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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA 
LETO 2008 IN 2009 
 
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 
10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05, 21/06), Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06), Statut 
Občine Idrija (Ur.l. RS, št. 1/01,  33/01 in 135/04).  
 
V skladu z Zakonom o javnih financah in internimi akti občine je župan dolžan predlagati 
občinskemu svetu v sprejem proračun občine za leto 2008 in 2009 skupaj z načrtom razvojnih 
programov in finančnimi načrti neposrednih uporabnikov proračuna (krajevnih skupnosti). 
 
Pri pripravi proračuna za leto 2008 in 2009 smo izhajali iz kvantitativnih izhodišč Ministrstva 
za finance (v nadaljevanju MF) iz  julija 2007, ki so bila osnova za vrednotenje prihodkov in 
odhodkov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov. 24.09.2007 pa smo iz MF 
prejeli še podatke o primerni porabi občin, prihodku občin iz glavarine in finančni izravnavi 
za leto 2008 in 2009. 
 
Kvantitativna izhodišča MF za ovrednotenje programov neposrednih in posrednih 
proračunskih uporabnikov za leto 2008 in 2009 so: 
 

1. Izhodiščna plača se poveča od julija 2008 dalje za 1,3 %, od julija 2009 pa 1,2 %. 
2. Pri planiranju prispevkov iz bruto plač (prispevki delojemalcev) ter pri planiranju 

prispevkov na bruto plače (prispevki delodajalcev) za leto 2008 in 2009 se upoštevajo 
sedaj veljavne stopnje. Spremenile pa so se stopnje davka na izplačane plače v skladu 
z Zakonom o spremembah zakona o davku na izplačane plače (Ur.l. 108/05). 

3. Osebni prejemki: 
- regres za letni dopust se poveča glede na leto 2007 za planirano povprečno 

letno rastjo cen življenjskih potrebščin, to je za leto 2008 2,6 %, za leto 2009 
2,4%.  

- sredstva za stroške prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo 
se načrtujejo v višini dejanskih stroškov za leto 2007, povečanih za letno rast 
cen  (za leto 2008 v višini 2,6 %, za leto 2009 2,4 %). Sredstva za prehrano ter 
sredstva za prevoz je potrebno planirati samo za dneve prisotnosti na delu. V 
času letnega dopusta zaposleni do teh povračil niso upravičeni. 

- jubilejne nagrade se za posamezno število let delovne dobe planirajo v 
naslednji višini: 

                        10 let: 267,51 eur,   
                        20 let:  401,26 eur, 
                        30 let: 535,01 eur. 

4. Materialni stroški: kot podlaga za planiranje nominalnih okvirov javnofinančnih 
odhodkov je upoštevana letna rast cen za leto 2008 v višini 2,6 %, za leto 2009 2,4 %. 

5. Sredstva za delovno uspešnost lahko znašajo 2 % od bruto plač, obračunanih po 
zakonu. 

 
 

Izhodišča za pripravo načrta razvojnih programov 
 
Zakon o javnih financah v 12. členu narekuje, da mora predlagatelj proračuna ob sprejemanju 
predloga proračuna predložiti tudi načrt razvojnih programov za obdobje naslednjih 4 let. 
Načrt razvojnih programov mora temeljiti na: 
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I. usklajenosti z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, 
II. predlog načrta razvojnih programov mora biti usklajen s predlogi finančnih 

načrtov neposrednih uporabnikov, 
III. če predlog načrta razvojnih programov ni usklajen s proračunom, ga mora 

predlagatelj v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti s proračunom. 
 

Vključevanje prihodkov in odhodkov neposrednih uporabnikov (krajevnih skupnosti) v 
občinski proračun 
Zakon o javnih financah v 2. členu določa, da se v proračunu izkazujejo vsi prejemki, ki 
pripadajo občini, ter vsi izdatki občine za posamezne namene. Iz določb 3. in 1. člena ZJF pa 
izhaja, da so neposredni uporabniki občinskega proračuna občinska uprava ter ožji deli 
občine, ne glede na to, ali so pravne osebe ali ne. Zato morajo biti vsi prihodki in odhodki 
vseh neposrednih uporabnikov zajeti v občinskem proračunu, tako tudi prihodki in odhodki 
neposrednih uporabnikov, ki imajo status pravne osebe. Po 19.c in 19.č členu Zakona o 
lokalni samoupravi morajo biti prihodki in odhodki ožjega dela občine, ki je pravna oseba, 
zajeti v njegovem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna. Tako so ožji deli 
občin, ki so pravne osebe, neposredni uporabniki občinskega proračuna, kar pomeni, da se 
financirajo neposredno iz proračuna oziroma, da se njihovi prejemki in izdatki obravnavajo 
kot prejemki in izdatki občinskega proračuna, da njihov finančni načrt sprejema občinski svet 
in da za njihovo financiranje ni potrebno skleniti posebne pogodbe. 
Zaradi predhodno navedenih določb ZLS in ZJF je potrebno zagotoviti, da se bodo tudi 
prejemki in izdatki ožjih delov občin, ki so pravne osebe, dejansko izkazovali v splošnem 
delu proračuna med prihodki in v posebnem delu proračuna v finančnem načrtu 
krajevne skupnosti. Ker pa iz tabelarnega dela proračuna ni razvidno, koliko sredstev bo 
posamezna krajevna skupnost prejela iz transakcijskega računa občine, vam posebej 
podajamo tabelo transfernih prihodkov krajevnih skupnosti iz občine. 
 
  LETO 2008 LETO 2009 
1. KRAJEVNA SKUPNOST MESTO IDRIJA  EUR   EUR  
 - funkcionalni stroški 54.303 55.586 
 - skupna komunalna raba 146.287 149.798 
 - silvestrovanje 2008 20.000 0 
 SKUPAJ 220.590 205.384 
2. KRAJEVNA SKUPNOST SP. IDRIJA  EUR   EUR  
 - funkcionalni stroški 16.472 16.862 
 - skupna komunalna raba 50.818 52.073 
 - materialni stroški dvorane 3.000 3.000 
 - prireditve (silvestrovanje 09) 0 20.000 
 - veliki Šmaren 8.000 8.000 
 - vzdrževanje spomeniških objektov 2.000 2.000 
 - vzdrževanje trim steze 1.000 1.000 
 - novoletni ples 2008 3.000 0 
 - pokopališče (investicija) - telefonija 41.728 0 
 - pokopališče (investicija)  0 35.000 
 SKUPAJ 126.018 137.935 
3. KRAJEVNA SKUPNOST LEDINE  EUR   EUR  
 - funkcionalni stroški 3.526 3.610 
 - skupna komunalna raba 18.396 18.838 
 - praznovanje 125-letnice OŠ Ledine 1.000 0 
 SKUPAJ 22.922 22.448 
4. KRAJEVNA SKUPNOST KRNICE - MASORE  EUR   EUR  
 - funkcionalni stroški 1.954 2.000 
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 - skupna komunalna raba 12.774 13.080 
 SKUPAJ 14.728 15.080 
5. KRAJEVNA SKUPNOST KANOMLJA  EUR   EUR  
 - funkcionalni stroški 2.206 2.258 
 - skupna komunalna raba 5.982 6.125 
 SKUPAJ 8.188 8.383 
6. KRAJEVNA SKUPNOST ZAVRATEC  EUR   EUR  
 - funkcionalni stroški 1.464 1.499 
 - skupna komunalna raba 2.842 2.910 
 SKUPAJ 4.306 4.409 
7. KRAJEVNA SKUPNOST VOJSKO  EUR   EUR  
 - funkcionalni stroški 2.449 2.507 
 - skupna komunalna raba 22.418 22.956 
 SKUPAJ 24.867 25.463 
8. KRAJEVNA SKUPNOST DOLE  EUR   EUR  
 - funkcionalni stroški 3.147 3.221 
 - skupna komunalna raba 20.992 21.496 
 - osvetlitev cerkve 350 350 
 SKUPAJ 24.489 25.067 
9. KRAJEVNA SKUPNOST GODOVIČ  EUR   EUR  
 - funkcionalni stroški 7.045 7.826 
 - skupna komunalna raba 16.498 16.894 
 - tokovina 9.000 0 
 SKUPAJ 32.543 24.720 
10. KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI VRH  EUR   EUR  
 - funkcionalni stroški 7.781 7.964 
 - skupna komunalna raba 28.759 29.449 
 - tokovina 3.300 3.300 
 SKUPAJ 39.840 40.713 
 
PRIHODKI 
 
Z.št
. 

Vrsta prihodkov Rebalans 
2007 

Realizacija 
januar-september 
2007 

Proračun 
2008 - 
predlog 

Proračun 
2009 - 
predlog 

Indeks 
(proračun 
08/rebalans 
07) 

Indeks 
(proračun 
09/proračun 
08) 

1. Davčni prihodki 7.366.987 5.489.389 7.649.723 8.049.941 103,8 105,2
2. Nedavčni prihodki 1.330.619 847.367 1.197.050 1.105.939 90,0 92,4
3. Kapitalski prihodki 2.004.900 65.170 3.515.548 1.798.900 175,4 51,2
4. Prejete donacije 200.090 3.121 172.000 42.000 86,0 24,4
5. Transferni prihodki 1.329.738 243.637 4.107.046 3.997.620 308,9 97,3
 Prihodki skupaj 12.232.334 6.648.684 16.641.367 14.994.400 136,0 90,1
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Predlog proračuna za leto 2009 - prihodki
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Pri prihodkih, katere nam ne planira država, smo ocenili višino glede na realizirano višino v 
letu 2007 ob upoštevanju trendov in izhodišč, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za 
finance. Pri planiranju nominalnih okvirov javnofinančnih prihodkov smo tako upoštevali 
letno rast cen v višini 2,6 oz. 2,4 %.  
 
Premoženje in financiranje občin je v Sloveniji urejeno v Zakonu o lokalni samoupravi in v 
Zakonu o financiranju občin (ZFO). Novi Zakon o financiranju občin od 1.1.2007 dalje 
uveljavlja novi način financiranja občin. V 13., 14. in 15. členu določa način izračuna 
primerne porabe občine, prihodka občine iz glavarine in finančne izravnave. V ZFO je 
opredeljeno, da je primerna poraba občine za posamezno proračunsko leto ugotovljen 
primeren znesek sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo 
za finance. Za Občino Idrija v letu 2008 znaša 7.054.325 EUR za leto 2009 pa 7.387.625 
EUR. 
 
ODHODKI  
 
Tudi pri planiranju okvirov javnofinančnih odhodkov smo upoštevali letno rast cen v višini 
2,6 oz. 2,4 %.  
 
 Vrsta odhodkov Rebalans 

2007 
Realizacija 
januar-sept. 
2007 

Proračun 
2008 - 
predlog 

Proračun 
2009 - 
predlog 

Indeks 
(pror. 
08/reb. 07) 

Indeks 
(pror. 
09/pror.08) 

40 TEKOČI ODHODKI 3.088.642 1.895.543 3.622.814 3.422.297 117,3 94,5
41 TEKOČI TRANSFERI 3.289.310 2.206.247 3.462.463 3.358.663 105,3 97,0
42 INVEST. ODHODKI 5.258.619 1.261.514 9.052.960 6.359.175 172,2 70,2
43 INVEST. TRANSF. 1.517.682 507.537 2.267.610 1.714.290 149,4 75,6
 Odhodki skupaj 13.154.253 5.870.841 18.405.847 14.854.425 139,9 80,7
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Predlog proračuna za leto 2009 - odhodki
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OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH POSTAVK V PRORAČUNU 
 
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
 
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
PRIHODKI 
 
70 DAVČNI PRIHODKI 
 
700 Davki na dohodek in dobiček 
Glavarina je del dohodnine, ki se odstopa občinam za financiranje primerne porabe občin. 
Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz prvega odstavka 14. člena ZFO. Ta se občinam 
od 1.1.07 dalje odstopa tedensko po enakih deležih na podlagi 17. člena ZFO.  
 
703 Davki na premoženje 
- Davek od premoženja (703000, 703001) 
Davek je predpisan z Zakonom o davkih občanov, ki ga plačujejo fizične osebe. Planirano 
višino za leto 2008 in 2009 smo ocenili na podlagi leta 2007. 
-Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb (703003) 
-Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb (703004) 
-Zamudne obresti od stavbnega zemljišča (703005) 
Postavka vključuje sredstva, zbrana iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki 
jih bomo v letu 2008 in 2009 zbrali od fizičnih in pravnih oseb. Zbrana sredstva so namenska 
za opremljanje stavbnih zemljišč. Je najpomembnejši vir lastnih prihodkov občin, ki ga 
občina lahko predpisuje samostojno. Pri izračunu finančne izravnave je upoštevan v 
kalkulativni višini. Od skupne primerne porabe se odšteje 48 % v predpreteklem letu 
pobranega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008 in 36 % v predpreteklem 
letu pobranega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto za leto 2009.  
-Davek na dediščine in darila    
Obveznost plačevanja davka predpisuje Zakon o davku na dediščine in darila. Zavezanec za 
plačilo davka je fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme premoženje na podlagi 
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dedovanja ali darovanja. Davčni zavezanec je tudi fizična oseba, ki prejme premoženje na 
podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju oziroma na podlagi darilne pogodbe za primer 
smrti. Za pravne osebe zasebnega prava po tem zakonu se štejejo: društva, fundacije, skladi, 
ustanove, zasebni zavodi in gospodarska interesna združenja. Osnova za davek je vrednost 
podedovanega ali v dar prejetega premoženja v času nastanka davčne obveznosti po odbitku 
dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje ta davek.  
-Davek na promet nepremičnin 
Obveznost davka na promet nepremičnin na območju RS predpisuje Zakon o davku na promet 
nepremičnin. Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži.  
 
704 Domači davki na blago in storitve 
-Davek na dobitke od iger na srečo (704403) 
Zavezanec za davek na dobitke od iger na srečo je fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji pri 
igrah na srečo zadene dobitek. Osnova za davek je vsak posamezni dobitek z vrednostjo nad 
199,95 eur. Stopnja davka je 15 %.  
- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (704700) 
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se pobira zaradi 
odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno s 
ponikanjem v podzemne vode. Občina je upravičena do nakazila sredstev, ki so pobrana od 
zavezancev na njenem območju za odvajanje komunalne odpadne vode, če se ta sredstva 
vložijo v infrastrukturo javne službe v skladu z operativnim programom varstva okolja na 
področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.  
- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (704719) 
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se pobira zaradi 
odlaganja odpadkov na odlagališčih odpadkov. Občina je upravičena do nakazila sredstev, ki 
so pobrana od zavezancev zaradi odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih 
odpadkov, ki je njena infrastruktura javne službe, če se ta sredstva vložijo v infrastrukturo 
javne službe v njeni lasti v skladu z operativnimi programi varstva okolja s področja ravnanja 
s komunalnimi odpadki. 
-Turistična taksa (704704) 
Turistična taksa je določena z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Je pavšalni denarni 
znesek, ki ga plačuje turist, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča 
uporablja storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu.  
-Komunalna taksa (704706, 704707) 
Na tej postavki so zajeti prihodki od taks za uporabo javnega prostora, pločnikov pred 
poslovnimi prostori, za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali 
drugače označeni na javnih mestih in so določeni v Odloku o komunalnih taksah.  
- Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708) 
Je določena v Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Plačujejo jo lastniki gozdov. 
Višina pristojbine je poleg višine vzdrževalnih stroškov in deleža rabe gozdnih cest odvisna 
tudi od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč. Sredstva, oblikovana na podlagi pristojbine, 
so namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest.  
 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
-Prihodek od obresti 
Upoštevana je višina zbranih obresti od sredstev na vpogled, obresti od tolarskih depozitov, 
saj zaradi neenakomernega dotoka prihodkov in neusklajenosti z zapadlimi obveznostmi veže 
občina začasno prosta sredstva kot depozite. Upoštevane pa so tudi obresti, ki jih dobi občina 
na depozite, ki jih je namenila za subvencioniranje obrestne mere za kreditiranje osnovne in 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah.  
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-Najemnina poslovnih prostorov 
-Najemnina občinskih stanovanj 
Navedena so sredstva najemnin poslovnih prostorov in občinskih stanovanj, ki jih planira 
občina kot lastnik iztržiti v letu 2008 in 2009.  
-Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 
Planiramo, da bomo v letu 2008 prejeli 480.845 EUR, v letu 2009 pa 492.385 EUR iz naslova 
koncesijskih dajatev od iger na srečo, ki se po 74. členu Zakona o igrah na srečo nameni 
lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju.  
 
711 Takse in pristojbine 
Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih občine, so prihodek občinskega 
proračuna. Prihodki od taks, plačanih v kolkih, se vplačujejo na ustrezne vplačilne račune, 
razporejajo pa se v delitvenem razmerju 70 % v dobro državnega proračuna in 30 % v dobro 
občinskih proračunov. Na posamezne občine se razporedijo glede na delež proračuna 
posamezne občine v proračunih vseh občin v Republiki Sloveniji in sicer na podlagi podatkov 
za predpreteklo leto. Razmerje ugotavlja Ministrstvo za finance. 
 
712 Denarne kazni 
- Denarne kazni za prekrške (712001) 
Predstavljajo prihodek od kazni, ki jih izreče komunalni redar na podlagi občinskih predpisov. 
- Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (712007) 
Vsi graditelji, ki so gradili brez gradbenega dovoljenja ali v nasprotju z njim, morajo na 
podlagi 157. člena Zakona o graditvi objektov ob legalizaciji gradnje plačati nadomestilo za 
degradacijo prostora.  
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Upoštevani so prihodki od prodaje storitev vodenja in obračunavanja kreditov in kupnin od 
prodanih stanovanj Občini Cerkno, prihodki od prodaje kart v krajinskem parku ter prihodki 
od prodaje blaga in storitev krajevnih skupnosti, ki jih krajevne skupnosti zaračunavajo zaradi 
opravljanja lastne dejavnosti. 
 
714 Drugi nedavčni prihodki 
Upoštevani so prihodki od zapuščinskih terjatev, ki so odvisni od premoženja in prihrankov 
oskrbovancev v socialnih zavodih, ki jim občina plačuje oskrbo in jih je vnaprej težko 
planirati (46.600 EUR), sredstva za družinskega pomočnika (3.984 eur) ter prispevki in 
doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja. Fizične osebe 
bodo v letih 2008 in 2009 prispevale za asfaltacije javnih poti naslednje zneske:  
 
Krajevna skupnost Leto 2008 Leto 2009  
Idrija 12.000 7.200 EUR 
Sp.Idrija 12.000 7.200 EUR 
Godovič 12.000 7.200 EUR 
Črni Vrh 12.000 0 EUR 
Dole 12.000 7.200 EUR 
Ledine 12.000 0 EUR 
Krnice – Masore 12.000 7.200 EUR 
Kanomlja 12.000 7.200 EUR 
Vojsko 12.000 7.200 EUR 
Zavratec   4.800 0 EUR 
SKPAJ 112.800 50.400 EUR
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72 KAPITALSKI PRIHODKI 
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Pod to postavko so planirane kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu ter 
kupnine od stanovanj in poslovnih prostorov, ki jih namerava občina prodati v letu 2008 in 
2009.  Poleg tega občina planira prodajo osnovne šole v Kanomlji (80.000 EUR). Na kontu 
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev planiramo v letu 2008 1,8 mio 
prihodkov iz naslova prodaje čistilne naprave v Idriji, 100.000 eur od prodaje dokumentacije 
za čistilno napravo v Idriji, v letu 2009 400.000 eur od prodaje čistilne naprave v Spodnji 
Idriji, 600.000 eur pa od prodaje deleža v domu upokojencev Idrija podjetju FMR. 
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
V letu 2008 planiramo prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 738.000 eur. Od tega je 
538.000 EUR predvidenih od zamenjave stavbnih zemljišč za novi poslovni in športni objekt 
v skladu s sporazumom o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z gradnjo objekta 
supermarket – parkirna ploščad s poslovnim in športnim objektom, sklenjenim med Občino 
Idrija, družbo Avtocenter  Idrija d.o.o. in Engrotuš d.o.o. Odhodki v isti višini so na PP 
1318051 Mestni stadion – športni objekt pod parkiriščem. V letu 2009 namerava občina 
prodati stavbna zemljišča v višini 300.000 eur. 
 
73 PREJETE DONACIJE 
 
730 Prejete donacije iz domačih virov 
V letu 2008 bo občina prejela 80.000 eur od podjetja KID in 80.000 eur od podjetja Hofer za 
namen izgradnje komunalne infrastrukture na območju Marofa, kjer se bo gradila trgovina 
Hofer. Ostala sredstva na kontu planirajo krajevni skupnosti: Sp. Idrija (10.000 eur) in 
Kanomlja (2.000 eur). V letu 2009 planirata prihodke prej omenjeni krajevni skupnosti v 
enaki višini. Občina pa predvideva prihodek 30.000 eur od Psihiatrične bolnišnice Idrija za 
izgradnjo predčiščenja na priključku interne kanalizacije PBI na javno kanalizacijo. 
 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
-Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 
V občinah dobivamo tako imenovano finančno izravnavo (dopolnitev virov za pokrivanje 
potreb občine), ker lastni viri ne zadoščajo za financiranje potreb občine. Finančna izravnava 
je kot dodatni občinski finančni vir predvidena predvsem za izenačevanje finančnih možnosti 
občin. Končna višina je odvisna od višine lastnih prihodkov, ki sodijo v primerno porabo. 
Planirano višino določi Ministrstvo za finance. V letu 2008 bo finančna izravnava znašala 
86.759 EUR, v letu 2009 pa 178.451 EUR. 
 
-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 
 Leto 2008 

(eur) 
Leto 2009 
(eur) 

Projekti turizem 10.000 15.000
Požarna taksa 20.000 20.000
Vrtec (Min.za šolstvo) 42.000 76.850
Vrtec (Min.za okolje in prostor) 83.460 0
Rudarska škoda 500.000 500.000
21. člen ZFO 305.200 319.610
Invalidom prijazna prenova občinske stavbe  50.000 0



 12

Kulturni tolar (obnova fasade Študentovska 1) 67.850 0
Energetska zasnova občine 17.500 0
Obnova filmskega gledališča 0 83.500
 
- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 
Iz Ministrstva za šolstvo, znanost in šport občina prejema sredstva za kritje šolskih prevozov 
na tistih poteh, ki so bili organizirani zaradi ogroženosti od divjih živali (41.000 EUR letno). 
Iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bomo za tekoče vzdrževanje gozdnih cest 
prejeli 37.130 EUR v letu 2008 in 38.020 eur v letu 2009. 
-Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije   
V letu 2008 se planirajo tudi sredstva iz naslova regionalnih spodbud v višini 420.000 eur za 
ureditev krajinskega parka Zgornja Idrijca in 691.360 eur za obnovo lokalnih cest Idrija – 
Rebro – Godovič in Idrija  - Kočevše – Vojsko ter kolesarsko povezavo Idrija – Sp.Idrija. V 
letu 2009 pa pričakujemo 327.840 eur za nadaljevanje obnove lokalne ceste Idrija – Kočevše 
– Vojsko ter izgradnjo kolesarske povezave Idrija – Sp.Idrija. 
- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
 
LETO 2008 
PROJEKT EUR 
LAS LEADER 27.500
POKRITA TRŽNICA 34.960
PROMETNA UREDITEV KOREJE 35.000
PROJEKT OZNAČEVANJA ULIC IN POSAMEZNIH HIŠ 21.000
 
LETO 2009 
PROJEKT EUR 
FILMSKO GLEDALIŠČE IDRIJA 417.000
UREDITEV KP ZGORNJA IDRIJCA 500.000
PARKIRIŠČE IN INFO TOČKA PRI ZAGODU 300.000
UREDITEV ZADRUŽNEGA DOMA GOVEJK 120.000
LC 100 010 SOVODENJ-MRZLI VRH-LEDINSKO RAZPOTJE 175.000
PROMETNA UREDITEV KOREJE 105.000
UREDITEV OBMOČJA CERKVE SV. ANTONA 21.000
UREDITEV TRGA V ČRNEM VRHU 269.178
JAVNA RAZSVETLJAVA LEDINE 15.400
VODOVOD IDRIJSKE KRNICE 30.240
VODOVOD ČRNI VRH - ZADLOG - IDRIJSKI LOG 273.000
VODOVOD JELIČNI VRH 65.961
POKOPALIŠČE IDRIJA 70.000
MRLIŠKA VEŽICA IDRIJA 18.900
VODOVOD RAZPOTJE 16.170
 
-Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih inštitucij 
Od norveškega finančnega mehanizma pričakujemo v letu 2008 1.586.327 eur za investicijo 
vrtec Arkova. 
 
ODHODKI 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani odhodkov prikazani konti skupine 40 – tekoči 
odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in 
storitve, obresti za servisiranje dolga ter sredstva, izločena v rezerve in proračunske sklade.  
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Na kontih skupine 41 – tekoči transferi se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik 
od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga 
oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev 
mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Pri konsolidaciji 
javnofinančnih tokov se tekoči transferni odhodki v delu, ki se nanašajo na neposredne 
proračunske uporabnike (krajevne skupnosti in občino kot ožji del), pobotajo s transfernimi 
prihodki, to je tistimi prihodki neposrednih proračunskih uporabnikov, ki ne predstavljajo 
izvirnih prihodkov, pač pa le transfer sredstev med temi uporabniki enotnega kontnega načrta.  
 
Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih 
osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. V okviru te skupine se izkazujejo tudi izdatki 
za rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter za 
obnove osnovnih sredstev. Odhodki iz tega naslova pomenijo odhodke oziroma izdatke za 
naložbe v povečanje in ohranjanje realnega premoženja občine in povečujejo ali ohranjajo 
vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev v bilanci stanja. 
 
Na kontih skupine 43 se izkazujejo odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov 
prejemikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih 
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, 
obnove in drugo. Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se investicijski transferni odhodki v 
delu, ki se nanašajo na neposredne proračunske uporabnike (krajevne skupnosti, občina kot 
ožji del), pobotajo s transfernimi prihodki, to je tistimi prihodki neposrednih proračunskih 
uporabnikov, ki ne predstavljajo izvirnih prihodkov, pač pa le transfer sredstev med temi 
uporabniki enotnega kontnega načrta. 
 
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
-Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
Planiramo, da bo v letih 2008 in 2009 proračunski stanovanjski sklad prejel 42.600 eur letno 
vrnjenih sredstev od dolgoročno danih posojil posameznikom, ki jih je do konca leta 1995 
podeljeval za adaptacije in novogradnje stanovanj in stanovanjskih hiš ter za nakupe 
stanovanj in stanovanjskih hiš ter od danih posojil za nakupe kadrovskih stanovanj po 
stanovanjskem zakonu. V letu 2008 bo od finančnih inštitucij prejel 4.740 eur vrnjenih 
posojil, v letu 2009 pa 5.180 eur.  
 
C RAČUN FINANCIRANJA 
 
V letu 2008 se namerava občina zadolžiti za 799.620 EUR in sicer za naslednje investicije: 

- investicija centralna čistilna naprava Idrija: 167.000 eur, 
- investicija kanalizacija Idrija: 87.620 eur, 
- investicija kanalizacija Sp. Idrija – II. faza: 44.700 eur, 
- investicija zapiranje odlagališča Ljubevč: 110.000 eur, 
- investicija vodovod Sp. Kanomlja: 110.000 eur, 
- investicija vodovod Črni Vrh – Zadlog – Idrijski Log: 123.100 eur, 
- investicija vodovod Idrijske Krnice: 58.600 eur, 
- investicija vodovod Log: 98.600 eur. 

 
V letu 2009 se občina ne namerava zadolževati.  
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- Odplačila dolga 
V letu 2008 planiramo odplačila dolga: 
- 6.000 EUR  (za investicijo VIS : v letu 2005 smo odplačali star kredit, ki je bil najet pri 

Stanovanjskem skladu RS in za isti znesek najeli kredit pri Raiffeisen Krekovi banki), 
- 990 EUR (za investicijo Izgradnja vodovoda Črni vrh nad Idrijo – III. Faza: v letu 2005 

smo odplačali star kredit, ki je bil najet pri EKO skladu RS in za isti znesek najeli kredit 
pri Raiffeisen Krekovi banki ), 

-  1.680 EUR(za investicijo Rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda   Kosovelova ulica: v 
letu 2005 smo odplačali star kredit, ki je bil najet pri EKO skladu RS in za isti znesek 
najeli kredit pri Raiffeisen Krekovi banki), 

-  5.800 EUR (EKO sklad za Investicijo Centralna čistilna naprava v Idriji – II. faza), 
-  1000 EUR (EKO sklad za investicijo Vodovod Črni vrh), 
- 29.250 EUR (investicija  Osnovna šola Godovič), 
- 64.755 EUR odplačilo glavnice po kreditu, najetem pri Banki Koper za naslednje 

investicije v komunalno infrastrukturo: kanalizacija Idrija (2.398 EUR), Ekološka sanacija 
reke Idrijce (52.523 EUR), Vodovod Idrija (3.118 EUR), Vodovod Spodnja Kanomlja 
(3.598 EUR), vodovod Črni Vrh Zadlog (2.638 EUR), vodovod Vojsko (480 EUR), 

- 50.810 EUR odplačilo glavnice po kreditu, najetem pri Raiffeisen Krekovi banki za 
naslednje investicije: Ekološka sanacija reke Idrijce (6.260 EUR), kanalizacija Spodnja 
Idrija  - II. Faza (5.020 EUR), centralna čistilna naprava Idrija (12.105 EUR), vodovod 
Spodnja Kanomlja (6.555 EUR), stanovanjski objekt v Ulici Svete Barbare (20.870 EUR), 

- 16.705 EUR odplačilo glavnice po kreditu, najetem pri Raiffeisen Krekovi banki za 
naslednje investicije: Ekološka sanacija reke Idrijce (4.080 EUR), Vodovod Idrija (2.910 
EUR), kanalizacija Idrija (5.760 EUR), vodovod Spodnja Kanomlja (3.955 EUR), 

- 68.610 EUR odplačilo glavnice po kreditu, najetem pri Novi Ljubljanski banki za 
naslednje investicije: centralna čistilna naprava Idrija (6.050 EUR), vodovod Idrija (7.100 
EUR), vodovod Sp. Kanomlja (15.900 EUR), kanalizacija in čistilna naprava Črni Vrh – 
Predgriže (1.380 EUR), vodovod – ind.cona Godovič (11.790 EUR), vodovod Vojsko 
(3.600 EUR), vodovod Idrijska Bela – Idrija (15.200 EUR), vodovod Godovič (1.470 
EUR), kanalizacija Sp. Idrija II.faza (1.870 EUR), osnovna šola Črni Vrh (4.250 EUR), 

- 2.900 EUR (EKO sklad za investicijo vodovod Ledine). 
 
V letu 2009 planiramo odplačila dolga: 
- 6.000 EUR  (za investicijo VIS : v letu 2005 smo odplačali star kredit, ki je bil najet pri 

Stanovanjskem skladu RS in za isti znesek najeli kredit pri Raiffeisen Krekovi banki), 
- 990 EUR (za investicijo Izgradnja vodovoda Črni vrh nad Idrijo – III. Faza: v letu 2005 

smo odplačali star kredit, ki je bil najet pri EKO skladu RS in za isti znesek najeli kredit 
pri Raiffeisen Krekovi banki ), 

-  1.700 EUR(za investicijo Rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda   Kosovelova ulica: v 
letu 2005 smo odplačali star kredit, ki je bil najet pri EKO skladu RS in za isti znesek 
najeli kredit pri Raiffeisen Krekovi banki), 

-  5.870 EUR (EKO sklad za Investicijo Centralna čistilna naprava v Idriji – II. faza), 
-  1000 EUR (EKO sklad za investicijo Vodovod Črni vrh), 
- 29.250 EUR (investicija  Osnovna šola Godovič), 
- 64.755 EUR odplačilo glavnice po kreditu, najetem pri Banki Koper za naslednje 

investicije v komunalno infrastrukturo: kanalizacija Idrija (2.398 EUR), Ekološka sanacija 
reke Idrijce (52.523 EUR), Vodovod Idrija (3.118 EUR), Vodovod Spodnja Kanomlja 
(3.598 EUR), vodovod Črni Vrh Zadlog (2.638 EUR), vodovod Vojsko (480 EUR), 

- 50.810 EUR odplačilo glavnice po kreditu, najetem pri Raiffeisen Krekovi banki za 
naslednje investicije: Ekološka sanacija reke Idrijce (6.260 EUR), kanalizacija Spodnja 
Idrija  - II. Faza (5.020 EUR), centralna čistilna naprava Idrija (12.105 EUR), vodovod 
Spodnja Kanomlja (6.555 EUR), stanovanjski objekt v Ulici Svete Barbare (20.870 EUR), 
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- 16.705 EUR odplačilo glavnice po kreditu, najetem pri Raiffeisen Krekovi banki za 
naslednje investicije: Ekološka sanacija reke Idrijce (4.080 EUR), Vodovod Idrija (2.910 
EUR), kanalizacija Idrija (5.760 EUR), vodovod Spodnja Kanomlja (3.955 EUR), 

- 68.610 EUR odplačilo glavnice po kreditu, najetem pri Novi Ljubljanski banki za 
naslednje investicije: centralna čistilna naprava Idrija (6.050 EUR), vodovod Idrija (7.100 
EUR), vodovod Sp. Kanomlja (15.900 EUR), kanalizacija in čistilna naprava Črni Vrh – 
Predgriže (1.380 EUR), vodovod – ind.cona Godovič (11.790 EUR), vodovod Vojsko 
(3.600 EUR), vodovod Idrijska Bela – Idrija (15.200 EUR), vodovod Godovič (1.470 
EUR), kanalizacija Sp. Idrija II.faza (1.870 EUR), osnovna šola Črni Vrh (4.250 EUR), 

-     2.920 EUR (EKO sklad za investicijo vodovod Ledine). 
 
-Stanje prihodkov iz preteklega leta 
Planiramo, da bo po zaključnem računu 2007 1.165.420 eur neporabljenih sredstev, po 
zaključnem računu 2008 pa 60.855 eur. Po navodilu Ministrstva za finance v leto 2009 
prenašamo rezervirana sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah (podrobnejša obrazložitev 
pod 0603).  
 
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA 
 
10 OBČINSKI SVET 
 
01 POLITIČNI SISTEM 
V letu 2008 in 2009 planiramo 7 sej občinskega sveta letno. 2. člen Sklepa o financiranju 
političnih strank v Občini Idrija določa, da lahko stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, 
če je dobila najmanj 50 % glasov, ki so potrebni za izvolitev enega člana občinskega sveta 
občine. Navedeni pogoj izpolnjuje 5 strank. Dotacije strankam so se glede na preteklo leto 
povečale za 2,6 oz. 2,4 %.  
 
11 NADZORNI ODBOR 
Za nadzorni odbor so predvidena sredstva za sejnine, upoštevaje dosedanjo frekvenco 
zasedanj ter sredstva za izobraževanje. 
 
12 ŽUPAN 
 
01 POLITIČNI SISTEM 
V letu 2008 namerava župan imenovati še enega podžupana, zato planiramo več sredstev na 
proračunski postavki 1201005. 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
Upoštevali smo planirani indeks rasti cen življenjskih potrebščin v višini 2,6 oz. 2,4 %. 
 
13 OBČINSKA UPRAVA 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Provizije UJP, Banki Slovenije in drugim bankam smo povečali za planirano rast cen 
življenjskih potrebščin (2,6 oz. 2,4 %) glede na rebalans 2007.  
Provizija Komunale d.o.o. kot zavezanca za pobiranje državne takse za  onesnaževanje vode 
in državne takse zaradi odlaganja odpadkov se je povečala v skladu s proračunskim indeksom. 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0401 Kadrovska uprava 
Postavka za občinske nagrade je povečana več kot za splošni indeks zaradi dejstva, da je bila 
ob rebalansu znižana na dejansko nastale stroške, torej na nižjo raven kot  je bila z indeksom 
planirana. V letu 2008 pa bo potrebno nabaviti tudi material za podeljevanje listin (tulci,…), 
ki se običajno zaradi enotne podobe nabavlja za več let. Upoštevati pa je potrebno tudi stroške 
financiranja slavnostne seje, ki jih je letos v veliki meri pokrila prejemnica Nagrade Jožefa 
Mraka Psihiatrična bolnišnica Idrija. V letu 2009 ostaja postavka na neindeksirani ravni, ker 
ne bo stroškov nabave za nagrade potrebnega materiala. 
 
0402 Informatizacija uprave 
Namenjena sredstva za informacijski sistem zagotavljajo vzdrževanje programske podpore 
glavne pisarne, finančno-računovodskega poslovanja, GIS-a in spletne strani. 
Sredstva za investicijo razvoja širokopasovnega omrežja v Občini Idrija predstavljajo pokritje 
stroškov izdelave Programa razvoja širokopasovnega omrežja v Občni Idrija in postopkov za 
pridobitev vse dokumentacije, potrebne za pridobitev EU sredstev. 
 
0403 Druge skupne administrativne službe 
Za upravljanje s poslovnimi prostori, ki so v lasti Občine Idrija, občina plača upravniku 10% 
od zaračunane najemnine. Drugi izdatki za poslovne prostore predstavljajo stroške 
zavarovanja poslovnih prostorov, stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov pa  
nepredvidene stroške vzdrževanja poslovnih prostorov ter delne stroške ogrevanja praznih 
poslovnih prostorov. Na podlagi plana vzdrževanja poslovnih prostorov se načrtuje 
investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter vplačila v rezervni sklad. V letu 2008 
zapade v plačilu zadnji, peti, obrok za kupnino Stare pošte na Lapajnetovi 7; za poravnavo 
dolga je namenjeno še 29.210 EUR. V letu 2007, zaradi neuspelega javnega razpisa, ni bila 
obnovljena fasada na Študentovski 1, zato se investicija prenese v leto 2008. V letu 2008 se 
načrtuje tudi odkup poslovnih prostorov v stavbi »Nebesa«, nakup gozdarske koče na 
Krekovšah; v letu 2009 pa ureditev prostorov KS v stavbi osnovne šole v Srednji Kanomlji. 
V letu 2008 namerava občina odkupiti stavbo zadružnega doma v Govejku ter izdelati načrte 
za rekonstrukcijo, v letu 2009 pa stavbo adaptirati. V letih 2008 in 2009 se bo adaptiralo tudi 
Zadružni dom v Idrijskih Krnicah. V letu 2009 se načrtuje nakup zemljišča za večnamenski 
prostor na Vojskem. Občina načrtuje v letu 2008 tudi nakup novih zazidljivih zemljišč v 
vrednosti 300.000 EUR  in v letu 2009 v vrednosti 100.000 EUR. Za nakupe zaradi odmere 
cest namenjamo v letu 2008 21.000 EUR in v letu 2009 22.000 EUR. 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
 
Krajevne skupnosti bodo za funkcionalne stroške prejele sledeče zneske: 
 KRAJEVNA SKUPNOST 2008 (EUR) 2009 (EUR) 

1. KS IDRIJA 54.303 55.586
2. KS VOJSKO 2.449 2.507
3. KS SP. IDRIJA 16.472 16.862
4. KS KRNICE-MASORE 1.954 2.000
5. KS LEDINE 3.526 3.610
6. KS KANOMLJA 2.206 2.258
7. KS DOLE 3.147 3.221
8. KS ZAVRATEC 1.464 1.499
9. KS ČRNI VRH 7.781 7.964

10. KS GODOVIČ 7.045 7.826
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Funkcionalni stroški krajevnih skupnosti so izračunani na podlagi formule, ki je določena v 
Odloku o krajevnih skupnostih. Proračunske postavke znašajo 0, ker nakazila med občino in 
krajevnimi skupnostmi od 1.1.2006 dalje ne bremenijo več proračunskih postavk. Primer: 
občina nakaže krajevni skupnosti sredstva za tekoče in investicijske odhodke. Občina ne 
knjiži nakazila v razred 4  (odhodki) kot v letu 2005, ampak na terjatev do KS. Ko krajevna 
skupnost plača račun, občina zapre terjatev do KS, odhodek pa nastane na krajevni skupnosti.  
 
0603 Dejavnost občinske uprave 
Sredstva za plače občinske uprave so izračunana na podlagi navodil, ki nam jih je posredovalo 
Ministrstvo za finance ob upoštevanju kadrovskega načrta, ki je priloga proračunu. 
Predlagano povišanje plač je utemeljeno s povečanjem števila zaposlenih, planiranim 
povečanjem izhodiščne plače za 1,3 % od julija 2008 dalje in 1,2 % od julija 2009 dalje, 
napredovanji in povečanjem minulega dela zaposlenih. V letu 2008  občina ne bo izplačala 
nobene jubilejne nagrade, v letu 2009 pa eno za 20 in eno za 30 let. Namenska sredstva za 
odpravo nesorazmerij v plačah smo planirali na podlagi navodil, ki smo jih prejeli od 
ministrstva za finance. V skladu z navodilom za izračun višine namenskih sredstev za 
odpravo nesorazmerij v plačah (Ur.l. 60/05) so občine dolžne za vse neposredne in posredne 
proračunske uporabnike, za katere zagotavlja sredstva za plače, na namenski postavki v 
proračunu zbirati sredstva za odpravljanje nesorazmerij v plačah. S 1.1.2008 se bo začel 
uporabljati nov plačni sistem. Za planiranje plač zaposlenih smo po navodilih ministrstva 
upoštevali veljavne predpise, ki so v uporabi za določitev in obračun plač v letu 2007. V 
primeru nezadostnih sredstev za plače kot posledica uvedbe novega sistema se bo 
prerazporedilo sredstva za izvajanje novega plačnega sistema iz postavke, kjer so se do konca 
leta 2007 zbirala in rezervirala sredstva za ta namen. 
Materialne stroške smo povečali za planirano rast cen življenjskih potrebščin (2,6 % oz. 2,4 
%) glede na preteklo leto. 
 
Postavka 1306022 - nakup opreme in osnovnih sredstev za občinsko upravo je v delu nabave 
opreme (4202) manjša od lanske, ker se nabava računalnikov planira v posebni postavki 
1306025 (4202), seštevka obeh postavk predstavljata dosedanjo skupno postavko za nabavo 
opreme. Skupna postavka 1306022 pa je povišana z višjim indeksom zaradi nabave novega 
terenskega avtomobila za potrebe Službe za GJS.  
 
Za upravljanje upravnih prostorov se planira 3.650 EUR letno, za investicijsko vzdrževanje 
upravnih prostorov in adaptacijo kavarne pa 290.000 EUR v letu 2008, od tega 160.000 za 
obnovo občinske stavbe ter 130.000 EUR za adaptacijo kavarne. Adaptacija občinske stavbe, 
skupaj s kavarno, je bila načrtovana že v letu 2007, ker pa ni bila realizirana, se prenaša v leto 
2008. V letu 2009 se načrtuje dokončanje adaptacije občinske stavbe. 
 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Na področju Civilne zaščite  Gasilske zveze se predvidevajo nekatere spremembe glede 
zaposlenih. Predvideva se zaposlitev človeka v občinski upravi,  ki bo odgovoren za področje 
zaščite, reševanja ter požarne varnosti. V ta namen so se spremenile postavke s področja CZ 
in delno GZ. Spremenil se je tudi sistem financiranja GZ in PGD. Po novem se večina 
sredstev za delovanje nakazuje direktno PGD, GZ pa samo za njeno delovanje. Temu 
primerno so tudi oblikovane proračunske postavke s tega področja. Sredstva za delovanje GZ 
in PGD so se glede na leto 2007 povečale za cc 27% v letu 2008 in za proračunski indeks v 
letu 2009, predvsem zaradi  obnove in nabave zaščitne in reševalne opreme. 
Postavka »nabava gasilskega vozila« zajema samo odplačilo kreditov za gasilska vozila v 
Sp.Idriji in Godoviču. V proračunu ni predlaganih sredstev za avtolestev, ker finančna 



 18

konstrukcija ni dovolj trdna, dogovorjeno pa je, da se v letu 2008 uskladi finančno 
konstrukcijo in ugotovi, kakšno gasilsko vozilo z lestvijo je najbolj primerno za naše 
območje. 
Ravno tako kot pretekla leta pa se namenja sredstva tudi za gorsko reševalno službo ter ekipo 
prve pomoči. 
 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
 
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 
Na področju preventive in vzgoje v  cestnem prometu v zadnjem letu ni bilo veliko aktivnosti. 
Letos je bil ustanovljen nov Svet za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, ki ima interes 
po aktivnejšem reševanju te problematike, zato smo za leti 2008 in 2009 predvideli več 
sredstev za delovanje tega sveta in izvajanje nalog. 
 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Za  programe javnih del v približni istem obsegu kot v letu 2007planiramo letno cca 26.000 € 
na postavki 1310000. 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
V okviru postavke kmetijstvo bo občina v letih 2008 in 2009 z nekaterimi projekti kandidirala 
na sredstva programa Leader, kjer imamo zagotovljeno 50% sofinanciranje. Gre za naslednje 
projekte: Kmečka tržnica, strokovno izobraževanje kmetov in označitev tematskih poti. V 
uredbi ES je opredeljeno, da se strategija Leader izvaja preko LAS (lokalne akcijske skupine); 
za kar bo občina namenila 6.000 EUR letno. Konec leta 2007 je občina prejela priglasitev s 
strani pristojnih ministrstev (MKGP, MF) na Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja. Na osnovi pravilnika bo občina z javnim 
razpisom sredstva namenjala za: spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, operativne 
stroške transporta med kmetijskimi gospodarstvi, naložbe v kmetijska gospodarstva za 
primarno proizvodnjo, varstvo tradicionalnih krajin in stavb, pomoč za plačilo zavarovalnih 
premij ter za spodbujanje kakovostnih kmetijskih izdelkov. Tako kot prejšnja leta bo občina 
določena sredstva namenila tudi društvom na podlagi predhodno potrjenih programov ter 
financirala pripravo in tisk »Umnega kmetovalca«. Ta postavka je višja na račun večje 
naklade ter višjih stroškov tiska, poštnine, … V letu 2008 bo za odpravo posledic škode zaradi 
majskega hrošča namenjeno še 20.000 EUR za zatravitev poškodovanih površin. Dodatno bo 
občina namenjala še 10.000 EUR letno za pripravo projektov, s katerimi bo lahko sodelovala 
na razpisih s področja ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja v letu 2008. 
 
1103  Splošne storitve v kmetijstvu 
V letošnje letu je prišlo do več primerov, ko so bile zapuščene živali (psi) odvedeni v 
zavetišče za živali. Po zakonu je občina dolžna kriti stroške prevozov, pregledov in 
enomesečnega bivanja živali v zavetišču, zato se je že z rebalansom 2007 odprlo novo 
postavko za ta namen. Višina postavke za leti 2008 in 2009 se je ocenila glede na potrebe iz 
leta 2007. 
 
1104  Gozdarstvo 
Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se povečujejo v skladu s proračunskim indeksom, 
dokončno pa bodo določena, ko se bo podpisala pogodba z MKGP. 
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
 
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne 
energije 
12029001 Oskrba z električno energijo 
Na področju oskrbe z električno energijo se v letu 2008 planira izgradnja nizkonapetostnega 
omrežja in prestavitev visokonapetostnega omrežja na Pustoti v Sp.Idriji. Hkrati s tem se 
izvaja tudi javna razsvetljava. 
 
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
Občina je v skladu z energetskim zakonom dolžna izdelat tudi energetsko zasnovo občine. 
Predlaga se izdelava energetske zasnove, ki se 50 % financira s sredstvi državnega proračuna. 
 
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 
12079001 Oskrba s toplotno energijo 
SGP Zidgrad d.d. je za potrebe ogrevanja objekta A Banke zgradil toplovod, ki je priključen 
na kotlovnico v Športnem centru. Kotlovnica je v lasti občine Idrija, z njo pa upravlja 
koncesionar Ydria Sport. Toplovod ima večje zmogljivosti, kot so potrebe objekta A Banke, 
zato se predlaga, da se toplovod odkupi, za namene ogrevanja obstoječih objektov in 
predvidenih novogradenj na območju med Nikovo in Rožno ulico. 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
Indeks povečanja predvidenih sredstev za cestni promet v letu 2008 je bistveno večji od 
proračunskega indeksa. Vzrok temu so investicije, ki se sofinacirajo s sredstvi regionalnih 
spodbud (LC Idrija – Rebro – Godovič, LC Idrija – Kočevše – Vojsko). Delno se to izraža 
tudi v letu 2009, ko se izvajata še dve investiciji iz tega naslova (LC Idrija – Kočevše – 
Vojsko, Regionalno kolesarsko omrežje). 
 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Proračunska sredstva za to področje so se za leto 2008 povečala več, kot je proračunski indeks 
iz več razlogov. Osnovni razlog za to je, da so občinske ceste v dokaj slabem stanju, zato je 
potrebno vlagati več sredstev v tekoče vzdrževanje, da se lahko zagotavlja zadostno varnost v 
cestnem prometu. Žal tudi predlagana višina sredstev ne zadošča tega v celoti. Naslednji 
vzroki za večji indeks pa so v treh novih postavkah in sicer: 
1313011 zimska služba na javnih poteh v KS:   za zimsko sezono 2007/2008 se je 
preneslo izvajanje zimske službe na javnih poteh v KS iz krajevnih skupnosti na Komunalo 
d.o.o., zato je bilo potrebno odpreti novo postavko. V tem segmentu so se zmanjšali stroški 
zimske službe pri proračunskih uporabnikih 20 – 29. 
1313081 pregledniška služba na občinskih cestah:   zaradi zagotavljanja večje varnosti 
prometa na občinskih cestah se uvaja pregledno službo, ki bo na osnovi predpisov in 
programa rednih pregledov, zagotavljala boljši pregled nad stanjem cest in odpravljanjem 
nepravilnosti, ki vplivajo na prometno varnost. 
1313091  vzdrževanje obvoza Godovič:   zaradi obnove predora v Godoviču je bil urejen 
obvoz po javnih poteh, ki jih je zaradi bistvenega povečanja prometa potrebno dodatno 
vzdrževati. Sredstva, ki jih dobi KS Godovič za vzdrževanje svojih JP ne zadoščajo. 
Za leto 2009 je indeks nekoliko večji od proračunskega iz v prvem odstavku navedenih 
vzrokov. 
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  
Projektna dokumentacija – v letih 2008 in 2009 se bo pripravilo dokumentacijo za obnovo in 
modernizacijo lokalnih cest. Ocenjujemo, da bi vsako leto lahko pripravili dokumentacijo s 
popisom potrebnih del za cca 20 – 25 km lokalnih cest. Predvidene so predvsem naslednje 
ceste: Idrija – Kočevše – Vojsko, Predgriže – Lome, Idr.Bela – Zadlog, Sp.Kanomlja- Krnice 
– Oblakov vrh, Vrsnik – Žirovnica, Led.Krnice – Korita, Led.Razpotje – Ledine – Mrzli Vrh, 
Mravljišče – Zavratec – Brnikov Log, …) 
Postavke s področja investicijskega vzdrževanja so se povečevale delno z indeksom, delno pa 
glede na dejanske potrebe. Za investicijsko vzdrževanje velja enako kot za tekoče 
vzdrževanje. Zagotovljena sredstva v proračunu ne omogočajo zadostnega vzdrževanja, da se 
stanje na cestah ne bi slabšalo. Posebej bi tu izpostavili p.p. Vzdrževanje opornih in 
podpornih zidov na lokalnih cestah kjer je predvidena samo sanacija podpornega zidu na LC 
Podroteja – Koševnik – Črni Vrh. Cesta je zaradi podrtega zidu do izvedene sanacije zaprta. 
Investicije na področju cestnega prometa se nadaljujejo iz leta 2007 v skladu z NRP, nekatere 
pa so tudi nove.  
Še vedno se izvaja asfaltaciej na javnih poteh, kjer del sredstev prispevajo tudi krajani. V letu 
2008  so planirane asfaltacije v vseh krajevnih skupnostih, v letu 2009 pa v vseh razen KS 
Ledine, Črni vrh in Zavartec. V letu 2008 v KS Ledine in KS Črni Vrh v asfaltacije vlagajo 
tudi sredstva iz naslova telefonije, ki pripadajo KS. V letu 2009 se trend asfaltacij zmanjšuje, 
saj bo potrebno dati poudarka nekaterim drugim področjem. 
 
Od ostalih investicij, ki so v letu 2008 v planu, omenjamo naslednje: 
1313029 investicija mestni trg:   s planiranimi sredstvi se investicija zaključuje, 
predvidena je zasaditev parka in postavitev opreme na samem trgu 
1313024 modernizacija LC 130 010 Idrija - Rebro – Godovič:   v primeru, da bomo 
pridobili sredstva regionalnih spodbud, se investicija v celoti izvede v tem letu. Izvajalec je že 
izbran. 
1313070 Investicija regionalno kolesarsko omrežje:   v letu 2008 se izdeluje projekt 
PGD, v letu 2009 izvedba, v kolikor pridobimo sredstva regionalnih spodbud. 
1313079 Modernizacija LC 130 020 Idrija - Kočevše – Vojsko:   investicija se 
sofinancira s sredstvi EU, izvedba je predvidena v celoti v letu 2008, delno plačilo pa v letu 
2009. 
1313087 obnova zidov na LK 130 580 Prešernova ulica:   obnova zidov se izvaja s 
sredstvi rudarske škode; v letu 2008 s izdela projekt sanacije zidov in delna izvedba, ostalo v 
letu 2009. 
 
Pomembnejše investicije, ki so v letu 2009 v planu, so naslednje: 
1313019 modernizacija LC 100 010 Sovodenj-Mrzli Vrh-Ledinsko razpotje: planira se 
obnova ceste v večjem obsegu financirana tudi iz sredstev EU. 
1313030 Investicija ureditev trga in potoka v Črnem Vrhu:   izvedba investicije je 
predvidena tudi s sredstvi EU, predstavlja pa celovito ureditev trga v Črnem vrhu  z 
kanalizacijo in pokritim meteornim odvodnikom. 
1313054 Obnova mostu pri Škadretu v Sp. Kanomlji:   izvedba obnove je bila 
planirana za leto 2008, dogovorjeno je bilo, da del investicije krije Direkcija RS za ceste. Bili 
pa smo obveščeni, da  DRSC za odsek regionalne ceste R3-610 na odseku od Sp.Idrija do 
Sr.Kanomlje izdeluje idejni projekt obnove te ceste, iz katerega pa je razvidno, da je na 
odseku, kjer je most potrebna širitev ceste. Zaradi širitve, ki je možna le na strani vodotoka, 
smo se dogovorili, da se v letu 2008 dokončno izvede idejni projekt obnove ceste in glede na 
idejni projekt popravi projekt mostu. Obnova mostu se izvede v letu 2009, delno se financira s 
sredstvi DRSC. 
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13029003 Urejanje cestnega prometa 
Za urejanje cestnega prometa se v letu 2008 in 2009 namenja več sredstev, kot v letu 2007 
zaradi naslednjih dveh investicij: 
1313055 Investicija semaforizacija križišča (pri lekarni) na G2-102:   za izvedbo 
semaforizacije smo v letu 2007 pridobili projekt, v postopku je izbira izvajalca. V kolikor 
bomo do konca leta pridobili dokončno soglasje DRSC, se bo semaforizacija izvedla začetek 
leta 2008. 
1313066 Prometna ureditev Koreje:   v letu 2007 je bila naročena idejna zasnova 
prometne ureditve območja poselitve Koreja v Sp.Idriji, ki je v zaključni fazi izdelave. V letu 
2008 se bodo izdelovali projekti PGD, v letu 2009 pa je predvidena izvedba. Investicija je 
predvidena za sofinanciranje s sredstvi EU. 
 
13029004 Cestna razsvetljava 
Na področju javne razsvetljave so sredstva predvidena predvsem ta tekoče vzdrževanje JR. Na 
investicijskem področju se planira dokončanje JR na Apurnu, postavitev dveh svetilk JR v KS 
Dole v Rebru ter ureditev JR v KS Ledine. Pri  le tej se predvideva tudi financiranje s strani 
EU. 
 
14 GOSPODARSTVO 
 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Občina s subvencioniranjem obrestne mere bančnih posojil spodbuja investicije v malo 
gospodarstvo v višini 10.000 EUR letno. V okviru postavke »idrijski žlikrofi« se pripravlja 
vloga za zaščito geografske označbe (kar pomeni, da lahko idrijske žlikrofe izdelujejo samo 
certificirani izdelovalci na vnaprej določenem območju), dodatna sredstva bodo namenjena 
tudi za promocijo idrijskih žlikrofov v občini in zunaj nje. Občina skupaj z Ministrstvom za 
gospodarstvo financira izvajanje vavčerskega sistema svetovanja, izobraževanje in študijske 
krožke ter delovanje točke Vse na enem mestu. Za program Lokalnega podjetniškega centra 
se namenja 9.600 EUR letno, sredstva za upravljanje geografske označbe idrijske čipke so 
povišana z indeksom glede na leto 2007. S pogodbo določeno sofinanciranje mrežne razvojne 
agencije Občina Idrija pokriva v višini 13.770 EUR letno. Dodatno se za projekte in 
sodelovanje na razpisih na področju malega gospodarstva namenja še 6.000 EUR v letu 2008 
in 15.000 EUR v letu 2009. 
 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
V letu 2007 je bila zastavljena projektna naloga, na osnovi katere se bo pripravil programsko 
tržni dokument za razvoj turizma občine Idrija; za pripravo dokumenta se v letu 2008  
načrtuje 22.000 EUR. Promocija občine se bo v letu izvajala s predstavitvami na sejmih, s 
potujočo razstavo idrijske čipke, s sredstvi javnega obveščanja, z izvedbo Festivala idrijske 
čipke ter z aktivnim trženjem. Občina bo 9.500 EUR letno namenila za financiranje občinskih 
prireditev, za projekte na področju razvoja turizma pa 15.000 EUR letno. Višja sredstva se 
bodo namenila za delovanje TIC-a, saj se načrtuje dodatna zaposlitev. V okviru TIC-a se bodo 
izvajale naslednje naloge: informiranje, organizacija in izvajanje lokalne vodniške službe, 
priprava za izvajanje agencijske dejavnosti, sodelovanje s ponudniki turističnih storitev, 
dopolnjevanje in ažuriranje vsebin v slovenskem in angleškem jeziku na spletnem portalu,  
trgovina s spominki, povezovanje organizatorjev turističnih prireditev, vodenje statistike, itd. 
Aktivnosti v okviru Centra idrijske čipke se bodo financirale v višini 15.000 EUR letno, 
nudenje tehnične pomoči, ki jo občini zagotavlja ICRA, pa 2.050 EUR letno. Sredstva za 
sofinanciranje programov turističnih društev v občini  se bodo delila na osnovi javnega 
razpisa in pravilnika, ki je v pripravi; skupna višina sredstev za leto 2008 je 8.000 EUR, za 
leto 2009 pa 10.000 EUR. V letu 2009 bo občina s projektom Program razvoja turističnih 
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središč na podeželju kandidirala za pridobitev sredstev državnega proračuna, nadaljevanje 
projekta se načrtuje v letu 2009. 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Na področju zbiranja in ravnanja z odpadki se planirajo tri večje investicije, v KS Ledine pa 
se za leto 2009 planira tudi ureditev prostorov za smetnjake.  
1315001 investicija regijsko odlagališče odpadkov:   nadaljuje se izgradnja zbirnega 
centra v Ljubevču, investicija se v celoti financira iz sredstev takse za onesnaževane okolja 
zaradi odlaganja odpadkov. V letu 2008 in 2009 se planira izdelava enote za delno sortiranje 
in stiskanje odpadkov s ciljem zmanjševanja stroškov transporta. 
1315002 sanacija odlagališča Raskovec:  odlagališče bo potrebno zapreti do konca 
leta 2008, program zapiranja je v fazi potrjevanja s strani MOP. Sanacija se v prvi fazi 
financira s sredstvi rente. 
1315020 investicija zapiranje odlagališča Ljubevč:   tudi odlagališče v Ljubevču je 
potrebno do konca leta 2008 zapreti. Za to odlagališče že imamo potrjen program zapiralih 
del, tako da je predviden začetek le teh za leto 2008. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
V proračunu za leto 2008 in 2009 se pri ravnanju z odpadno vodo daje velik poudarek 
projektno investicijski dokumentaciji in nekoliko manj izvedbi. Vzrok temu je interes po 
pridobitvi sredstev kohezijskega sklada za CČN in drugih sredstev EU za ostale projekte. 
 
1315003 projekt varovanje povodja reke Soče:  projekt obsega izdelavo 
investicijske dokumentacije (DIIP, IP, PIZ, cost benefit analizo,…) in priprava vloge za 
pridobitev EU sredstev za CČN Idrija ter vodovode Idr.Bela – Idrija, Idrija – Sp.Idrija in Črni 
Vrh – Godovič. 
1315004 investicija centralna čistilna naprava Idrija:  v letu 2008 izdelava 
projekta PGD, v letu 2009 izdelava PZR. 
1315005 investicija kanalizacija Idrija: v letu 2008 je planirana izdelava projektne 
dokumentacije za kanalizacijo v Beblerjevi ulici, za sanacijo kanalizacije in meteornega 
kanala v Grilčevi ulici pod bloki ter za predčiščenje v PBI. Planirana je tudi izvedba črpališča 
v Vodnikovi ulici in sanacija kanalizacije desni breg ob Kolektorju iz sredstev takse za 
obremenjevanje vode. V letu 2009 je predvidena izvedba projektov zastavljenih v letu 2008 
ter sanacija nekaterih manjših odsekov kanalizacije. 
1315007 investicija kanalizacija in ČN Črni Vrh – Predgriže:  v letu 2008 
izdelava PGD za ČN Črni Vrh 
1315008 investicija kanalizacija Sp. Idrija  - II. Faza:  v letu 2008 se planira 
izdelava študije dokončne ureditev kanalizacije za celotno Sp.Idrijo in Kočo ter Mandžurijo, 
ter izvedbo dveh peskolovov na obstoječi kanalizaciji in zaključek investicije na Apurnu.V 
letu 2009 pa izdelavo projektov PGD in priključitev dveh krakov kanalizacije na ČN. 
1315011 Investicija čistilna naprava Mokraška vas:  dokončati je potrebno zunanjo 
opremo in izvesti termozaščito ter dograditi fine grablje. 
1315013 Investicija čistilna naprava Godovič:  v letu 2008 je planirana sanacija 
ponikovalnice izpusta iz ČN, v letu 2009 pa izdelava idejnega projekta razširitve ČN. 
1315016 investicija kanalizacija Godovič - Ivanje doline:  v letu 2009 izdelava 
idejnega projekta 
1315021 investicija kanalizacija Gorenji Vrsnik:  v letu 2009 izdelava meteorne 
kanalizacije za odvajanje meteorne vode iz centra vasi. 
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1315023 vračilo državne takse za obremenjevanje vode:  v letu 2006 smo 
napovedali več takse za onesnaževanje vode, kot smo dobili oprostitve takse, razliko moramo 
nakazati državi. 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 
 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
- v letu 2008 namenjamo 37.000 EUR za zaključno fazo izdelave občinskega prostorskega 
načrta (OPN) na postavki novi prostorski akti občine, 
- za študije, analize, strokovne podlage namenjamo po 26.000 EUR v letih 2008 in 2009, 
- na postavki izvedbeni načrt historičnega mestnega jedra Idrije namenjamo sredstva za 
izplačilo nagrad v postopku natečaja razpisanega v letu 2007 ter za izdelavo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) v letu 2008 in sicer v skupni vrednosti 100.000 EUR, 
- za večje komplekse novih zazidljivih območij in za območje Mejce bomo v letu 2008 pričeli 
s postopki izdelave OPPN-jev ter izdelali v letu 2009 programe opremljanja za ta območja. V 
obeh letih namenjamo po 50.000 EUR,  
- za območje Ute načrtujemo v letu 2008 razpis natečaja v sodelovanju z Zbornico za 
arhitekturo in prostor - namenjamo 75.000 EUR, v letu 2009 pa za izdelavo OPPN 30.000 
EUR, 
- 8.000 EUR je namenjenih za preveritve prostorov v Idriji ter pridobitev variantnih rešitev, ki 
jih bomo pridobili na delavnici. 
 
1603 Komunalna dejavnost  
 
16039001 Oskrba z vodo 
Na področju vodooskrbe je v letu 2008 dan velik poudarek na pripravi projektne 
dokumentacije za investicije, ki so potrebne, da se na celotnem območju občine zagotovi 
kvalitetno oskrbo s pitno vodo. V letu 2009 pa se več sredstev namenja za izgradnjo. Kljub 
temu največji problem vodooskrbe v občini Idrija, vodooskrba mesta Idrija, še ne bo rešen, saj 
je to investicija, ki zahteva velik investicijski vložek (vodovod Idr.Bela – Idrija). V letih 2008 
in 2009 je planirano izvajanje naslednjih investicij: 
 
1316010 investicija vodovod Idrija:  v letu 2008 se izvaja obnova vodovoda v 
Bloudkovi ulici in Kobalovi ulici ter ograditev vodovodnih objektov (zajetij) na vodovodnem 
sistemu Idrija. V letu 2009 pa nadaljevanje ograditev vodovodnih objektov ter obnova 
vodovoda v Študentovski ulici, Ulici Vinka Mohoriča, Za gradom in v ulici Carl Jakoba. 
1316011  investicija vodovod Sp.Kanomlja:  v letu 2008 se dokončuje vodovod na 
Apurn, potrebno pa je tudi zaradi povečane vsebnosti železa v vodi iz vrtine zagotoviti filter 
za čiščenje vode. Tako se v letu 2008 pripravi projektno dokumentacijo, izvedba se prične v 
drugi polovici leta 2008 ter konča v letu 2009. 
1316012 investicija vodovod Črni Vrh - Zadlog - Idrijski Log:   v letu 2008 se 
izvede sekundarni vod v dolžini cca 1500 m za območje Hudega kot, kjer bo tudi lociran 
dodaten vodohran za Zadlog. V tem letu se izdela projektno dokumentacijo. V letu 2009 se 
investicija zaključuje z izgradnjo preostalih sekundarnih vodov ter vodohrana. Predvideno je 
financiranje investicije s kreditom in sredstvi EU. 
1316013 investicija vodovod Vojsko:   v letu 2008 se dokončno opremi vrtino in prične 
s črpanjem vode. Z zagonom vrtine je vojskarska planota dolgoročno preskrbljena z 
zadostnimi količinami vode. 
1316014 investicija vodovod industrijska cona Godovič – v letu 2007 se je obnovilo 
najbolj kritične dele vodovoda, v letu 2009 se obnova nadaljuje na preostalih odsekih. 
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1316015 investicija vodovod Log:   zaselek Log v Godoviču ima v zadnjem času  
probleme z vodooskrbo, predlaga se izdelava projektne dokumentacije in izvedba v letu 2008. 
1316016 investicija vodovod Idrijska Bela – Idrija:  v letu 2007 je izdelan projekt 
PGD, pridobivanje gradbenega dovoljenja je v teku, v letu 2008 se predlaga izdelava projekta 
za izvedbo. S tem je za to investicijo zagotovljena potrebna projektna dokumentacija. 
1316017 investicija vodovod Godovič:   v delu Godoviča proti Veharšem ni 
povsod zagotovljeno zadosti tlaka v cevovodih, kar bi zagotovili v letu 2008, v letu 2009 pa 
se planira izvedba piezometrske vrtine, ki je potrebna zaradi izvajanja državnega monitoringa. 
1316057 investicija vodovod Mokraška vas:  v letu 2008 se bo izvedel še drugi krak 
vodovoda. S tem bo naselje preskrbljeno s pitno vodo, dane pa bodo tudi možnosti za 
zagotavljanje vodooskrbe in požarne varnosti za Dom upokojencev in trgovino Hofer na 
Marofu. 
1316058 Investicija vodovod Idrija - Sp. Idrija:  v letu 2008 se bodo izdelali 
projekti PGD za celotno traso od Idrije do Sp.Idrije in pričelo s pridobivanjem gradbenega 
dovoljenja, parcialno pa se bo izdelal projekt vodovoda v območju Marofa zaradi izgradnje 
trgovine Hofer. Stroške tega dela vodovoda nosita Hofer in Kranjska investicijska družba. 
1316059 Investicija povezovalni vodovod Črni Vrh – Godovič:  v letu 2008 se bodo 
izdelali projekti PGD in PZI ter pričelo s postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja. 
1316060 Investicija vodovod Idrijske Krnice – v letu 2007 se je izdelala hidrogeološka 
študija, določila lokacija vrtine, in izdelal rudarski projekt, v letu 2008 se bo izdelala kaptažna 
vrtina, v letu 2009 pa projekt PGD in gradbeno dovoljenje. 
1316085 investicija vodovod Jelični Vrh: v letu 2008 je planirana izdelava projektne 
dokumentacije do faze PGD in pričetek pridobivanja gradbenega dovoljenja. 
1316088 investicija vodovod Razpotje:  Naselje Razpotje nima primerne oskrbe z 
vodo, tako se v letu 2008 planira izdelava idejnega projekta, v letu 2009 pa projekta PGD in 
pridobitev gradbenega dovoljenja. 
1316089 investicija vodovod Dole - Bačnar – Felko: tudi območje Kovačevega rovta 
ima v zadnjih letih problem z vodooskrbo, zato se predlaga v letu 2008 izdelavo projekta 
PGD za povezavo med vodovodom Dole in zajetjem Bačnar. 
1316090 investicija vodovod Črni Vrh: tudi na vrtini v Črnem vrhu je potrebno 
izdelati piezometrsko vrtino zaradi državnega monitoringa, sam vodovod pa je potreben tudi 
že obnove. Vse to bi izvedli v letu 2009. 
1316091 investicija vodovod Sp.Idrija: tudi vodovod v Sp.Idriji je na določenih 
odsekih dotrajan in pušča. Zato se predlaga obnovo vodovoda v letu 2009 v dolžini 270 m, 
obnova pomeni tudi odstranitev salonitnih cevi. 
1316092 investicija vodovod Dole: investicija predstavlja zamenjavo vodomerov, 
katerih starost že precej presega zakonsko dobo 5 let. 
1316093 investicija vodovod Ledine: enako velja tudi za vodovod Ledine, kjer pa je 
potrebno zamenjati tudi avtomatiko na vodovodnem sistemu. 
 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Na področju urejanja pokopališč je predvidenih več investicij: 
1316075 Obnova zidu pokopališča Ledine: v letu 2009 je planirana obnova 
pokopališkega zidu. 
1316086 investicija pokopališče Idrija: na pokopališču Idrija so kapacitete 
zapolnjene. V izdelavi je že idejni projekt razširitve, v letu 2008nse izdela projekt PGD in 
pridobi ustrezna dovoljenja, v letu 2009 se izvede prva faza razširitve. 
1316087 investicija mrliška vežica Idrija: mrliška vežica na pokopališču Idrija ni 
več primerna za svoj namen, zato se je že izdelalo idejni projekt nove mrliške vežice, v letu 
2009 se izdela projektno dokumentacijo PGD in prične postopek pridobitve gradbenega 
dovoljenja. 
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1316094 obnova pokopališča Črni Vrh: tudi pokopališče Črni vrh je potrebno 
obnove. Predlagano je, da se v letu 2008 izdela projektna dokumentacija obnove. 
 
16039003 Objekti za rekreacijo 
V krajinskem parku namenjamo: 
- v letu 2008 27.000 EUR za izdelavo projektov za nov gostinski objekt na Lajštu z okolico in 
šotoriščem, dokončanje v letu 2009 z 2000 EUR. 
- 22.000 EUR v letu 2008 za izdelavo projektov za parkirišče pri Zagodu in objekt - 
informacijsko točko, v letu 2009 za izvedbo 500.000 EUR, 
- V letu 2008 se bo izdelal projekt celovite ureditve prostora od Podroteje do Bele (vzporedni 
posegi ob vodovodu: bankine, dostopi do vode, zamenjave odbojnih ograj z lesenimi…) v 
vrednosti 10.000 EUR, 
- Najvišja postavka v letu 2008 je »Ureditve znotraj KP Zgornja Idrijca« v vrednosti 600.000 
EUR, kjer zagotavljamo lasten delež za regionalne vzpodbude v vrednosti 180.000 EUR. 
Vključuje projekte in izvedbo: usmerjevalne table na območju KP, ureditve poti, ureditev 
informacijskega središča v koči na Krekovšah, izdelavo prospektov in reklamnega materiala, 
novo otroško igrišče na Lajštu. V letu 2009 znaša vrednost te postavke 925.000 EUR -
načrtujemo pridobitev sredstev iz proračuna EU.  
- 30.000 EUR se zagotavlja v obeh letih za redno letno vzdrževanje in urejanje parka. 
 
16039004 Praznično urejanje naselij 
Praznično urejanje naselij  zajema novoletno okrasitev naselij. Indeks je večji od 
proračunskega, ker so predvidena sredstva tudi za okrasitev ostalih naselij v občini poleg 
Idrije in Sp.Idrije. 
 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 
V to področje spada vzdrževanje objektov skupne komunalne rabe, ki pa se večinoma vrši 
preko krajevnih skupnosti, zato v nadaljevanju prikazujemo tabelo, v kateri je podana višina 
sredstev za posamezno krajevno skupnost. Glede na preteklo leto so se sredstva povečala za 
2,6 oz. 2,4 %. 
Krajevne skupnosti bodo za skupno komunalno rabo prejele sledeče zneske: 
  LETO 2008 (EUR) LETO 2009 (EUR) 

1. KS IDRIJA 146.287 149.798
2. KS VOJSKO 22.418 22.956
3. KS SP. IDRIJA 50.818 52.037
4. KS KRNICE – MASORE 12.774 13.080
5. KS LEDINE 18.396 18.838
6. KS KANOMLJA 5.982 6.125
7. KS DOLE 20.992 21.496
8. KS ZAVRATEC 2.842 2.910
9. KS ČRNI VRH 28.759 29.449

10. KS GODOVIČ 16.498 16.894
 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Po planu upravnika se v letu 2008 za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti občine 
načrtuje 122.940 EUR, v letu 2009 pa 113.000 EUR. Za vplačila v rezervni sklad se letno 
namenja 4.590 EUR, za stroške upravljanja stanovanj 5.000 EUR, predvideni so tudi stroški 
vzdrževanja stanovanj ter drugi izdatki za stanovanja, ki predstavljajo zavarovalne premije. 
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PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD 
 
 REBALANS 2007 PRORAČUN 2008 PRORAČUN 2009 
OBLIKOVANJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 
Kupnine od prodanih 
kadrovskih stanovanj 

8.300 6.300 6.300

Prejete obresti od 
vezanih depozitov 

300 0 0

Prejeta vračila danih 
posojil od 
posameznikov 

42.600 42.600 42.600

Prejeta vračila danih 
posojil od finančnih 
inštitucij 

4.340 4.740 5.180

PORABA PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 
Proračunski 
stanovanjski sklad 

1.670 1.670 1.670

Prenos kupnin na 
sklade 

4.170 4.170 4.170

Prenos vračila kupnin 
in kreditov na Občino 
Cerkno 

11.680 11.680 11.680

Subvencioniranje 
obrestnih mer 

25.040 25.040 25.040

Ul. Sv. Barbare 8 7.960 0 0
Projekti za 
stanovanjsko gradnjo 

4.170 8.670 0

Izvedba stanovanja 
Lapajnetova ul. 7 

37.560 37.560 0

Ureditev stanovanja 
Trg Sv. Ahacija 6 

0 10.000 0

Izvedba stanovanja 
Mestni trg 11 

0 0 18.810

Dana posojila 
posameznikom 

52.440 0 0

Ostanek sredstev iz 
preteklega leta 

89.150 52.440 7.290

 
Na prihodkovni strani sklada se planira prihodek v višini 6.300 EUR letno od kupnin za 
prodana kadrovska stanovanja po Stanovanjskem zakonu. Planiramo, da bo v letih 2008 in 
2009 proračunski stanovanjski sklad prejel 42.600 EUR od dolgoročno danih posojil 
posameznikom, ki jih je do konca leta 1995 podeljeval za adaptacije in novogradnje stanovanj 
in stanovanjskih hiš ter za nakupe stanovanj in stanovanjskih hiš ter od danih posojil za 
nakupe kadrovskih stanovanj po stanovanjskem zakonu. Od finančnih inštitucij bo prejel 
4.740 in 5.180 EUR vrnjenih danih posojil.  
Na odhodkovni strani sklada so planirani odhodki v višini 1.670 EUR za materialne stroške 
sklada, 4.170 EUR za poravnavo obveznosti do skladov (20% Stanovanjskemu skladu RS in 
10 % Odškodninskemu skladu) od zbranih kupnin za prodana stanovanja po Stanovanjskemu 
zakonu. Sredstva od prodanih stanovanj se zbirajo na Občini Idrija, del ki odpade na Občino 
Cerkno se jim odvede. Planirani delež sredstev je 11.680 EUR. Za subvencioniranje obrestne 
mere za nakupe stanovanj in novogradnje ter adaptacije stanovanj in stanovanjskih hiš se 
načrtuje 25.040 EUR letno. 8.670 EUR se bo v letu 2008 namenilo za projekte za 
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stanovanjsko gradnjo  (ureditev mansard na Lapajnetovi ul. 7 in Mestnem trgu 11). Na osnovi 
projektov se bodo stanovanja izvedla, adaptiralo se bo tudi stanovanje na Trgu Sv. Ahacija 6 
(urediti je potrebno kopalnico znotraj stanovanja). 
 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Primarno zdravstvo 
Dejavnost zdravstvenih domov 
V letih 2008 in 2009 Zdravstveni dom Idrija načrtuje naslednja vzdrževalna dela: preureditev 
prostorov NMP(prostorska ločitev od ambulante splošne medicine), ureditev prostora za 
dispečarja, zamenjava vhodnih vrat pri vhodu v urgenco, postavitev nadstreška za reševalna 
vozila pred vhodom v urgenco, zamenjava oken v hodniku pred urgenco, zamenjavo zunanjih 
vrat na glavnem vhodu, obnovo sanitarij za osebje, preureditev otroške ambulante v splošno 
za odrasle, preureditev čakalnice otroške in mladinske ambulante, zamenjavo požarnih vrat na 
severni in južni strani, popravilo strehe nad požarnim stopniščem severni in južni del, 
preureditev dveh ambulant. V proračunu 2008 je za to namenjenih 39000 €, v 2009 pa 39500 
€, za nakup opreme pa 51300 € in 52500 €. 
 
Preventivni programi zdravstvenega varstva 
Šola za starše: Ker se veliko bodočih staršev iz Idrije odloča za obisk šole za staršev 
postojnski porodnišnici, smo planirali potrebna sredstva za polovico 1 tečaja, sorazmerno s 
številom naših slušateljev. 
 
Drugi programi na področju zdravstva 
Nujno zdravstveno varstvo 
Nujna medicinska pomoč: ta program je bil vključen v proračun občine v letu 2002. ZDI s 
temi sredstvi omogoča stalno pripravljenost še ene zdravniške ekipe v času vikendov, 
praznikov in ob vrhuncu dopustov.  
 
Zdravstveno zavarovanje občanov: plačilo pavšalnega prispevka za zdravstveno zavarovanje 
po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem zavarovanju je obveznost lokalne skupnosti. 
Sredstva so planirana na podlagi ocene. 
 
Mrliško ogledna služba 
Zakonska obveza občine je plačilo storitev mrliških pregledov in obdukcij naših občanov. 
Sredstva so planirana na osnovi ocene. 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
Ohranjanje kulturne dediščine  
Mestnemu muzeju Idrija sredstva za osnovno dejavnost zagotavlja država, zato smo v 
proračunu predvideli le sredstva za občinske programe in sicer za plačo kustosa etnologa, ki 
se strokovno ukvarja s čipko. V letu 2008 muzej načrtuje postavitev nove stalne muzejske 
razstave o idrijski čipki, za katero smo planirali sredstva v višini 120.000 €, v letu 2009 pa za 
urejanje zbirke starih rudniških strojev in naprav v stavbi jaška Frančiške 10.000 €. V 
Razstavišču Nikolaja Pirnata muzej letno načrtuje niz 4 razstav na različne  teme, za katere 
planiramo letna sredstva v višini cca. 9.000 €. Za zavarovanje objektov, s katerimi upravlja 
muzej na območju občine ter za zavarovanje muzealij so planirana sredstva v višini 3.670 in 
3.760 €. Za spomeniško-varstvene akcije smo v letu 2008 planirali 0 €, v letu 2009 pa 50.000 
€.  
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Za Kandidaturo–vpis na UNESCO seznam svetovne dediščine je v letu 2008 planiranih 
80.000 €, saj bo v tem letu potrebno pokrivati stroške opazovanja in ocenjevanja nominirane 
dediščine, potrebna so tudi zagonska sredstva za  izvajanje upravljanja. 
 
Programi v kulturi 
Knjižničarstvo in založništvo 
Sredstva za delovanje Mestne knjižnice in čitalnice v celoti zagotavljata ustanoviteljici občini 
Idrija in Cerkno. Sredstva za plače so planirana v skladu s področnimi predpisi na realno 
število zaposlenih ob upoštevanju dodatne zaposlitve bibliotekarja pripravnika, ki bo pokril 
kadrovsko podhranjenost zavoda, še posebej izrazito zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti 
delavca oziroma njegovega dela s polovičnim delovnim časom. Obveznosti občin Idrija in 
Cerkno so razdeljene po Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne 
službe ter po Pravilniku o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki 
zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic. Občina Idrija 
zagotavlja sredstva za plačo 1 knjižničarja v krajevni knjižnici Spodnja Idrija in 1 knjižničarja 
v krajevni knjižnico Idrija, občina Cerkno pa za 1 knjižničarja v krajevni knjižnici v Cerknem. 
Ostalo so skupni stroški, ki se razdelijo v razmerju 70,26% (občina Idrija) : 29,74% 
(OBČINA Cerkno), upoštevajoč kriterij števila prebivalstva.   
Umetniški programi 
Sredstva za izvedbo prireditev v okviru Grajskih večerov in gledališkega abonmaja so 
indeksirana. 
Mediji in avdiovizualna kultura 
Muzej nadaljuje z izdajanjem Idrijskih razgledov, ene najboljših domoznanskih revij v našem 
prostoru, ki  jo ustvarjajo prostovoljci, zato so sredstva za dve številki v letniku v skupnem 
obsegu 250 strani planirana v letni višini cca. 6.500 €. 
Drugi programi v kulturi 
Za investicijsko vzdrževanje Rudniške dvorane smo planirali sredstva v višini 3.500 € letno. 
Sredstva za pokritje materialnih stroškov so indeksirana. 
Dvorana Filmskega gledališča kljub zaprtju potrebuje določena sredstva za pokritje tekočih 
materialnih stroškov, zanje je načrtovanih 4.000 €. 3.000 € je načrtovanih tudi za delno 
pokritje materialnih stroškov Kulturne dvorane v Spodnji Idriji.   
Mestna knjižnica Idrija od 2. polovice leta 2005 v prostorih Mestne galerije vodi pester 
program literarno-likovnih dejavnosti. Da bi ponudbo lahko razširili tudi na zimski čas, je 
potrebno izvesti klimatizacijo prostora . Prav tako so zamenjave potrebna dotrajana okna.  Za 
investicijsko vzdrževanje smo zato planirali sredstva v višini 35.000 € v 2008 in 5.190 € v 
letu 2009, za nakup opreme cca 5.000 € vsako leto in za nakup knjižnega gradiva cca. 2950 € 
letno. 
Ljubiteljska kultura 
Sredstva za društva tehnične kulture so zaradi silne podhranjenosti nekoliko povečana, za 
strokovna pa ostajajo na ravni leta 2006, dodatno se financira Društvo Realka.. 
Sredstva za sofinanciranje Godbenega društva so indeksirana, prav tako sredstva za 
sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev. 
 
Šport in prostočasne aktivnosti 
Programi športa 
Sredstva za dejavnost športnih društev so povečana v skladu s proračunskim indeksom, 
ukinjene so postavke Športne zveze. Športna zveza za občino opravlja naloge izvajanja 
letnega programa športa, zato je ustanovljena nova postavka 1318074 s tem namenom, saj je 
lahko izvajalec športnega programa občine tudi drug subjekt. Ker je bilo v preteklih letih 
izvedeno precej vlaganj v planinski koči na Hlevišah in na Javorniku, v letih 2008 in 2009 
planiramo nekoliko nižja sredstva v ta namen, sredstva za vzdrževanje koče na Pšenku pa so 
na ravni leta 2006. 
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Tekaško smučarski center Vojsko planira v letu 2008 nakup novega teptalnega stroja. 
Finančne vire bodo zagotovili Ministrstvo za šolstvo in šport, Fundacija za šport, sponzorji, 
TSK Idrija z lastnimi sredstvi in Občina Idrija, zato je planiranih 10.000€. 
Ker ne dobimo izvajalca, ki bi bil s skromnimi sredstvi pripravljen izpeljati prireditev 
Stopničke, v letu 2008 te prireditve nismo planirali. 
Prav tako nismo planirali sredstev za pokrivanje stroškov balinišča in prostorov nogometnega 
stadiona. Občina išče najugodnejšega ponudnika za upravljanje s tem športnim objektom, in 
stroški delovanja in vzdrževanja objekta naj bi se pokrivali z dejavnostjo. 
Za izvedbo Trnovskega maratona je v letu 2009 planiranih 1.000 €.  
Za projektno dokumentacijo projekt stara OŠ in športni park v Spodnji Idriji je planiranih 
15.000 € in za projektno dokumentacijo športnega parka v Spodnji Kanomlji 10.000€. 
 
Programi za mladino 
Po preselitvi pouka gimnazije v obnovljeno stavbo bo potrebna temeljitejša prenova 
prostorov. Ker smo v zadnjih dveh letih precej zmanjšali sredstva na postavki vzdrževanje 
mladinskega centra, smo jih v proračunu za leto 2008 ustrezno povečali. Sredstva za 
programe in projekte mladinskih društev so indeksirana.  
Sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti, veseli december in letovanja otrok so povišana 
skladno s proračunskim indeksom. Za ureditev otroških igrišč je v obeh proračunih planirano 
po 20.000 €. V letu 2008 se bo urejalo igrišče v Mejci, v letu 2009 pa igrišča v drugih KS. 

 
19 IZOBRAŽEVANJE 
 
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Vrtci 
Občina poleg staršev v celoti zagotavlja sredstva za delovanje vrtcev. Sredstva za stroške 
delovne sile so načrtovana v skladu s sistemizacijo delovnih mest in področno zakonodajo, 
sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje pa so indeksirana. S prispevki staršev, 
ki se določajo na podlagi posebnega republiškega Pravilnika o plačilih staršev za programe v 
vrtcih in v odvisnosti od plačilnih sposobnosti staršev, se krije približno 23% vseh stroškov 
vrtcev, s prihodki od prodaje blaga in storitev se krije 4% stroškov, ostalo mora zagotoviti 
občina. Sredstva, potrebna za delovanje Vrtca Idrija, je pred vpisom za naslednje šolsko leto 
realno težko oceniti. V marcu bo Vrtec Idrija pripravil predlog novih cen in ponovno preveril 
plan potrebnih sredstev. Občina je zakonsko dolžna kriti stroške predšolskega varstva otrok, 
ki obiskujejo vrtce v drugih občinah, pa so naši občani in v ta namen smo planirali 76.500€ v 
letu 2008 in 78.330€ v letu 2009. Sredstva za investicijo v vrtec Arkova so planirana v skladu 
z investicijsko dokumentacijo, gradbeno pogodbo in najugodnejšo ponudbo za dobavo 
kuhinjske in pohištvene opreme. 
 
Primarno in sekundarno izobraževanje 
Osnovno šolstvo 
Osnovnim šolam občina zagotavlja sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na 
prostor ( elektrika, kurjava, zavarovanja, čistila…) ter za plače za nadstandardne občinske 
programe, ostala sredstva zagotavlja država. Nadstandardni programi v naši občini so zelo 
skromni zaradi pomanjkanja sredstev in sicer se financira storitve logopeda, projekt dela z 
nadarjenimi učenci v OŠ Idrija,  podaljšano bivanje, drugi učitelj pri pouku športne vzgoje v 
2. razredu devetletke v OŠ Idrija, da se zagotovi varnost, saj je v obeh oddelkih po 28 učencev 
starih 7 let, v OŠ Črni Vrh pa dodatno skupino pri nemškem jeziku (500€ na letni ravni).  CIU 
Nikolaja Pirnata se financira delovni mesti 1,2 varuhinje, ki ju je ministrstvo ukinilo. Sredstva 
za materialne stroške se planirajo na osnovi števila oddelkov v šolah, števila otrok, delno pa 
tudi na osnovi dejanskih potreb, ki so odvisne od prostorskih pogojev.  
 



 30

Poleg dejavnosti šol je občina zakonsko dolžna zagotoviti vsem otrokom, oddaljenim od šole 
nad 4 km, brezplačen prevoz v šolo in tem otrokom zagotoviti tudi varstvo v času, ko čakajo 
na prevoz. Poleg tega zagotavljamo prevoz učencev na robnem življenjskem prostoru 
medveda, vendar nam ministrstvo refundira le še prevoze z osrednjega  življenjskega prostora. 
 
Vsi zavodi imajo veliko potreb po nakupu nove opreme, še več pa po popravilih obstoječih 
objektov. Kljub velikim potrebam smo sredstva za nakup opreme in investicijska popravila v 
vrtcih in šolah skrčili na minimum, saj je v proračunu potrebno zagotoviti denar za investiciji 
v gradnjo Vrtca Arkova in prizidka k OŠ Črni Vrh. OŠ Idrija načrtuje obnovitev šolske 
kuhinje, ki po predračunu znaša 99.000 €, zato smo predvideli financiranje v letih 2008 in 
2009. OŠ Spodnja Idrija načrtuje menjavo oken v preostalem nadstropju matične šole, 
zamenjavo kotla peči centralne kurjave, pleskanje hodnikov in vrat centralne šole in druga 
redna vzdrževalna dela.  OŠ Črni Vrh načrtuje redna vzdrževalna dela, za katera smo planirali 
po 5.000 €.  CIU N. Pirnat porabi vsa sredstva za odplačevanje obrokov za nov kotel za 
centralno ogrevanje, v prihodnjih letih načrtuje več nujnih vzdrževalnih del na strehi, 
ogrevalnem sistemu ter v sanitarijah in kopalnicah. Sredstva za investicijo OŠ Črni Vrh so 
planirana v skladu z investicijsko dokumentacijo in gradbeno pogodbo. 
Športno igrišče pri OŠ Spodnja Idrija upravlja šola, ki smo ji v ta namen planirali 5.000 €.  
Glasbeno šolstvo 
Zakonska obveza občine je financiranje materialnih in investicijskih stroškov glasbenih šol,. 
Glasbena šola načrtuje v letu 2008 nadaljevanje izvedbe zvočne izolacije učilnic, v letu 2009 
pa ureditev dodatnih prostorov na podstrešju. Na področju nabave instrumentov želi nabaviti 
koncertni klavir, ki pa je izjemno drag (98.000 €), zamenjavo pisarniškega pohištva in 
vzpostavitev video-nadzornega sistema. Zaradi omejenosti sredstev smo za investicijsko 
vzdrževanje planirali 10.000 € v 2008 in 20.000 € v 2009 in za nakup opreme po 30.000 € 
letno. 
Drugi izobraževalni programi 
Na predlog Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije se letno planira sredstva v višini 3.000 € za 
izvajanje projektov vseživljenjskega učenja, katerih cilj je vključevanje odraslih v neformalna 
izobraževanja. 
Za sofinanciranje projektov menjave dijakov Gimnazije J. Vege s tujimi šolami, partnerstev 
šol in udeležb na mednarodnih sodelovanjih so sredstva na postavki 1319043 indeksirana. 
Za izvedbo programa preventivnih dejavnosti različnih oblik odvisnosti za vse dijake od 
prvega do tretjega letnika v vseh programih je planirano 1.100 € in za materialne stroške 
osnovnošolskega izobraževanja odraslih in delno čipkarske šole 3.000 €. 
Pomoči šolajočim 
Glede na velike kadrovske težave v našem zdravstvu, je občinski svet v letu 2002 sprejel 
odločitev, da bo občina štipendirala bodoče zdravnike.  
 
20 SOCIALNO VARSTVO 
Izvajanje programov socialnega varstva 
Sredstva za financiranje dejavnosti s področja socialnega varstva so planirana v skladu z 
zakonskimi obveznostmi občine in glede na ocenjene potrebe. Sredstva za preventivne 
dejavnosti občine in CSD so indeksirana. Za financiranje pravice do družinskega pomočnika 
planiramo sredstva v skladu z indeksom. Sredstva za pomoč na domu so planirana za 4.5 
izvajalk neposredne oskrbe  in 0,33 vodje storitve, vendar bodo na podlagi zahtev nacionalne 
strategije socialnega varstva lahko v bodoče lahko naraščala. Na postavki 1320009 so sredstva 
za plačilo pomoči na domu v primeru, da je na podlagi zakona občan oproščen plačila 
storitve. 
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Humanitarne organizacije in društva 
Poleg občinskega odbora RK in Karitas občina sofinancira dejavnost 22 občinskih, 
medobčinskih in državnih humanitarnih društev, v katere se včlanjujejo naši občani. Sredstva 
so povečana v skladu s proračunskim indeksom. 
 
Subvencije stanarin so v 2008 in 2009 planirane glede na realizacijo 2007; subvencije za tri 
mesece 2007 se bodo pokrile v letu 2008. 
 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
STALNA REZERVA 
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, 
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, 
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske 
rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 0,5 %. O uporabi 
sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 4.170 EUR odloča župan, v 
drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom 
o proračunu, odloča občinski svet. Na proračunski postavki je prikazano oblikovanje 
proračunskega sklada (konto 409) in ne poraba. Proračunski sklad se pri izvrševanju 
proračuna evidentira tako, da odhodek nastane pri oblikovanju rezervnega sklada, pri črpanju 
sredstev sklada pa se zagotovijo samo evidenčni podatki odhodka po dejanski porabi sredstev.   
 
 
 
 
 
                                                   ŽUPAN Občine Idrija 
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