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OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE 
IDRIJA 2019-2024 

 

01 POLITIČNI SISTEM 
 

0101 Politični sistem  

01019001 Dejavnost Občinskega sveta 

OB036-16-0002 Občinski svet – nakup opreme 
Planira se sredstva za nadgradnjo računalnikov za svetnike in nakup glasovalne naprave. 
 

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). 

OB036-15-0003 Informacijski sistem 

Z nakupi licenčne programske opreme se ustvarja okolje za učinkovitejšo notranje delovanje 
občinske uprave ter poslovanje s strankami. 

OB036-16-0082 Pametna občina 

 »Pametna občina« je vzpostavitev okolja, podprtega z najsodobnejšimi tehnologijami 
pametnih gradnikov in umetne inteligence, okolja, ki bo človeku, naravi in tehnologiji prijazen, 
ki bo vzpodbujalo inovativnost. Koncept »pametne občine« je kompleksen, rešitve pa aplicira 
prek konkretnih projektov, ki se nadgradijo v celovit ekosistem. 

S strategijo Evropa 2020 se spodbuja pametne tehnologije so lahko pomemben prispevek k 
trajnostnemu razvoju skupnosti. 

Sredstva na postavki so namenjena začetku priprave projektov za kandidaturo na evropske 
razpise. Občina Idrija bo v prihodnosti še namenjala sredstva za posodobitev podatkovnih baz 
in uvedbo prostorsko informacijskega sistema PIS - OBČINA IDRIJA. Sistem bo omogočal 
vključevanje obstoječih podatkovnih baz in vključevanje v obstoječih državnih podatkovnih 
baz. Nov sistem bo omogočal redno spremljavo vseh sprememb v realnem času, obdelavo 
podatkov določeni moduli bojo namenjeni spremljanju koncesionarjev, izvajalcev predvsem pa 
bo nov  sistem omogočal boljše povezovanje Občine Idrija in javnega podjetja Komunala Idrija.  
Rezultat vpeljanega informacijskega sistema bo večja transparentnost na področju izvajanja 
javnih služb, vodenja projektov, prostorskega načrtovanja in vodenja katastrov.  
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OB036-19-0013 Projekt WiFi4EU 

V sklopu projekta, bomo vzpostavili brezplačen  Wi-fi na nekaterih javnih površinah v mestu 
Idrija. Sredstva v višini 15.000,00 € smo zagotovili iz EU fondov.  

0403 Druge skupne administrativne službe  

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB036-16-0006 Popotresna obnova poslovno – stanovanjskih objektov 

Predvidena sredstva predstavljajo lastno 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. V letu 2022 se 
predvideva dokončanje dvorane v mansardi objekta. 

OB036-16-0005 Šturmajce 

V letu 2020 so predvidena nujna dela na električni instalaciji v objektu Šturmajce. 

OB036-16-0027 Gasilni dom Vojsko 

V letu 2019 se predvideva asfaltacija parkirišča pred Gasilnim domom Vojsko, s čimer bo 
investicija zaključena. 

OB036-16-0037 Zadružni dom Krnice Masore 

V letu 2022 in 2023 bomo v Zadružnem domu Idrijske Krnice obnovili dvorano v pritličju 
objekta. 

OB036-16-0060 Ureditev zgodovinskega arhiva 

Zgodovinski arhiv se ureja postopno, za kar se namenja določena sredstva po posameznih letih 
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 2019 5.000,00 € za pripravo prostora 
za pričetek delovanja KS Godovič.  
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OB036-17-0013 Priprava tehnične dokumentacije za različne projekte 

Sredstva so namenjeni izdelavi raznih projektov, študij, raziskav, ki niso bile predvidene v 
planih.  

OB036-19-0010 Ureditev starega GD Vojsko 

Namenja se sredstva za idejno ureditev prostorov v starem GD Vojsko z namenom oddaje v 
najem.  

OB036-19-0011 Odkup objekta od KGZ v ČV 

Podpisana je pogodba za nakup objekta od KGZ v Črnem Vrhu nad Idrijo. 

OB036-15-0009 OŠ Kanomlja 

V letu 2022 se namenja 20.000,00 € za ureditev fasade na objektu. 

OB036-19-0030 Stara OŠ Vrsnik 

Planira se sredstva za zamenjavo stavbnega pohištva. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 
0603 Dejavnost občinske uprave 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave  
 

OB036-15-0012 Računalniška oprema 

Sredstva se namenjajo za vsakoletno menjavo 2-4 računalnikov zaposlenih v občinski upravi 
ter druge nujne posodobitve računalniške opreme. 

OB036-15-0015 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 

V posameznem proračunskem letu se namenja po 5.000,00 € oz. 10.000,00 eur za investicijska 
dela v upravnih prostorih Občine Idrija. 

OB036-15-0016 Občinska uprava – nakup opreme in osnovnih sredstev 

Planira se sredstva za zamenjavo dotrajane opreme v pisarnah ter zamenjave dotrajanih 
telefonskih in mobilnih aparatov zaposlenih v občinski upravi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

07 OBRAMBA 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. 

OB036-16-0036 Vzdrževanje gasilskih domov 

Na postavki so sredstva za vzdrževanje gasilskih domov skladno z potrebami gasilskih enot in 
planom GZ Idrija. 

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. 
 
OB036-19-0012 Kmečka tržnica – nakup opreme 
 
 V letu 2019 se bo kupilo pomivalni stroj za potrebe izvajanja aktivnosti v kmečki tržnici. 
 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 
OB036-15-019 Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
 
Sredstva se preko javnega razpisa nameni za sofinanciranje investicij v dopolnilne dejavnosti. 
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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 bile usklajene. Smerokazi so izdelani in v 
nekaterih KS že postavljeni. V letu 2019 se namenja 20.000,00 € za plačilo izdelave 
smerokazov ter za postavitev le-teh po določenih KS. V letu 2020 se namenja še 10.000,00 € 
za postavitev smerokazov po preostalih KS.  
 
 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

OB036-16-0011 Energetska zasnova Občine Idrija 

Sredstva se namenijo za izvedbo aktivnosti, ki so opredeljene v LEK-u in v planu, ki ga potrdi 
občinski svet. (energetsko knjigovodstvo, energetske izkaznice, izobraževanje zaposlenih v 
javnih zavodih…). 

OB036-16-0012 Energetske prenove 

Sredstva se namenijo za pripravo študij, projektov in manjših investicij na področju energetike 
( zamenjava dotrajanih kotlov, uravnoteženje sistemov centralne kurjave, optimizacije 
delovanja opreme itd. ) 

OB036-16-0064 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 še v letu 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.)  

OB036-17-0005 Projekt 3SMART 

Projekt 3SMART je v zaključni fazi. Vse projektne aktivnosti, ki se nanašajo na investicije so 
zaključene. V letu 2019 je predvidena nadgradnja krmilnih modulov in vzpostavitev ti. 
»pametnega upravljanja stavb«, ki so vključene v projekt. Zaradi izvedbe projekta se bojo 
bistveno zmanjšali stroški elektro energije. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

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. V letu 2021 se predvideva obnovo mostu pri debeli skali. 

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. V letu 2020 po končani 
galeriji »Jelični Vrh«  na državni cest  bomo skupaj s sofinanciranjem DRSI preplastili določene 
odseke na LC Likarca Rebro Doole Godovič. 

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 življenjsko 
dobo  ter s tem zagotoviti nemoten promet na lokalnih cestah. 

OB036-15-0030 Asfaltacija javnih poti v KS Vojsko 

Od leta 2021 zopet začnemo z nujnimi asfaltaciji javnih poti po krajevnih skupnosti. KS Vojsko 
ima še 13,5 km JP neasfaltiranih. (skupaj vseh JP 26,75km) 

OB036-15-0031  Asfaltacija javnih poti v KS Zavratec  

V Zavrtcu nameravamo urediti in asfaltirati cesto pod cerkvijo (edina JP, ki je še v makadamu) 
in hkrati tudi urediti trg in javno parkirišče. (skupaj vseh JP 2,6km) 

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

Od leta 2021 zopet začnemo z nujnimi asfaltaciji javnih poti po krajevnih skupnosti. KS Črni 
Vrh ima še 36,5 km JP neasfaltiranih. (skupaj vseh JP 46,2km) 

 OB036-15-0033 Asfaltacija javnih poti v KS Godovič 

Od leta 2021 zopet začnemo z nujnimi asfaltaciji javnih poti po krajevnih skupnosti. KS 
Godovič ima še 8,1 km JP neasfaltiranih. (skupaj vseh JP 15,7km) 

OB036-15-0034 Asfaltacija javnih poti v KS Dole  

Od leta 2021 zopet začnemo z nujnimi asfaltaciji javnih poti po krajevnih skupnosti. KS Dole 
ima še 10,65 km JP neasfaltiranih. (skupaj vseh JP 21,4km) 

OB036-15-0035 Asfaltacija javnih poti v KS Ledine  

Od leta 2021 zopet začnemo z nujnimi asfaltaciji javnih poti po krajevnih skupnosti. KS Ledine 
ima še 10,5 km JP neasfaltiranih. (skupaj vseh JP 22,5km) 
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OB036-15-0036 Asfaltacija javnih poti v KS Kanomlja  

Od leta 2021 zopet začnemo z nujnimi asfaltaciji javnih poti po krajevnih skupnosti. KS 
Kanomlja ima še 8,3 km JP neasfaltiranih. (skupaj vseh JP 13,8km) 

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

Od leta 2021 zopet začnemo z nujnimi asfaltaciji javnih poti po krajevnih skupnosti. KS Krnice 
Masore ima še 21,4 km JP neasfaltiranih. (skupaj vseh JP 27,3km) 

 

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 

V letu 2023 se predvideva obnova odseka v Ledinah. 

OB036-15-0045 obnova LC 130 010 Likarca-Rebro-Mravljiše  

Po letu 2023 se predvideva obnova dela ceste.  

OB036-16-0048  LC 130020 IDRIJA – VOJSKO 

V letu 2021 se bo obnovilo odsek na LC Idrija Vojsko. 

OB036-16-0032 Ureditev prehoda za pešce in priključka ČV 70 

V letih od 2021 do 2023 predvidena gradnja pločnikov in prehodov za pešce ter priključka pri 
h. št. Črni Vrh 70 v Črnem Vrhu. 

OB036-15-0048 Projektna dokumentacija 

Za izvedbo različne projektne dokumentacije od geodetskih posnetov, geoloških raziskav in 
projektov, geomehanskih analiz do izvedbenih načrtov, projektov za pridobitev gradbenih 
dovoljenj. 

OB036-15-0049 Obnova podpornih zidov na javnih poteh 

Zaradi velike dolžine JP in tudi izredno strmega pobočja imamo na naših cestah v veliki meri 
tudi zidove,podporne kot oporne. Veliko jih je že dotrajanih. Z leti je tudi vedno večja frekvenca 
prometa in obremenitve na cestah. Zato se tudi potrebe zidov stalno povečujejo. 

OB036-15-0054 Investicija regionalno kolesarsko omrežje 

Za leta 2021/22/23 smo dodali sredstva za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije in 
izgradnje kolesarskih omrežij. 

OB036-15-0056 Investicija most stadion – Mejca 

V letu 2019 predvidena sredstva za novelacijo dokumentacije za izgradnjo parkirišča pred 
novozgrajenim mostom v Mejci. Istočasno bojo potekali postopki za ureditev lastninskih 
razmerij med Občino Idrija in Repubiko Slovenijo ( DRSC ). 
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OB036-15-0059 Ureditev zazidalnih zemljišč Ledine 

V letih od 2021 do 2023 predvidena novelacija projektne dokumentacije in gradnja na S. delu 
Ledin. 

OB036-19-0002 Asfaltacija LC Idrijska Bela – Krog zaradi zapore Zale 

Posledično ob  izvedbi galerije »Jelični Vrh« v Zali in popolni zapori državne ceste se bo 
povečal promet na lokalnih cestah. S sofinanciranjem DRSI bomo asfaltirali 2.760 km 
makadamsekga dela LC. 

OB036-19-0003 Izvedba podpornih zidov na LC Likarca-Rebro-Godovič 

Posledično ob  izvedbi galerije »Jelični Vrh« v Zali in popolni zapori državne ceste se bo 
povečal promet na lokalnih cestah. S sofinanciranjem DRSI bomo sanirali in izdelali podporne 
zidove na kritičnih odsekih omenjene trase. 

OB036-19-0004 Asfaltacija LC Rebro-Ledinsko Razpotje 

Na tem odseku je predvidena modernizacija ceste v dolžini 460 m. 

OB036-19-0005 Obnova LC Likarca-Rebro-Dole-Veharše-Godovič 

Po končani sanaciji državne ceste bomo preplastili najslabše odseke Lc preplastili.  

OB036-19-0009 Gradnja križišča in mostu pod Kolektorjem 

V letih od 2021 do 2023 predvidena izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega 
dovoljenja, odkup zemljišč in priprava na gradnjo. Najprej gradnja pločnika od Vojkove ulice 
14 do 16. 

OB036-19-0019 Ureditev krožišč v mestu Idrija 

V letih od 2021 do 2023 predvidena sredstva za izdelavo projektne naloge in projektne 
dokumentacije za krožišče pri Likarci.  

OB036-19-0014 Postavitev elektro polnilnic 

V letu 2019 je predvidena postavitev  štirih elekto polnilnic kompletno z  opremo parkirnih 
mest. 

OB036-16-0067 Ureditev območja Vodnikova ulica 

V letih od 2021-2023 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbe.  

OB036-15-0051 Modernizacija LC 130030 Kočevše – Čekovnik – Idrija 

V letu 2021, 2022 je predvidena moderinzacija LC Kočevše-Čekovnik Idrija. 

OB036-15-0040 Asfaltacije ulic v mestu Idrija 

 Od leta 2021 se predvideva obnova ulic v mestu Idrija. 

OB036-15-0038 Asfaltacija ulic v naselju Sp. Idrija 

V obdobju od leta 2021 se bo obnavljalo ulice v Sp. Idrija. 
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OB036-15-0039 Asfaltacija javnih poti v KS mesto Idrija 

Predvideva se obnova Kosovelove 2019. 

OB036-16-0029 Varna šolska pot Črni Vrh 

Po odkupu zemljišč, ki so nujna za izgradnjo pločnika na varni poti, se izdela projekt za izvedbo 
in sanira celotno pot. 

OB036-19-0021 LC130161 Mravljiše Zavratec 

V letu 2021 se predvideva sanacija dela ceste Mravljiše Zavratec. 

OB036-19-0022 LC1301010 Likarca Rebro 

V letu 2021 se predvideva sanacija dela ceste Likarca Rebro (+ pločnik v Triglavski ulici) 

OB036-19-0023 LC130151 Vrh Zale Rebro 

V letu 2022 se predvideva sanacija dela ceste v Jelični Vrh. 

OB036-19-0024 LC130053 Habeček Zadlog  

V letu 2022 se predvideva sanacija dela ceste Habeček Zadlog. 

OB036-19-0025 LC100011 Sovodenj (Mrzli Vrh) Ledine 

V letu 2021 se predvideva sanacija dela ceste 

OB036-19-0026 LC130162 Zavratec Brnikov Log 

V letu 2023 se predvideva sanacija dela ceste Zavratec Brnikov Log. 

OB036-19-0027 LC130014 Mravljiše Godovič 

Po letu 2023 se predvideva sanacija dela ceste Mravljiše Godovič. 

OB036-19-0028 LC130201 Golob Jazne 

Po letu 2023 se predvideva sanacija dela ceste Golob Jazne. 

OB036-19-0029 LC130090 Črni Vrh Zadlog  

Po letu 2023 se predvideva sanacija dela ceste Črni vrh Zadlog. 

OB036-15-0065 Urejanje parkirišč 

Med Občino Idrija in Hidrio Rotomatiko je bila podpisana zakupna pogodba za parcele štev. 
1040/3, 1040/4, 1040/5 k.o. Spodnja Kanomlja z namenom, da zakupnica na njih uredi 
parkirišče. Občina Idrija vsako leto izstavi račun za zakup zemljišča, ki se pobota z vlaganji 
zakupnice. Zakupnino knjižimo med prihodke, vlaganja v isti višini na proračunsko postavko.  

13029003 Urejanje cestnega prometa 

OB036-15-0062 Postavitev usmerjevalnih lamel na državnih cestah 

V letu 2018 je bil potrjen elaborat usmerjevalnih lamel in transparentov na državnih cestah za 
namen označitve javnih objektov in ponudnikov turističnih in drugih subjektov. V predvidenem 
planu so sredstva namenjena postavitvi že izdelanih lamel s strani državnega koncesionarja. 
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OB036-15-0063 Urejanje prehodov za pešce in avtob. postajal. 

V letih od 2021 do 2023 predvidena sredstva za sofinanciranje gradnje Ureditve prehoda za 
pešce Na Vasi v Sp. Idriji, avtobusnega postajališča v Podoroteji, Logu…. . 

OB036-17-0009 Uvedba sistema za izposojo el. koles v mestu Idrija 

V letih od 2021 do 2023 predvidena sredstva za upravljanje sistema za izposojo električnih 
koles v mestu Idrija . 

OB036-15-0064 Urejanje avtobusnih postajališč na državnih cestah 

V letih od 2021 do 2023 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbe 
avtobusnih postajališč na Led. Razpotju, Govejku, Predgrižah… 

 

13029004 Cestna razsvetljava 

OB036-15-0069 Vzdrževanje javne razsvetljave 

Vzdrževanje in urejanje javne razsvetljave ter prestavitve prižigališč iz transformatorskih postaj 
javne razsvetljave. 

 

14 GOSPODARSTVO 

 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 

OB036-19-0016 Ureditev vhoda v CID (bivša Nebesa) 

Sredstva se namenjajo izvedbi vhodnega dela v stavbo CID ( bivša NEBESA ). Gre za obnovo 
pločnikov, tlaka, stopnic in prilagoditev za ranljive skupine. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB036-16-0016 Promocija in trženje destinacije 

Sredstva se namenjajo predvsem za vzpostavitev nove turistične infrastrukture, npr. 
informacijske table. Postopoma je predvideno pokritje celotne občine. 

OB36-18-0002 CID – nakup opreme in osnovnih sredstev  

CID potrebuje za svoje delovanje nekaj novih računalnikov ter zaradi selitve TIC-a v nove 
prostore na Prelovčevi 5, Idrija dokup opreme za nemoteno delovanje TIC-a. 

 

 

OB036-16-0033 Turistična in obvestilna infrastruktura 
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Proračunska sredstva so namenjena za pripravo elaborata in postavitev turistične signalizacije 
različnih ponudnikov in organizacij. Signalizacija se postavlja ob lokalnih občinskih cestah. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

 

OB036-15-0075 Gradnja zbirnega centra Ljubevč 

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

OB036-19-0008 Urejanje EKO otokov 

Sredstva so namenjena za urejanje EKO otokov po krajevnih skupnostih po zgledu urejanja v 
KS Vojsko. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

OB036-15-0078 Izgradnja kanalizacije in CČN Idrija 

Sredstva so namenjena za manjša vzdrževalna dela na CČN Idrija. Na postavki smo dodali 
sredstva, ker moramo zaradi okvare, ki se je pojavila predelati prostor (prezračevanje). 

OB036-15-0080 Investicija kanalizacija Idrija 

Na postavki smo dodali sredstva, ker moramo po odločbi inšpekcije dograditi kanalizacijski 
sistem v Idriji. 

OB036-15-0082 ČN Črni Vrh – Predgriže 

V 2020 do 2021 predvidena gradnja ČN Črni Vrh. 

OB036-15-0084 Investicija kanalizacija Sp. Idrija – II. Faza 

Na postavki smo dodali sredstva, ker moramo dograditi kanalizacijski sistem v Spodnji Idriji. 

OB036-15-0085 Kanalizacija Sp. Idrija – Na vasi 

V letih 2021 predvideno financiranje izdelave projektne dokumentacije in v drugi polovici 2022  
predvidena gradnja manjkajočega javnega kanalizacijskega kraka pod cerkvijo. 

OB036-15-0087 Kanalizacija Madžurija 

V 2021 do 2022 predvidena gradnja II. faze javnega kanalizacijskega kraka od odcepa za Apurn 
do križišča za Krnice. 

OB036-16-0035 Rekonstrukcija ČN in kanalizacije Godovič 

V 2021 do 2022 predvidena gradnja ČN Godovič. 

OB036-15-0091 Kanalizacija in ČN Ledine 
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V letih 2021 predvideno financiranje izdelave projektne dokumentacije in v drugi polovici 2022  
predvidena gradnja ČN Ledine. 

OB036-16-0018 Kanalizacija Črni Vrh 

V letu 2019/20 predvideno financiranje izdelave projektne dokumentacije ter pridobitev 
gradbenega dovoljenja in v drugi polovici 2021 do 2023 predvidena gradnja javnega 
kanalizacijskega omrežja v Črnem Vrhu 

OB036-16-0034 Kanalizacija in ČN Idrijska Bela 

V  drugi polovici 2021 do 2022 predvidena gradnja javnega kanalizacijskega omrežja in ČN. 

OB036-16-0035 Rekonstrukcija ČN in kanalizacije Godovič 

V  drugi polovici 2021 do 2022 predvidena gradnja  ČN. 

OB036-16-0068 Sanacija vodotokov 

Sredstva so namenjena ureditvi vodotokov, ki spadajo v občinsko pristojnost. 

OB036-16-0069 Padavinska kanalizacija Godovič 

Predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje meteornih kanalov. 

OB036-16-0079 Padavinska kanalizacija Idrija 

Predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje meteornih kanalov. 

OB036-16-0010 Projekti za male čistilne naprave na podeželju 

Predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za MKČN na podeželju po Novelaciji 
plana OPČKOV (operativno čiščenje in odvajanje odpadnih voda). 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST  

 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

OB036-15-0098 OPPN-ji 

Rezervirana sredstva za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov občine Idrija. V letih 
2019-20 bo izdelan Občinski podrobnega prostorskega načrta za enoto 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 teku je tudi priprava 
OPPN ČN Črni Vrh. Za preostalo izdelavo OPPN se določi v naslednjem proračunskem 
obdobju. 

 

OB036-15-0099 Izvedbeni načrt historičnega mestnega jedra, postavitev urbane opreme 
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Poleg priprave dokumentacije izvedbenega načrta se predvideva še postavitev manjkajoče 
urbane opreme na Mestnem trgu. 

OB036-15-0101 Programi opremljanja (za območja OPPN-jev) 

Predvidena sredstva služijo 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. Npr. OPPN Žabja vas. 

OB036-15-0102 Program opremljanja (OPN) 

Predvidena sredstva so namenjena pripravi 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 
2018, zato se v letu 2019 ne predvideva sprememb. Prenovo programa ponovno predvidevamo 
v letu 2020. 

OB036-15-0103 Študije, analize, strokovne podlage 

Sredstva so namenjena pripravi načrtov in projektne dokumentacije, ki so mdr. osnova za 
pridobitev gradbenih dovoljenj. Sredstva so na voljo celotni občinski upravi. 

OB036-16-0080 OPN 

Iz tega vira se črpa priprava temeljnega občinskega prostorskega akta in njegove spremembe in 
dopolnitve. V teku so pete spremembe in dopolnitve OPN. Sredstva so rezervirana za vodenje 
samega postopka, za pripravo strokovnih podlag in za izdelavo celovite presoje vplivov na 
okolje – CPVO.  

 

1603 Komunalna dejavnost  

16039001 Oskrba z vodo 

OB036-15-0105 Investicija vodovod Idrija 

Predvidene dograditve vodovodnega sistema in tekoče vzdrževanj po letnem planu Komunale. 

OB036-15-0108 Investicija vodovod Vojsko 

Predvidene tekoče vzdrževanj po letnem planu Komunale. 

OB036-15-0115 Investicija vodovod Spodnja Idrija 

Predvidene dograditve vodovodnega sistema in tekoče vzdrževanj po letnem planu Komunale 

OB036-15-0116 Investicija vodovod Madžurija Sp. Idrija 

V  2021 do 2022 predvidena gradnja II. faze javnega kanalizacijskega kraka od odcepa za Apurn 
do križišča za Krnice. 

 

 

OB036-15-0117 Investicija vodovod Lešetenice – Dole 
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V letu 2021 predvidena pridobitev GD in pričetek gradnje. Ker se bo gradilo 4 km primarnega 
vodovoda in črpališča ter 2 km sekundarnega vodovoda se bo gradnja izvajala fazno in več let. 

OB036-16-0070 Vodovod Črni Vrh 

Predvidene dograditve vodovodnega sistema in tekoče vzdrževanj po letnem planu Komunale 
ter v sklopu gradnje kanalizacijskega sistema za Črni Vrh. 

OB036-16-0071 Investicija vodovod Idrijske Krnice 

V letu 2019 predvideno financiranje izdelave projektne dokumentacije ter pridobitev 
gradbenega dovoljenja in od 2021 do 2023 predvidena gradnja črpališča pri vrtini. 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB036-16-0072 Obnova mestnega pokopališča Idrija 

V NRP-ju predvidena sredstva v naslednjih letih so namenjena projektom na pokopališču v  
Idriji. Predvidena je izgradnja površine za raztros pepela, izgradnja vhodnega stopnišča, širitev 
pokopališča za žarne grobove, ureditev severnega in vzhodnega zidu, sanacija kostnice. 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 

OB036-15-0122 Vzdrževanje in urejanje krajinskega parka Zgornja Idrijca 

Sredstva za urejanje in vzdrževanje KPZI se črpajo iz pp 1316022; Sredstva so namenjena 
investicijsko vzdrževalnim delom osnovne infrastrukture, nujna dela na obstoječem gostinskem 
objektu na Lajštu, ureditev brežin in okolice). Precej je tudi vsakoletnih nakupov drugih 
osnovnih sredstev (klopi, mize) in posodobitev športnih igrišč z menjavo opreme. 

OB036-15-0123 Parkirišče pri Zagodu in INFO točka KP Zgornja Idrijca 

Namenjena sredstva za pripravo dokumentacije in strokovnih podlag (zagotovitev poplavne 
varnosti) za ureditev vstopne točke za Krajinski park. Priprava dokumentacije je vezana na 
potrditev oz. sprejem sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ki so v postopku 
sdOPN5. 

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

Predvidena je priprava projektne dokumentacije in izvedba nadomestitve dotrajanega 
gostinskega objekta. Pričetek aktivnosti je predviden po letu 2020. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

OB036-15-0125 Projekti, idejne rešitve 

Iz te proračunske postavke se financirajo manjši projekti, ki niso zajeti v ostalih proračunskih 
postavkah. 

OB036-15-0126 Katastri komunalne infrastrukture 
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Iz te proračunske postavke se financirajo manjši objekti za katere se mora po odločbah GURS 
urediti kataster komunalne infrastrukture, ki niso zajeti v ostalih proračunskih postavkah. 

OB036-19-0017 Popravila na Mestnem trgu 

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju objekta. 

OB036-16-0074 Investicija javna stranišča 

V prihodnjih letih so sredstva predvidena za ureditev javnega stranišča na Trgu sv. Ahacija.  

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 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. 

OB036-16-0075 – Stari ZD Idrija 

Sredstva v višini 326.090 € se v letu 2019 namenja za pokrivanje neupravičenih stroškov pri popotresni 
sanaciji objekta. Poleg državnih sredstev v višini  938.028,31 € je za ureditev Centra zdravja v pritličju 
namenjenih še 200.000,00 € nepovratnih državnih sredstev. 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 

16069002 Nakup zemljišč 

OB036-15-0132 Nakup zemljišč 

Sredstva se bo namenjalo za odkupe zemljišč, ki so bile odmerjene in predstavljajo občinske 
ceste (lokalne ceste in javne poti). Prednostno bo Občina odkupovala zemljišča, na katerih 
namerava izvajati investicije (asfaltacija, sanacije,…)  

 

 

 

 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
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1702 Primarno zdravstvo 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 
 
V letu 2019 se bodo izvajala dela za pridobitev prostorov v starem zdravstvenem domu za 
potrebe Centra za krepitev zdravja. V naslednjih letih se bodo Zdravstvenem domu Idrija 
zagotavljala sredstva za nabavo opreme, večji del  potrebnih sredstev pa bo moral javni zavod 
sam zagotoviti. 
 
OB036-15-0135 Energetska sanacija ZD Idrija in OŠ   
V letu 2019 je predvidena je energetska sanacija objekta Osnovne Šole Idrija in Zdravstvenega 
doma Idrija po modelu javno zasebnega partnerstva. V sklopu energetske sanacije Osnovne 
šole je predvidena izgradnja šolske knjižnice na podstrešju druge faze Osnovne šole. Način 
financiranja se izvede po principu JZP. (Sredstva zasebnega partnerja v višini 1.040.559,00 €, 
sredstva MZI v višini 1.040.559,00 € in sredstva Občine Idrija v višini      481.994,40 €) Skladno 
z sklenjeno koncesijsko pogodbo bo vložek zasebnega partnerja poplačan iz energetskih 
prihrankov. 
 
 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
 
18029001 Nepremična kulturna dediščina 
 
V letu 1019 in 2020 so načrtovana sredstva za sofinanciranje (lastnega deleža na razpisu MK) 
projekta  ureditve grajskega dvorišča in za čiščenje struge potoka pri Partizanski tiskarni 
Slovenija, za obnovo spomenika Kamšt. Primerljiva višina sredstev za vzdrževanje kulturnih 
spomenikov v občinski lasti je planirana tudi v prihodnjih letih načrtovanja razvojnih 
programov. 
V naslednjih letih se nadaljuje in zaključi ureditev dodatnih delovnih prostorov muzeja - zaradi 
hude prostorske stiske muzej ureja dodatne delovne prostore v pritličju gradu. 
 
OB036-15-0140 Obnova rudniškega gledališča 
 
Objekt Rudniškega gledališča je bil po naknadnem pozivu za prijavo objektov poškodovanih v 
potresu uvrščen na seznam popotresne obnove. V sklopu popotresne obnove se bo v letošnjem 
letu izdelala DGD in PZI dokumentacija za celoten objekt vključno z potrebnimi razširitvami 
in prenovami objekta, ki so predvideni v idejni zasnovi. Cilj je zagotoviti Občini Idrija moderno 
večnamensko dvorano in s tem obnoviti dotrajan objekt, ki je hkrati spomenik državnega 
pomena. 
 
OB036-19-0018 Rudarska hiša Vinka Mohoriča 
 
Predvidena sredstva so namenjena pokrivanje lastnega deleža v primeru prijave na razpise v RS 
ali EU. V objektu je predvidena izgradnja dveh stanovanj. 
 
18029002 Premična kulturna dediščina  
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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 2019 in 
2020 muzej načrtuje nujne nakupe opreme.  

 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
Mestna knjižnica in čitalnica v 2019 in 2020 načrtuje ureditev klimatizacije v knjižnici, v 
prihodnjih letih potrebuje posodobitev digitalnega sistema za varovanje in izposojo gradiva 
 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
 
18059001 Programi športa 
V vseh letih so načrtovana minimalna sredstva za izvajanje najbolj nujnih vzdrževalnih del v 
športnih objektih, prva je na vrsti streha športno rekreacijskega centra v Idriji. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE  

 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 
19029001 Vrtci 
Vrtec mora vzdrževati 5 enot in dislocirani oddelek v Ledinah. V letih 2019 in 2020 načrtuje  
nakup vozila za prevoz hrane, nekaj pohištva, pomivalni stroj za kuhinjo v Arkovi in zunanje 
igralo na Prelovčevi.  
 
V letu 2020 in 2021 se načrtuje izvedba investicije v nov 6 oddelčni vrtec v Spodnji Idriji, s 
skupno novo kuhinjo za potrebe OŠ Spodnja Idrija in Vrtca in investicijo v preureditev pritličja 
osnovne šole ter prestavitvijo javne komunalne infrastrukture. 
 
 
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. Vse osnovne šole izvajajo nujna 
vzdrževalna dela in dokupujejo opremo za zamenjavo dotrajane. 
 
19039002 Glasbeno šolstvo 
Glasbena šola načrtuje postopno menjavo dotrajanih oken. 
 
 
Gradivo so pripravili: Maja Majnik, Karmen Makuc, Miran Podobnik, Nataša Kumar, Aleš 
Lapajne, Bojana Oblak, Maja Petrovčič, Tomaž Mivšek, Gregor Prezelj, Margerita Strnad Kos. 
 
                                                                                                         ŽUPAN 
                                                                                                         TOMAŽ VENCELJ 


