
OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE 

IDRIJA 2017-2022 

 

13 OBČINSKA UPRAVA 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 
 

0402 Informatizacija uprave  

04029001 Informacijska infrastruktura 

OB036-15-0002 Izgradnja optičnega omrežja 

Predvidena sredstva predstavljajo osnova za izvedbo kabelske kanalizacije za vzpostavitev 

FTTH optičnega omrežja in sicer postopno na trasah kjer se obnavlja ostala infrastruktura 

(vodovod, kanalizacija, ceste, plinovodi). 

0403 Druge skupne administrativne službe  

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB036-16-0006 Popotresna obnova 

Predvidena sredstva predstavljajo lastnostno udeležbo na projektih, ki jih vodi DTP (Državna 

Tehnična Pisarna).  

OB036-15-0004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 

Sredstva so namenjena za izvedbo planiranih investicij v poslovne prostore na podlagi 

potrjenega plana del za posamezno proračunsko leto. 

OB0336-15-0005 Rezervni sklad- poslovni prostori 

Iz proračunske postavke se sredstva na podlagi prejetih podatkov s strani posameznega 

upravnika poslovnih prostorov razporedijo na  rezervni sklad Občine Idrija. 

OB036-15-0008 Stara osnovna šola Spodnja Idrija 

Sredstva se namenjajo za izvajanje potrebnih investicijskih del na objektu. 

OB036-15-0009 OŠ Kanomlja 

Sredstva se v letu 2018 namenjajo za obnovo fasade na objektu.  

OB036-16-0005 Šturmajce 

V letu 2018 je predvidena obnova električne instalacije v objektu Šturmajce. 
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OB036-16-0027 Gasilni dom Vojsko 

V letu 2017 se namenja 200.000,00 eur in v letu 2018 še 290.000,00 eur za izgradnjo nujno 

potrebnega Gasilnega doma, v okviru katerega bodo tudi prostori za delovanje KS Vojsko in 

za delovanje raznih društev in za izvedbo prireditev. 

OB036-16-0037 Zadružni dom Krnice Masore 

V letu 2017 bomo za KS Krnice Masore v Zadružnem domu Idrijske Krnice uredili v 

mansardi objekta prostore za delovanje le-te ter dostop do prostorov. 

OB036-16-0060 Ureditev zgodovinskega arhiva 

Za ureditev prostorov zgodovinskega arhiva se namenja po 50.000,00 eur v letih 2017 in 2018 

z namenom ohranitve le-tega v Idriji. 

OB036-16-0061 Prostori za delovanje KS Godovič 

KS Godovič nima urejenih prostorov za svoje delovanje, zato si jih bo uredila v okviru 

Gasilnega doma Godovič. Občina Idrija namenja v letu 2017 10.000,00 eur, v naslednjem letu 

pa 20.000,00 eur za izvedbo investicije. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0603 Dejavnost občinske uprave 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 

uprave  

 

OB036-15-0015 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 

V posameznem proračunskem letu se namenja po 5.000,00 eur za investicijska dela v 

upravnih prostorih Občine Idrija. 

 

07OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB036-15-0017 nakup gasilskega vozila: Na postavki so sredstva za odplačilo kreditov, 

leasingov in nabave novih vozil ter menjav nadomeščenih vozi iz višje kategoriziranih enot v 

nižje kategorizirane enote znotraj GZ Idrija skladno z sprejetimi plani in realizacijo nabav in 

menjav vozil.  



OB036-15-0018 nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme: Na postavki so 

sredstva za nabavo in vzdrževanje zaščitne in reševalne opreme skladno z predpisi in 

potrebami gasilskih enot. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

 

OB036-16-0062 Operativni stroški transporta med kmetijskimi gospodarstvi 

 

Zagotavlja se sredstva za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz 

odročnih krajev in s tem pomaga ohranjati proizvodnjo mleka na podeželju. 

OB036-16-0063 Naložbe v kmetijska gospodarstva v primarno proizvodnjo 

 

Na podlagi javnega razpisa se sofinancira naložbe, ki se nanašajo na predelavo in trženje 

kmetijskih proizvodov. 

 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

 

OB036-15-019 Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti  

 

Sredstva se preko javnega razpisa nameni za sofinanciranje investicij v dopolnilne dejavnosti. 

  

OB036-15-0020 Označitev podeželja: Namen in cilj: Občina Idrija želi vzpostaviti omrežje 

usmerjevalnih tabel po celotnem območju občine. 

Stanje projekta: Vsebina, videz in lokacije so po večini že usklajene. Smerokazi so izdelani, 

posamezne smerokaze se prilagaja ali popravlja sproti, odvisno od terena in mikrolokacije 

posameznega smerokaza. Postavljanje se je začelo spomladi v KS Vojsko, terminsko je 

postavitev odvisna od vremenskih razmer, delovnega načrta izvajalca in naročnika ter 

predstavnikov KS. 

 

 

1104  Gozdarstvo 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Vzdrževanje gozdnih cest se izvaja v skladu z programom Zavoda za Gozdove Slovenije. 

Namen je izboljšati cestno infrastrukturo gozdni cest ter jo redno vzdrževati. 

 

 

 

 



12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  

 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

1312012 projekt ELENA  Namen in cilji: Projekt ELENA zagotavlja sredstva za tehnično 

podporo ( projektna dokumentacija, izdelava investicijske dokumentacije, izdelava potrebne 

dokumentacije za JZP). Občina Idrija je upravičena do 390.309 € tehnične pomoči. Tehnična 

podpora se nanaša na financiranje priprav za investicije na področju trajnostne rabe energije 

in sicer: Energetske prenove javnih stavb, DOLB sisteme, Optimizacijo javne razsvetljave, 

trajnostne mobilnosti, optimizacijo rabe energije na komunalni infrastrukturi – vodovodni 

sistem, čiščenje vode. Sredstva se koristi v obdobju 2017, 2018 in 2019. Cilj  je zagotovi 

kvalitetne projekte za izvedbo in v tem sklopu preučiti različne možnosti za financiranje 

izvedbe ( proračun Občine Idrija, Državna sredstva prek različnih razpisov, EU sredstva, 

sredstva JUNKERJEVEGA  mehanizma, naložbene platforme itd.)  

OB036-15-0024 Obnova kotlov  Namen in cilji: Namenjena sredstva za obnovo in zamenjavo 

kotlov v javnih objektih je zmanjšati stroške za uporabljeno energijo. Kotli večinoma na 

ELKO so dotrajani z slabim izkoristkom in visokimi stroški vzdrževanja. Po prihodu 

zemeljskega plina v Idrijo, Sp. Idrijo in Godovič v letu 2018  ( koncesijska pogodba med 

Občino Idrija – Petrol d.d. ) se bojo javni zavodi ogrevali na ZP, ki je čistejši in cenejši 

energent. 

 

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi viri energije 

 

12079001 Oskrba s toplotno energijo 

OB036-16-0011 Energetska zasnova Občine Idrija Namen in cilji: Postavka zagotavlja 

sredstva za izvajanje ukrepov Lokalnega energetskega koncepta Občine Idrija.   

OB036-15-0023 Izgradnja toplovoda in rekonstrukcija kurilnice Idrija zagotavlja zadržana 

sredstva izvajalcu do pridobitve uporabnega dovoljenja. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

OB036-16-0065 vzdrževanje signalizacije na javnih prometnih površinah 

Namen in cilji:Postavka zagotavlja sredstva za nakup parkomata. 

 



OB036-16-0067 ureditev območja Vodnikova ulica 

Namen in cilji: Postavka zagotavlja sredstva za ureditev območja Vodnikove ulice (za Modro 

dvorano) s ciljem zagotavljanja varnosti šolarjev. 

OB036-15-0064 urejanje avt.postajališč na drţavnih cestah 

Namen in cilji: Postavka zagotavlja sredstva za ureditev dveh obojestranskih postajališč na 

državni cesti R3-610 na Ledinskem Razpotju in v Govejku. 

OB036-15-0067 celostna prometna strategija 

Namen in cilji: Postavka zagotavlja sredstva za izvedbo 2. in 3. faze CPS. 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

OB036-15-0026   Obnova visečih mostov  

Namen je redno vzdrževanje visečih mostov. Vršila se bo glede na potrebe in dotrajanosti 

visečih mostov. 

OB036-15-0027  Preplastitve lokalnih cest so večja vzdrževalna dela, ki se izvajajo 

vsako leto v sklopu popravil lokalnih cest z namenom večje varnosti v prometu. 

OB036-15-0028  Vzdrževanje cestnih varnostnih ograj na lokalnih cestah se vrši redno 

skupaj v rednimi vzdrževalnimi deli.   

OB036-15-0029  Vzdrževanje opornih in podpornih zidov na lokalnih cestah  

Cilj je redno vzdrževati zidove, po potrebi s sanacijskimi deli podaljšati njihovo življensko 

dobo  ter s tem zagotoviti nemoten promet na lokalnih cestah. 

OB036-15-0030  Asfaltacija javnih poti v KS Vojsko, OB036-15-0031  Asfaltacija javnih 

poti v KS Zavratec, OB036-15-0032  Asfaltacija javnih poti v KS Črni Vrh,  OB036-15-

0033  Asfaltacija javnih poti v KS Godovič, OB036-15-0034  Asfaltacija javnih poti v KS 

Dole, OB036-15-0035 Asfaltacija javnih poti v KS Ledine , OB036-15-0036 Asfaltacija 

javnih poti v KS Kanomlja, OB036-15-0037  Asfaltacija javnih poti v KS Krnice-Masore  

Vse asfaltacije se bodo izvajale na makadamih po Krajevnih skupnostih z namenom izboljšati 

cestno infrastrukturo, zmanjšati stroške vzdrževanja cest, občanom omogočiti hitrejši in lažji 

dostop do mestnih središč. 

OB036-15-0043  LC 100 010 Ledine-Ledinsko Razpotje, OB036-15-0045  obnova LC 

130 010 Likarca-Rebro-Mravljiše, OB036-16-0048  LC 130020 IDRIJA – VOJSKO, OB036-

16-0049, LC 130070 IDRIJSKA BELA – KROG,  OB036-16-0052  JP 631801 

ŠEBALK - IND. CONA , OB036-16-0058, LC 130131 PREDGRIŽE - ZG. LOME, 

OB036-16-0066 JP Govejk – Gostiša: 

Namen in cilj obnove vseh lokalnih cest in javnih poti je razvoj prometne infrastrukture in 

trajnostne mobilnosti, izboljšanje pogojev za življenje, izboljšanje dostopnosti in prometne 

povezanosti. Obnovilo  se bo konstrukcijske elemente posameznega dela odseka in s tem se 

bodo zmanjšali stroški vzdrževanja.   



OB036-16-0029  varna šolska pot Črni Vrh:   

Glavni namen te investicije je povečati varnost otrok na poti v šolo. 

OB036-15-0047 novogradnja mostu Lajšt na LC Idrija - Idrijska Bela Namen in cilji: Projekt 

se izvaja v letu 2016 in se bo finančno zaključil v 2017. Z realizacijo predmetne investicije bo 

vsem uporabnikom lokalne ceste Idrija- Idrijska Bela omogočen prehod preko struge Idrijce 

tudi ob narasli Idrijci. 

OB036-16-0031 sredstva za pričetek izgradnje, strokovni nadzor in izplačilo odkupov 

zemljišč krožišča in pločnikov v Godoviču. Investicija se izvaja hkrati z DRSI, ELEKTRO 

LJUBLJANA in PETROLOM, 

Na OB036-15-0054 so planirana sredstva za investicijo v regionalno kolesarsko omrežje. Za 

izgradnjo kolesarske povezave Podroteja – Idrija je bil izdelan idejni načrt in se nadaljuje z 

izdelavo PZI-izvedbena dokumentacija. Pričeli se bodo pogovori z lastniki parcel za odkupe 

zemljišč. Predvidoma naj bi se pričelo z gradnjo septembra 2017, ko bodo na tej lokaciji 

pričeli PETROL z gradnjo plinovoda. Z Direkcijo RS za ceste se dogovarjamo, da bodo 

prevzeli nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije kolesarske povezave od Mokraške 

vasi-Spodnja Idrija, za to je bil izdelan idejni načrt. Pričelo se bo z gradnjo na lokaciji Marofa 

do CČN Idrija. 

OB036-15-0056 Investicija most Stadion – Mejca Namen in cilji: Most v Mejci se nahaja na 

trasi državne kolesarske steze med Podrotejo in Sp. Idrijo. Ob izgradnji parkirišča na levem 

bregu Idrijce ob mostu pa bo omogočeno parkiranje obiskovalcem Mejce. Po izgradnji 

parkirišča na desnem bregu reke Idrijce  se  bo promet z motornimi vozili v Mejci omejilo. 

 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

Ureditev prehoda za pešce in priključka Črni Vrh 70 OB036-16-0032, ureditev prehoda za 

pešce in pločnikov Na vasi v Spodnji Idriji OB036-15-0063. 

OB036-15-062: Postavitev usmerjevalnih lamel in transparentov na državnih cestah 

(sprememba elaborata TOS in izvedba TOS lamel ob državnih cestah) za namen označitve 

javnih objektov in ponudnikov turističnih in drugih subjektov. 

 

13029004 Cestna razsvetljava 

OB036-15-0069 Vzdrževanje javne razsvetljave:  

Ta proračunska postavka zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje javne razsvetljave kot so 

popravila svetilk, menjava žarnic, drogov, popravilo napak na napajalnih kablih… 

 

 

 

 

 



14 GOSPODARSTVO 

 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

1314023 trženje destinacije: sredstva se namenjajo predvsem za vzpostavitev nove turistične 

infrastrukture, npr. informacijske table, v letu 2017 se bodo postavile tri nove: v Idrijskih 

Krnicah, Zavratcu in Dolah. Postopoma je predvideno pokritje celotne občine. 

OB36-15-0062 Turistična in obvestilna infrastruktura: ureditev manjkajočih TOS lamel ob 

lokalnih cestah.prenova  turistično informativnih tabel v mestu Idrija – Unesco dediščina in 

objekti. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Sredstva za dokončanje zapiralnih del ter za tekoče vzdrževanje na Raskovcu in Ljubevču so 

prikazana v projektu OB036-15-0073. Na projektu OB036-15-0075 so sredstva za izplačilo letne 

rente in pričetek izdelave študije oz. projektne dokumentacije za Nadgradnjo zbirnega centra Ljubevč. 

OB036-15-0076 Center za ravnanje z gradbenimi odpadki. Nameni in cilji: Izdelan je bil 

idejni projekt za center za ravnanje z gradbenimi odpadki. Na osnovi rezultatov postopka 

sprejemanja OPN Občine Idrija se bomo odločili o nadaljevanju investicije. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

Na projektu OB036-15-0080 so sredstva za dograditev krajših javnih kanalov 

kanalizacijskega sistema Idrija. Snadaljujemo s priključevanjem objektov znotraj 

aglomeracije Idrija na CČN Idrija. OB036-15-0084 investicija kanalizacija v Sp. Idriji zajema 

sredstva, ki se bodo porabila za prestavitev kanalizacije v sklopu graditve vtrca v Sp. Idriji. 

Na projektu OB036-15-0093 so zajeta dela, ki so nujno potrebna za nadgradnjo ČN Sp. Idrija. 

Sredstva na OB036-15-0085 kanalizacija Sp. Idrija – Na vasi so predvidena za pričetek 

gradnje.Nadaljujemo s pripravo projektne dokumentacije na OB036-15-0081 Kanalizacija Črni 

Vrh in Predgriže, OB036-15-0082 ČN Črni Vrh– Predgriže, OB036-15-0087 kanalizacija 

Madžurija, OB036-15-0091 Kanalizacija in ČN Ledine, OB036-15-0090 Kanalizacija in ČN 

Vojsko,OB036-16-0034 Kanalizacija in ČN Idrijska Bela,  v njih je zajeta izdelava projektne 

dokumentacije. Projekt OB036-15-0083 kanalizacija Idrija – Mokraška vas zajema gradnjo. 

OB036-15-0088 kanalizacija Godovič-Šebalk zajema sredstva za dograditev krajšega javnega 

kanala kanalizacijskega sistema Godovič. 

 

 

 



1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

OB036-16-0068 Sanacija vodotokov: Namen in cilji: V Občini Idrija je veliko manjših 

hudournikov in grap, ki niso v pristojnosti DRSV, so pa pomembni za poplavno varnost. 

Razmere na terenu se tudi neprestano spreminjajo. Sredstva predvidena v tej postavki so 

namenjena reševanju takih primerov. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST  

 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

Na projektu OB036-15-0098 so rezervirana sredstva za pripravo občinskih podrobnih 

prostorskih načrtov občine Idrija. V letu 2017 se predvideva izdelava Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za del enote GO_2/2_SSe (Godovič-Žabja vas; površina celotne enote je 

7,9 ha), kjer je prostor rezerviran za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb. Območje je v 

celoti komunalno neopremljeno. 

V letu 2018 se predvideva izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto 

SI_11/1_SSe (Spodnja Idrija-Pustota;površina 1,6 ha), kjer je prostor rezerviran za gradnjo 

individualnih stanovanjskih stavb. Območje je v celoti komunalno neopremljeno. 

Na projektu OB036-15-0100 so rezervirana sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev  

občinskega prostorskega načrta občine Idrija (OPN) v skladu z ZPNačrt (Uradni list RS 33/07 

s spremembami). V fazi izdelave sta dva postopka, za katere so že znane finančne obveznosti 

Občine do izvajalcev: sdOPN4 po skrajšanem postopku sprememb in dopolnitev OPN v 

skladu z ZPNačrt ter redni postopek sprememb in dopolnitev sdOPN5, v katerem se presojajo 

pobude Občine in fizičnih oseb za spremembo namenske rabe prostora.  

Na postavki OB036-15-0101 so predvidena sredstva za pripravo programov opremljanja, ki 

poteka sočasno s pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Postopki bodo pričeti 

glede na novonastale potrebe na območjih, kjer so izdelani ali predvideni OPPN-ji. 

Na postavki OB036-15-0102 so predvidena sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev 

Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine. Izvedba tega postopka je 

načrtovana vsako drugo leto. Dopolnitev in sprememba Programa opremljanja za območje 

občine je bila izvedena v letu 2016, zato se v letu 2017 ne predvideva sprememb. Prenovo 

programa ponovno predvidevamo v letu 2018. 

Na postavki OB036-15-0099 so rezervirana sredstva za pripravi PDG dokumentacije za 

izvedbeni načrt ureditve mestnega jedra Idrije. Pri pripravi je potrebno upoštevati Občinski 

podrobni prostorski načrt mestno jedro ter zmagovalno natečajno rešitev za izvedbene posege 

v prostor. 

 



1603 Komunalna dejavnost  

16039001 Oskrba z vodo 

Na vodovodu Idrija OB036-15-0105 so predvidena investicijska vzdrževalna dela na 

vodovodu v Česnice in opremljenje opreme za nadzor načrpanih količin na črpališčih. Na 

postavki so sredstva rezervirana za dokončanje investicijskih vzdrževalnih delih na vodohranu 

Vojsko OB036-15-0108 po odločbi sanitarne inšpektorice.V Spodnji Idriji se v letu 2017/18 

planira obnova vodovoda v sklopu gradnje vrtca OB036-15-0115.Vodovod Jelični vrh- 

Kovačev Rovt OB036-15-0113 in v Dolah OB036-15-0110 Kočne-Bezeljak se planira 

pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje. Vodovod Godovič OB036-15-0111- 

vzdrževalska dela v Šebalku. Madžurija-Spodnja Idrija OB036-15-0116 nadaljevanje z 

izdelavo projektne dokumentacije ter pridobivanjem gradbenega dovoljenja. Vodovod 

Razpotje OB036-15-0112 se planira pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek 

gradnjeNadaljevalo se bo z gradnjo povezovalnega vodovoda od Idrije do Spodnje Idrije 

OB036-15-0106. Glede vodovoda v Idrijskih Krnicah (opremljanje kaptažne vrtine z 

električnim napajanjem), se dogovarjamo z Elektro Primorsko, da bodo pripravili projektno 

dokumentacijo in zgradili elektro omrežje do vrtine, občina pa bo izvedla vse potrebne 

črpalne preiskuse in izvedla gradbena dela na črpališču. 

 

16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB036-16-0027 Obnova mestnega pokopališča Idrija. Predvidena je novelacija projekta 

vhodnega stopnišča z izdelanimi poplavnimi študijami. 

OB036-16-0043 Mrliška vežica Zavratec. Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za 

izgradnjo mrliške vežice v prostorih sedanjega župnišča. V letu 2018 pa je predvidena gradnja 

vežice. 

16039003 Objekti za rekreacijo 

OB036-15-0122 Sredstva za urejanje in vzdrževanje KPZI se črpajo iz pp 1316022; Sredstva 

so namenjena rednim vzdrževalnim delom in investicijsko vzdrževalnim delom (odvoz zmeti, 

košnja trave, hišniška vzdrževalna dela na objektih, pleskanje lesenih površin , zasaditve, 

urejanje zapornic za regulacijo pretoka vode, ureditev brežin in parkirišča). Preostali del 

proračunskih sredstev je namenjen investicijskim delom, ki so planirana za sezoni v letih 

2017 - 2018: ureditev komunalne infrastrukture in priprava območja za ureditev šotorišča. 

Dograditev novega območja za otroška igrala, sanacijska dela v objektu s sanitarijami. 

Na projektu OB036-15-0123 so namenjena sredstva za pripravo dokumentacije za ureditev 

vstopne točke za Krajinski park. Priprava dokumentacije je vezana na potrditev oz. sprejem 

sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ki so trenutno še v postopku. 

OB036-16-0073 KP Zgornja Idrijca –gostinski objekt z okolico in šotoriščem: sredstva so 

namenjena investicijsko vzdrževalnim delom na objektu: oskrba z vodo in elektriko, priprava 

dokumentacije za nov objekt, vzpostavitev wifi internetne točke.   

 

 



16039005 Druge komunalne dejavnosti 

OB036-16-0074 Investicija javna stranišča.  Postavka je namenjena nakupu objekta na trgu 

Sv.Ahacija in izdelava projektne dokumentacije za sanacijo objekta. 

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB036-15-0129 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 

Sredstva se namenja za izvedbo planiranih in s strani odbora za GD potrjenih investicij na 

stanovanjskem fondu Občine Idrija. 

OB036-15-0130 Rezervni sklad stanovanja 

Iz proračunske postavke se na podlagi podatkov, pridobljenih s strani posameznih upravnikov 

stanovanj, razporedijo na Rezervni sklad Občine Idrija. 

OB036-15-0075 – Stari ZD Idrija 

Sredstva v višini 30.000,00 eur se v letu 2017 namenjajo za izdelavo potrebnih študij za 

preverbo možnosti ureditve neprofitnih stanovanj v objektu.   

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 Primarno zdravstvo 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

 

V letih 2017 in 2018 občinski proračun ne bo zagotavljal sredstev za investicijsko 

vzdrževanje ZDI in za nakup opreme, javni zavod bo te potrebe pokrival z lastnimi sredstvi. V 

primeru potrebe in načrtovanja investicij se bodo sredstva vključila v Načrt razvojnih 

programov. 

OB036-16-0075 Energetska sanacija ZD Idrija.  Predvidena je energetska sanacija objekta po 

modelu javno zasebnega partnerstva. Način financiranja se izvede po principu JZP. 

(kombinacija lastnih sredstev ZD Idrija, sredstev pridobljenih na razpisu; do 40% upravičenih 

stroškov in 51 % sredstev zasebnega partnerja. Vložek zasebnega partnerja se bo poplačal iz 

energetskih prihrankov ). 

 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

 

V letu 2017 so načrtovana sredstva za sofinanciranje (lastnega deleža na razpisu MK) projekta  

ureditve grajskega dvorišča in za čiščenje struge potoka pri Partizanski tiskarni Slovenija. V 

letu 2018 so načrtovana sredstva za pokritje lastnega deleža za ureditev grajskega dvorišča, za 



ureditev odvodnjavanja Rudarske hiše in za projektno dokumentacijo za zamenjavo svetil v 

gradu Gewerkenegg. Primerljiva višina sredstev za vzdrževanje kulturnih spomenikov v 

občinski lasti je planirana tudi v prihodnjih letih načrtovanja razvojnih programov. 

Ureditev delovnih prostorov muzej – v letih 207 in 2018 zaradi hude prostorske stiske muzej 

načrtuje ureditev dodatnih delovnih prostorov v pritličju gradu. 

 

18029002 Premična kulturna dediščina  

Vsako leto Mestni muzej Idrija odkupi nekaj predmetov premične kulturne dediščine z 

območja, ki ga pokriva z javno službo varovanja premične kulturne dediščine. V letih 2017 in 

2018 muzej načrtuje nujne nakupe opreme in sicer nakup omrežnega strežnika, fotoaparata in 

nekaj računalnikov. 

 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

Mestna knjižnica in čitalnica v 2017 načrtuje postavitev hišk za knjige na več lokacijah v 

občini, zato so planirana sredstva v višini 5000 €. 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

 

18059001 Programi športa 

V vseh letih so načrtovana minimalna sredstva za izvajanje najbolj nujnih vzdrževalnih del v 

športnih objektih. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE  

 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

 

19029001 Vrtci 

Vrtec mora vzdrževati 5 enot in dislocirani oddelek v Ledinah v letih 2017 in 2018 načrtuje 

obnove oken, talnih oblog, senčila za stranska okna avle enote Arkova, pleskanje igralnic. Na 

področju nabave opreme pa se načrtuje menjava vgradnih omar v enoti Prelovčeva, nabava 

kosilnice in blazin za razvoj motoričnih spretnosti. 

 

V letu 2017 se načrtuje investicija v nov 6 oddelčni vrtec v Spodnji Idriji, s skupno novo 

kuhinjo za potrebe OŠ Spodnja Idrija in Vrtca in preureditvijo pritličja osnovne šole. 

 

 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

 

19039001 Osnovno šolstvo 

Za investicijsko vzdrževanje CID N. Pirnata se načrtujejo sredstva za nujna vzdrževalna dela 

v zelo dotrajani stavbi. Prav tako se načrtujejo sredstva za nepričakovane nujne vzdrževalne 

intervencije na stavbnem fondu s področja izobraževanja.  

OŠ Črni Vrh v prihodnjih letih načrtuje obnovo tal in sten v telovadnici. 

OŠ Spodnja Idrija načrtuje nujno sanacija ravne strehe nad avlo, ki zamaka, sanacijo sanitarij 

zaradi zamakanja, sanacijo elektro inštalacij, sanacijo luči v telovadnici, menjavo dotrajanih 

notranjih vrat, menjavo oken in žaluzij ter menjavo najbolj dotrajane opreme in računalnikov. 



OŠ Idrija načrtuje sanacijo luči na razredni stopnji, sanacijo sanitarij na centralni šoli, 

menjavo dotrajanih pip in menjava stekel v vogalnih učilnicah. 

 

19039002 Glasbeno šolstvo 

Ker se uvaja vodenje vse šolske dokumentacije preko programa eGlasbena, bo šola učilnice 

opremila z računalniško opremo. 

 

 

Gradivo so pripravili: Maja Majnik, Karmen Makuc, Miran Podobnik, Nataša Kumar, Aleš 

Lapajne, Bojana Oblak, Marjan Rupnik, Martina Pišlar, Maja Petrovčič, Janja Hadalin, 

Tatjana Bedene Benčina. 
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