na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, sta za posamezno občino
določena obseg in način sofinanciranja. Na podlagi podpisanih letnih pogodb se mesečno izplačuje
višina odobrenih sredstev.
Naziv postavke: Sofinanciranje programa – Društva s področja
zdravstva in sociale

Št. postavke: 0840 03

Podlaga je Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v
Občini Hrpelje - Kozina. S programom in financiranjem društev občina pomaga izvajalcem in
uporabnikom h kvalitetnejšemu življenju. Sredstva so razdeljena na podlagi razpisa.
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Naziv postavke: Domska oskrba

Št. postavke: 1020 01

Zakon o socialnem varstvu v 99. členu določa, da se iz proračuna občine med drugim financirajo
stroški storitev v Zavodih za odrasle, ko je upravičenec oz. drug zavezanec delno ali v celoti
oproščen plačila. O oprostitvi plačila upravičenca oz. zavezanca odloča, na podlagi Uredbe o merilih
za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev, Center za socialno delo Sežana.
Višina potrebnih sredstev je odvisna od števila oskrbovancev. Občina je dolžna zagotavljati
plačevanje storitev za oskrbovalce domov in drugih institucionalnih zavodov na osnovi odločbe
Centra za socialno delo, če posameznik nima zagotovljenih lastnih finančnih sredstev v predvideni
višini.
Naziv postavke: Program za starostnike – CSD

Št. postavke: 1070 006

Na proračunski postavki so planirana sredstva za kritje dela stroškov za plačo in dela materialnih
stroškov za izvajanje programa. Program, ki se izvaja, je bil sprejet na seji občinskega sveta.
Program pomeni novo obliko pomoči starejšim, to je terensko delo oz. obiski v domačem okolju z
namenom, da se ostarelim ljudem pomaga osmisliti življenje, vzpostaviti stik z zunanjim svetom in
jim omogočiti čim dlje ostati v domačem okolju.
Naziv postavke: Javna dela

Št. postavke: 1070 007

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju
socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in
zaposlitvenih možnosti. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, izobraževanja,
kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva in drugih sorodnih področjih. Na javno povabilo se
lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki so izvajalci programov javnih del.
V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot dve leti prijavljeni pri
zavodu za zaposlovanje, brezposelni, mlajši od 30 let ali starejši od 50 let, brezposelni prejemniki
denarnega nadomestila ali denarne socialne pomoči, brezposelni brez poklica, brezposelni starši
invalidnih in dolgotrajno bolnih otrok, brezposelni po prestani zaporni kazni, brezposelni, ki živijo
sami in imajo enega ali več vzdrževanih članov, in brezposelni invalidi.
Naziv postavke: Program »Pomoč brezdomcem in rizičnim
skupinam«

Št. postavke: 1070 008

Sredstva so namenjena izvajanju programov za pomoč brezdomcem in rizičnim skupinam, ki ga
izvaja CSD Sežana.
Naziv postavke: Plačilo pogrebnin

Št. postavke: 1070 01

Po določilih Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti je občina dolžna poravnati stroške pokopa
umrlih, ki nimajo svojcev, ki so dolžni organizirati in plačati stroške pokopa, ali če svojci niso sposobni
poravnati teh stroškov.
Naziv postavke: Denarno nadomestilo v enkratnem znesku

Št. postavke: 1070 02

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Hrpelje - Kozina
komisija določi višino enkratne denarne pomoči socialno ogroženim upravičencem. Župan vsako let
posebej določi komisijo, ki vodi postopek ugotovitve pravice do dodelitve občinske denarne pomoči.
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Komisija deluje v sodelovanju s CSD, patronažno službo in prostovoljci. Občina ima v ta namen
oblikovane obrazce, ki jih občani dobijo v vložišču ali na internetni strani občine. Denarna pomoč se
dodeljuje za nakup ozimnice, plačila življenjskih stroškov ter za premostitev trenutne finančne in
materialne stiske.
Naziv postavke: Enkratni znesek za novorojenčke po pravilniku

Št. postavke: 1070 03

Občina na podlagi Pravilnika o enkratni pomoči za novorojence namenja sredstva v višini 500 eur,
novorojencem, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Hrpelje –
Kozina.
Naziv postavke: Subvencioniranje stanarin

Št. postavke: 1070 04

Pomoč pri plačilu najemnine za uporabo stanovanja ureja Uredba o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih
najemnin. Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju,
namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju. Meja
dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika
in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka,
določenega skladno s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene prejemke, povečanega za 30 %
ugotovljenega dohodka, in za znesek neprofitne najemnine, določene po predpisih, ki urejajo
stanovanjske zadeve, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih.
Ne glede na določbe zakona, ki ureja socialnovarstvene prejemke, se pri izračunu minimalnega
dohodka najemnik in osebe, ki so navedene v najemni pogodbi, štejejo v družino. Subvencija
najemnine se določi v višini kot določa zakon, ki ureja stanovanjska razmerja. Poleg subvencije iz
prejšnjega stavka se upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih prizna še
subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih
najemnin.
Do subvencije so upravičeni najemniki v neprofitnem stanovanju, ki izpolnjujejo cenzuse za
ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči. V skladu z novo zakonodajo postopek
ugotavljanja pravice do subvencije najemnine vodi Center za socialno delo Sežana.
Naziv postavke: Program »Pomoč duševno bolnim in njihovim
družinam na domu«

Št. postavke: 1070 06

Center za socialno delo Sežana izvaja dva dodatna programa, in sicer: Pomoč duševno bolnim in
njihovim družinam ter Program za starostnike. Programi se izvajajo na območju občin Sežana,
Komen, Divača in Hrpelje - Kozina. Občina Hrpelje - Kozina sofinancira omenjena programa v višini
16,67 %. Na postavki so predvidena sredstva za kritje dela plače in materialnih stroškov izvajanja
dopolnilnega programa. Navedeni program se izvaja od leta 1993. V tem času je bil program
financiran iz različnih virov in se je izvajal v različnih oblikah (javna dela, program 1000 novih
možnosti, zaposlitev za določen čas). Program se je izkazal za uspešnega in je 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,
pomoč pri prevozih, pomoč pri vključevanju v dnevni center in pomoč pri razdeljevanju paketov
Rdečega križa. V okviru tega programa deluje tudi skupina svojcev za samopomoč.
Naziv postavke: Program »Družinski pomočnik«

Št. postavke: 1070 07
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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 dohodek v višini minimalne plače 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 je določena v Zakonu o
usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS in se bo od 1. 1. 2013 dalje
usklajevala dvakrat letno v mesecu januarju in v juliju z rastjo cen življenjskih potrebščin po podatkih
Statističnega urada RS. Delno plačilo za izgubljeni dohodek je do 30. 12. 2011 znašalo 660,74 EUR,
v obdobju do 31. 12. 2011 do 30. 12. 2012 je znašalo 697,44 EUR, od 31. 12. 2012 pa znaša 734,15
EUR. V skladu z 99. čl. Zakona o socialnem varstvu ta sredstva zagotavlja občina na podlagi Odločb
SCD.
Naziv postavke: Plačilo izvajanja pomoči na domu po podeljeni
koncesiji

Št. postavke: 1070 08

Občina Hrpelje-Kozina je pogodbena partnerica z Zavodom Pristan, ki izvaja strokovno pomoč na
domu. Predviden obseg opravljenih storitev v letu 2021 in 2022 znaša 300 efektivnih ur mesečno,
predvsem zaradi prezasedenosti domov za starejše in povečanja št. starejših nad 65 let. Subvencija
Občine Hrpelje-Kozina k ceni storitve na delovnik znaša 75%. Povečajo se stroški dela in stroški
materiala, ki vplivajo na dvig cene za 10%. Občina z višino subvencije ohranja ceno za uporabnika
nespremenjeno.
Naziv postavke: Družbeno koristno delo, plačilo po odl.

Št. postavke: 1070 09

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, s
spremembami in dopolnitvami) in Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/2008 – uradno
prečiščeno besedilo) ima storilec kaznivega dejanja možnost namesto prestajanja zaporne kazni
opraviti določeno število ur javno koristnega dela. Občina Hrpelje - Kozina je že v letu 2009 pristopila
k projektu, ki se vodi v povezavi s Centrom za socialno delo Sežana, koordinatorko družbeno
koristnega dela, zaposleno na CSD Koper, in pristojnim sodiščem. Kot institucija, ki je sprejela
odgovornost za sprejem storilca, je občina dolžna napoteno osebo, pred pričetkom opravljanja dela
v splošno korist, obvezno zavarovati: za poškodbe pri delu in poklicno bolezen po določbah Zakona
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki
je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, skladno z določbami Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju. Občina je dolžna napoteno osebo poslati na zdravniški pregled in ji
omogočiti izobraževanje ter opravljanje izpita iz varstva pri delu. Občina se v dogovoru, ki ga sklene
z napoteno osebo in CSD Sežana, zaveže napoteni osebi povrniti stroške za prehrano med delom,
stroške prevoza na delo in z dela. Vse stroške, ki jih je občina imela v zvezi z izvedbo družbeno
koristnega dela, dobi povrnjene po izstavitvi računa, s strani CSD Sežana.
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Obrazložitve posebnega dela – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Naziv postavke: Stroški, povezani z zadolževanjem

Št. postavke: 0133 118

Bankam in drugim finančnim institucijam je občina dolžna plačati stroške, ki nastanejo v postopku
zadolževanja in se nanašajo predvsem na stroške vodenja pogodb in stroške odobritve kreditov.
Naziv postavke: Plačila obresti od najetih kreditov

Št. postavke: 0133 119

Plačila obresti se nanašajo na odplačila obresti za najete dolgoročne kredite pri razvojnem skladu iz
leta 2011 in leta 2012 ter na odplačila za najete kratkoročne in dolgoročne kredite pri poslovnih
bankah. Obresti se odplačujejo za dobo najema kreditov desetih oziroma petnajstih let. Pogodbe o
povratnih sredstvih, ki jih ima občina sklenjene z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo,
ne vključujejo plačila nikakršnih obresti. Krediti so najeti za investicije, predvidene v proračunih
občine – kanalizacijsko omrežje, črpališče, ceste, igrišča, vrtec, šola … Obresti se odplačujejo
mesečno in v višini, ki je dogovorjena v pogodbah. Za najem dolgoročnih kreditov je občina pridobila
soglasja Ministrstva za finance kot to narekuje veljavna zakonodaja. O vsakem plačilu obresti za
posamezne kredite občina poroča Ministrstvu za finance preko spletne aplikacije.
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Obrazložitve posebnega dela – KRAJEVNE SKUPNOSTI
Naziv postavke: Funkcionalni stroški v KS

Št. postavke: 0180 01

Sredstva na teh postavkah so namenjena za tekoče delovanje KS. Sredstva so namenjena za
komunalne storitve, električno energijo, tekoče vzdrževanje vaških domov in druge nepredvidene
izdatke.
Naziv postavke: KS

Št. postavke: 0490 010

Investicije v krajevnih skupnostih se bodo izvajale v okviru predlaganih finančnih načrtov, ki so jih
pripravile posamezne krajevne skupnosti. Investicije večjega vrednostnega obsega se bodo izvajale
v okviru postavk občinskega proračuna (prometna ureditev, podporni zidovi, sanacija spominskih
obeležij, ekološki otoki, javna razsvetljava, otroška igrišča). Za obnovo sakralnih objektov bo Občina
pripravila razpis, na katerega se bo možno prijaviti, prav tako za obnovo športnih objektov. Izgradnja
vaških domov je prav tako postavka v občinskem proračunu. Za ureditev kalov smo odprli novo
proračunsko postavko.
1314- Krajevna skupnost Artviže – 0490010/420402
Opis del
Nakup ozvočenja z mikrofonom

2021
300,00

Predlagana popravila cest Artviže-Gradišica, Artviže proti Ostrovici in od Grmade do Štrakljevih bodo
izvedena v letu 2021 v okviru del na povezovalnem vodovodu Il.Bistrica-Rodik, zato v proračun
krajevne skupnosti sredstva niso vključena. Za ureditev javne razsvetljave je v okviru proračuna
odprta posebna postavka.
15- Krajevna skupnost Brezovica – 0490011/420402
Opis del
Vzdrževalna dela na vaškem domu – sanacija strehe, zamenjava oken v
zgornjem nadstropju.

2021
30.000,00

Ureditev ekoloških otokov se izvaja v okviru posebne proračunske postavke , zato sredstva pri
proračunu krajevne skupnosti niso predvidena. Prav tako je v proračunu posebna postavka za
urejanje otroških igrišč. Predlagana ureditev poti Brezovica-Gradišica spada v domeno gozdnih poti.
16- Krajevna skupnost Gradišče – 0490012/420402
Opis del
Ureditev javne poti v vasi

2021
6.000,00

Predlagana je ureditev javne poti od HŠ 31 do HŠ 50. Javna razsvetljava se bo izvajala v okviru
posebne proračunske postavke. Vzdrževalna dela – pleskanje – v vaškem domu bodo izvajali
zaposleni v režijskem obratu OHK.
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17- Krajevna skupnost Hrpelje – 0490013/420402
Opis del

2021

Tublje- ureditev ceste v Tubljah

10.000,00

Postavitev klopi za sprehajalce v Tubljah in Hrpeljah

1.000,00

Ureditev predlaganih cest v Hrpeljah in Slopah bo izvedena v okviru postavke rednega vzdrževanja
cest, cesta od pokopališča v Hrpeljah proti Tubljam pa v okviru LAS-ovega projekta. Za javno
razsvetljavo, otroška igrišča in ekološke otoke imamo v proračunu svoje proračunske postavke.
18- Krajevna skupnost Klanec – 0490023/420402
Opis del
Delež pri obnovi zidu na pokopališču

2021
5.000,00

Odbojna ograja na cesti Kozina-Klanec se bo izvedla iz postavke vzdrževanje cest. Za sanacijo
potoka Glinščica je pristojna ARSO in se za to že pripravljajo projekti, deloma pa so se dela že
pričela izvajati v letu 2020. Kritične odseke na cesti skozi Klanec se bo saniralo v okviru postavke
investicijsko vzdrževanje cest. Javna razsvetljava se bo urejala iz ločene proračunske postavke.
Igrala ob vaškem domu bodo popravili zaposleni v režijskem obratu OHK. Za postavitev odbojne
ograje na avtobusni postaji v Petrinjah, postavitev ogledala in postavitev table za označitev naselja
je odgovorna Direkcija za ceste RS, ki je predlog zavrnila. Zgornja cesta v Petrinjah se bo urejala iz
postavke investicijsko vzdrževanje cest.
19- Krajevna skupnost Kozina – 0490014/420804
Opis del
Oprema prostorov krajevne skupnosti, zaključna obrtniška dela v prostorih KS

2021
1.500,00

Javna razsvetljava in ekološki otoki se bodo urejali v okviru posebnih proračunskih postavk.
20- Krajevna skupnost Krvavi Potok – 0490016/402999
Opis del

2021

Javna razsvetljava in ureditve ekoloških otokov se bodo izvajale v okviru posebnih proračunskih
postavk, prav tako tudi otroška igrišča. Vzdrževalna dela v vaškem domu bodo izvedli zaposleni v
režijskem obratu OHK. Vzdrževanje cest se bo izvajalo v okviru postavke rednega vzdrževanja cest.
21- Krajevna skupnost Materija – 0490016/402999
Opis del
Podporni zid v Povžanah, odvodnjavanje na cesti proti Slavniku

2021
10.000,00

Predlagana investicija – dokončanje pločnika sodi med državne projekte – Ureditev ceste in križišča
v Materiji. Javna razsvetljava in urejanje ekološkega otoka v Povžanah se bo izvedlo v okviru
posebnih postavk proračuna.
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22- Krajevna skupnost Obrov – 0490017/420402, 402999
Opis del
Ureditev parkirišča pri trgovini za cca 4 avtomobile- porušiti zid

2021
2.000,00

Ureditev poti, gozdnih poti in protipožarnih poti se bo izvajalo v okviru posebnih proračunskih
postavk, prav tako otroška igrišča in nakup igral. Vzdrževalna dela v vaškem domu Javorje in v
balinarski hali bodo opravili zaposleni v režijskem obratu OHK. Za vaški dom Golac je v teku
pridobivanje dokumentacije za legalizacijo objekta. Nakup defibrilatorja za KS Obrov je predviden v
letu 2021 v okviru participativnega proračuna- posebna postavka. Ureditev kala pred Brezovim
Brdom se bo izvedla v okviru posebne postavke proračuna. Sanacija sakralnih objektov se izvaja iz
posebne proračunske postavke.
23- Krajevna skupnost Ocizla – 0490018/420402
Opis del
Sanacija zidanega studenca z 2 obokoma in delež pri popravilu zidu na
pokopališču v Klancu

2021
10.000,00

Urejanje ekoloških otokov se bo izvajalo v okviru posebne proračunske postavke, prav tako se bo
uredilo avtobusno postajališče na »Kržadi« iz proračunske postavke avtobusna postajališča, na
kateri so zagotovljena sredstva za ta namen. Javna razsvetljava se bo urejala iz posebne postavke.
Otroško igrišče in balinišče bodo uredili zaposleni v režijskem obratu OHK. Za sanacijo vodnih virov
je potrebno pridobiti soglasja ARSO in dela izvesti z njihovim sodelovanjem. Zid ob cesti proti cerkvi
ni v občinski lasti, zato ga v proračun ne moremo vključiti. Cesta iz Ocizle v dolino pod vasjo se bo
predvidoma urejala v sklopu del na II.tiru.
24- Krajevna skupnost Prešnica – 0490019/420402
Opis del

2021

Delež pri sanaciji zidu na pokopališču v Klancu

5.000,00

Zamenjava oken na vaškem domu Prešnica

8.000,00

Cesta proti Prešnici se bo na kritičnih mestih popravila iz postavke investicijsko vzdrževanje cest.
25- Krajevna skupnost Rodik – 0490020/420299, 420402
Opis del
Postavitev tabel in stojal za kolesa

2021
1.000,00

Javna razsvetljava se bo dopolnjevala z dodatnimi svetili v okviru posebne proračunske postavke.
26- Krajevna skupnost Slivje – 0490021/420201, 420402, 420804
Opis del

2021

Orehek-kuhinja vaški dom

5.000,00

Ritomeče-nakup kuhinje za vaški dom

2.000,00

V vasi Slivje se bodo poti urejale v letu 2021 v okviru del na povezovalnem vodovodu, prav tako pa
tudi ceste iz Orehka proti Tatram. Za ureditev poti v Žnidarco in Cerovca-Ravbarca se bo iz
proračuna zagotovilo material - tampon.
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27- Krajevna skupnost Tatre – 0490022/420402, 420804
Opis del
Ureditev parkirišča pri pokopališču

2021
5.000,00

Urejanje javne razsvetljave se bo izvajalo iz posebne proračunske postavke.
28- Krajevna skupnost Vrhpolje – 0490024/420804
Opis del
Prva faza ureditve nogometnega igrišča in nakup stolov in miz za vaški dom

2021
10.000,00

Javna razsvetljava se bo urejala iz posebne proračunske postavke. Beljenje in sanacijo vlage v
vaškem domu bodo opravili zaposleni v režijskem obratu OHK.
29- Krajevna skupnost Hotična
Opis del
Sanacija hudournikov

2021
16.000,00

Montažo avtomatske pipe za kolesarje in pohodnike bo izvedlo podjetje Kraški vodovod, ekološki
otok se bo urejal v okviru posebne proračunske postavke.
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Obrazložitve posebnega dela – REŽIJSKI OBRAT
Naziv postavke: Plače – Režijski obrat

Št. postavke: 0111 012

Predlagan obseg sredstev na tej postavki je namenjen kritju stroškov dela zaposlenih v občinski
upravi v Režijskem obratu (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres
za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje,…).
Naziv postavke: Nakup opreme – Režijski obrat

Št. postavke: 0133 77

Sredstva so namenjena nakupu potrebne opreme za izvajanje dejavnosti režijskega obrata (nabava
delovne opreme) ter za tekoče delovanje Režijskega obrata (stroškov službene obleke, pisarniškega
materiala in čistilnega materiala, telefonske stroške,…) in bodo predvidoma zadostovala do konca
leta 2021.
Naziv postavke: Režijski obrat-pokopališče Hrpelje, Klanec, Brezovica, Slivje, Golac
Št. postavke: 0490 48, 0490 49, 0490 50, 0490 51, 0490 52
Sredstva se porabljajo za pokrivanje stroškov upravljanja pokopališč, katera so v upravljanju Občine
Hrpelje-Kozina (odvoz smeti, električna energija, voda in komunalne storitve). Za odvoz odpadkov
je bila sklenjena Pogodba o ravnanju s komunalnimi odpadki za posamezno pokopališče. Sredstva
za električna energija in vodo ter komunalne storitve so planirana na podlagi porabe v preteklih
mesecih. Sredstva kot drugi operativni odhodki so planirana za pokrivanje stroške vzdrževanja
pokopališča.
Naziv postavke: Režijski obrat-parkirišče za avtodome

Št. postavke: 0490 53

Sredstva se porabljajo za pokrivanje stroškov upravljanja parkirišča za avtodome (odpadki, elektrika,
voda, terminal) ter za pokrivanje stroškov vzdrževanja objekta.
Naziv postavke: Režijski obrat – Razvoj in promocija turizma

Št. postavke: 0473 27

Režijski obrat bo v okviru svojih nalog črpal iz te postavke sredstva za: informacijsko turistično
dejavnost, ki vključuje: informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, sprejemanje in posredovanje
predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom, urejanje in
vzdrževanje turistične signalizacije; spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov
v Občini Hrpelje – Kozina, načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v Občini
Hrpelje - Kozina; sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in drugo. V 2021 se nadaljuje postopen
prevzem nalog na področju turizma.
Naziv postavke: Režijski obrat: vzdrževanje stojnic

Št. postavke: 0473 29

Režijski obrat bo v okviru svojih nalog črpal iz te postavke sredstva za vzdrževanje stojnic. Občina
ima v lasti 20 premičnih stojnic
Naziv postavke: Režijski obrat: vzdrževanje tržnice na Kozini

Št. postavke: 0473 28

Režijski obrat bo v okviru svojih nalog črpal iz te postavke sredstva za vzdrževanje Tržnice Kozina.
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Naziv postavke: Režijski obrat – Dejavnost kulturnega doma

Št. postavke: 0820 28

Režijski obrat bo v okviru svojih nalog prevzel večinski del organizacije Kulturnega doma Hrpelje in
sicer tisti del programa, ki je tržni – trženje otroških predstav in predstav za odrasle ter drugih tržnih
dogodkov. V 2021 se nadaljuje postopen prevzem nalog iz dejavnosti Kulturnega doma Hrpelje.
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Obrazložitev posebnega dela – PARTICIPATIVNI PRORAČUN
Naziv postavke: Participativni proračun

Št. postavke: 0133 78

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o
njegovi porabi sodelujejo prebivalke in prebivalci občine, ki sami določajo, katere investicije so v
skupnosti najnujnejše. Tako lahko prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja v naši občini.
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