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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA
LETO 2007
V obrazložitvi predloga proračuna Občine Idrija za leto 2007 so pojasnjene samo razlike med
prvim in drugim branjem proračuna in pripombe, ki so bile podane s strani krajevnih
skupnosti in svetniških skupin in v predlogu proračuna za drugo branje niso bile upoštevane.

PRIHODKI
Z.št.

Vrsta prihodkov

Rebalans
2006

1.
2.
3.
4.
5.

5.308.912
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
1.185.742
Kapitalski prihodki 1.628.298
Prejete donacije
259.052
Transferni prihodki 2.147.873
Prihodki skupaj
10.529.877

Realizacija Proračun
januar2007
december 1.branje
2006
5.793.311 7.119.771
1.050.264 1.178.230
274.544 1.906.060
249.800
197.440
1.533.200 1.379.508
8.901.119 11.781.009

Predlog
proračuna
2007
2.branje
7.126.451
1.187.570
1.906.060
197.440
1.623.343
12.040.864
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Predlog proračuna za leto 07 - prihodki

Transferni prihodki
Prejete donacije
Kapitalski prihodki

Davčni prihodki

Nedavčni prihodki

ODHODKI
Vrsta odhodkov

40
41
42
43

Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Invest.odhodki
Invest.transferi
Odhodki skupaj

Rebalans
2006

Realizacija 1.branje
(januar – proračuna
december
2006)

3.366.363
2.959.499
3.802.719
1.869.542
11.998.123

3.015.346
2.846.659
2.373.617
1.386.446
9.622.068

Predlog
Indeks
proračuna
(1.branje/
2007
– 2.branje*
2.branje
100)

3.156.238
3.151.325
4.876.716
1.446.400
12.630.679

3.050.787
3.169.257
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12.949.996
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PREDLOG PRORAČUNA 2007 - ODHODKI

INVEST.
TRANSFERI

INVEST.
ODHODKI

TEKOČI ODHODKI

TEKOČI
TRANSFERI

OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH POSTAVK V PRORAČUNU
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI
70 DAVČNI PRIHODKI
740 Domači davki na blago in storitve
Prihodek rente se je povečal za 6.680 EUR. Znesek predstavlja višino rente, ki je bila zbrana
za leto 2006 in jo bo Komunala občini nakazala v letu 2007.

71 NEDAVČNI PRIHODKI
714 Drugi nedavčni prihodki
Glede na povečan obseg asfaltacij javnih poti so se temu primerno prispevki in doplačila
občanov povečali za 9.340 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prihodek takse za obremenjevanje vode se je povečal za 22.310, kar predstavlja višino
nenakazane takse za leto 2006. Iz istega razloga se je povečala taksa za obremenjevanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov za 18.940 EUR, za dodatnih 7.480 EUR pa se je povečala
zaradi planirane višje odmere, kot je bilo predvideno v prvem branju. Dodalo se je tudi
sredstva za sanacijo neurja oktober 2004, sanacija je bila izvedena v letu 2006, državni
proračun pa nam je sredstva nakazal šele letos. Višina sredstev znaša 181.020 EUR. Za
14.085 EUR so se povečala tudi sredstva po 21.členu ZFO-1.
Ker je bilo ugotovljeno, da se sredstva po 21. členu ZFO-1 in sredstva regionalnih spodbud
sicer med seboj lahko kombinira, vendar praktično to ni izvedljivo, ker je potrebno dati
zahtevek za sredstva po 21.členu že do 19.10.2007 se predlaga poraba sredstev za naslednje
investicije:
sredstva 21.člen ZFO-1:
- modernizacija LC 100 010 Sovodenj-Mrzli Vrh-Ledinsko razpotje
- modernizacija LC 130 150 Zala - Rebro - Led. Razpotje
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- modernizacija LC 130 170 Idrijska Bela – Zadlog
- obnova podpornih zidovi na državni cesti G2-102 pri Zagodu
- investicija vodovod Idrija - Sp.Idrija
sredstva regionalnih spodbud:
- modernizacija LC 130 010 Idrija - Rebro – Godovič

ODHODKI
Odhodki so obrazloženi v posebnem delu proračuna.

C RAČUN FINANCIRANJA
V letu 2007 se namerava občina zadolžiti za 330.992 EUR za izgradnjo prizidka k Osnovni
šoli v Črnem Vrhu (PP 1319028). Višino posojila smo glede na prvo branje povečali za
59.460 EUR.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA
12 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM
Svetniške skupine SDS, SLS, LDS in Nsi so podale pripombe na povečanje proračunske
postavke 1201002 župan – povračila in nadomestila (prehrana, prevoz na delo). Bivši župan
občine je stanoval v Idriji in mu za prevoz na delo ni pripadalo povračilo stroškov. Sedanjemu
županu pa pripada povračilo stroškov v višini 2,59 EUR dnevno.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
1304001 informacijski sistem
Občinska uprava je s 1.1.2007 prevzela finančno – računovodske storitve za krajevne
skupnosti Občine Idrija. V proračun 2007 v drugem branju dodajamo nakup računalniškega
programa za vodenje vodarin in grobarin v vrednosti 1000 EUR.
1304018 Obnova stare OŠ Sp. Idrija
Na predlog KS Sp.Idrija se je dodalo novo investicijo, ki predstavlja obnovo strehe in fasade
na stari osnovni šoli v Sp.Idriji.
Osnovna šola Kanomlja
V dogovarjanjih s predstavniki krajevne skupnosti Kanomlja je bilo ugotovljeno, da KS
potrebuje prostor za izvajanje svojih aktivnosti. Ker je ocena investicije v obnovo strehe dokaj
visoka, bodo poiskali možnosti za racionalizacijo izvedbe ter preverili možnosti prodaje
stanovanj.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
1306016 občinska uprava – solidarnostne pomoči
V 40. členu Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti je določeno, da delavcu oz.
njegovi družini pripada solidarnostna pomoč v primeru smrti delavca ali ožjega družinskega
člana. V drugem branju proračuna iz tega naslova dodajamo 535 EUR.
1306022 – občinska uprava – nakup opreme in osnovnih sredstev
Dodali smo 4000 EUR za nakup novega serverja, ki ga občinska uprava nujno potrebuje za
normalno funkcioniranje, saj prejšnji ni dovolj zmogljiv (novi programi, fin.-rač.vodenje
desetih KS, …).
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
1307007 Nakup gasilskega vozila
Postavko smo povečali za 25.094 EUR (nakup lestve za Gasilsko zvezo Idrija).
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
V proračunu 2007 za drugo branje dodajamo dodatnih 10.430 EUR za mlečne proge, na
podlagi obvestila Ministrstva za kmetijstvo, da so v okviru de minimisa za gospodarstvo
(Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006) s 1.1.2007 dovoljene podpore tudi za transportni sektor
(sektor cestnega prevoza blaga in potniški promet).
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne
energije
12029001 Oskrba z električno energijo
Dodala se je nova investicija »Investicija elektroenergetsko omrežje Pustota«, ki v tem letu
predstavlja izdelavo projektne dokumentacije za NNO in prestavitev visokonapetostnega
kabla v skladu s sprejetim lokacijskim načrtom.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Pri vzdrževanju občinskih cest se je postavke za zimsko službo znižalo glede na realizacijo do
konca januarja 2007 in ocenjene stroške do sredine marca. Zimsko službo na lokalnih cestah
in javnih poteh po krajevnih skupnostih se je znižalo na cca 70% vrednosti prve obravnave,
zimsko službo v Idriji in Sp.Idriji pa na cca 60% vrednosti prve obravnave.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Investicijsko vzdrževanje
Ni sprememb glede na prvo obravnavo.
Gradnja občinskih cest
Na področju gradnje občinskih cest so za drugo branje predlagane naslednje spremembe:
- investicija mestni trg:
Sredstva za dokončanje kripte s kostnico so se zmanjšala na
96.000 EUR. Ocenjuje se, da bodo sredstva zadostovala za dokončanje del.
- modernizacija LC 130 170 Idrijska Bela - Zadlog: Na osnovi podanega predloga iz prve
obravnave se je investicija povečala za 18.590 EUR.
- asfaltacije javnih poti v KS:
Že planiranim asfaltacijam javnih poti se je dodalo še
novo proračunsko postavko »asfaltacije javnih poti v KS Mesto Idrija«.
- asfaltacija ulic v naselju Sp. Idrija:
Zaradi izkazanega interesa po sovlaganju v
asfaltacije javnih poti s strani krajanvo se je proračunsko postavko povečalo za 45.000
EUR.
13029003 Urejanje cestnega prometa
Dodalo se je novo proračunsko postavko »Prometna ureditev Koreje« v višini 4.170 EUR. V
letu 2007 se bo pripravila idejna zasnova prometne ureditve na osnovi pred leti že podanih
predlogov.
13029004 Cestna razsvetljava
Glede na prvo obravnavo ni predlaganih sprememb.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Predlagana je sprememba pri naslednji investiciji:
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- sanacija odlagališča Raskovec: Investicija se financira iz sredstev rente. Del sredstev, ki
predstavlja višino prihranjenih sredstev (5.830 EUR) pri izgradnji odcepa vodovoda Dole
na relaciji Treven – Raskovec - Rovt, se je v dogovoru s KS Dole namenila za izgradnjo
mrliške vežice na Gorah.
- pojasnilo glede sredstev zapiranja Raskovca v odnosu proračun – rebalans: V NRP je
prišlo do napake, izbrisana niso bila sredstva, ki so bila v lanskem NRP predvidena za
primer nadalnjega odlaganja odpadkov v Raskovcu. V NRP za drugo branje je izveden
popravek na predvidena potrebna sredstva za izvedbo zapiralnih del do konca leta 2008.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Pri ravnanju z odpadno vodo so predlagane naslednje spremembe:
- projekt varovanje povodja reke Soče:
Zaradi
izdelave
potrebne
investicijske
dokumentacije za prijavo investicij na evropska sredstva se je pod tem nazivom investicije
zagotovilo potrebna sredstva.
- investicija kanalizacija Idrija: Dodalo se je potrebna sredstva za pokrivanje DDV-ja pri
investiciji, ki se pokriva iz državne takse za obremenjevanje vode (sanacija kanala desni
breg Idrijce), obnovo meteorne kanalizacije ob gimnaziji ter za izdelavo projektov sanacije
kanalizacije v Beblerjevi ulici, ki pušča in posredno ogroža stanovanjski objekt Kobalova
ulica 18.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
Zaradi izdelave potrebne dokumentacije za prijavo investicij za kohezijski sklad se je dodalo
dve novi investiciji:
- investicija vodovod Idrija - Sp.Idrija:
Investicija v letu 2007 predstavlja izdelavo
geodetskega posnetka in idejnega projekta za obnovo in izgradnjo vodovoda Idrija
(Likarca) – Sp.Idrija.
- investicija povezovalni vodovod Črni Vrh - Godovič: Investicija predstavlja izdelavo
idejnega projekta oskrbovalnega vodovoda od Črnega Vrha (Predgriže) do Godoviča
(industrijska cona).
16039003 Objekti za rekreacijo
Ni sprememb glede na prvo obravnavo.
16039004 Praznično urejanje naselij
Ni sprememb glede na prvo obravnavo.
16039005 Druge komunalne dejavnosti
Dodana je investicija »1316072
Investicija javna stranišča«
ureditev javnih stranišč na avtobusni postaji.

ki v tem letu predstavlja

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
sprememb glede na prvo branje.

Ni

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Sredstva, namenjena Pihalni godbi se povečajo na 18.910 EUR. Dodatna sredstva (4.000
EUR) so namenjena izključno sofinanciranju obiska godbe v ZDA.
Sredstva za delovanje športnih društev so povečana in se bodo delila v skladu z veljavnim
Pravilnikom o vrednotenju športnih programov v Občini Idrija. Morebitna pobuda za
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spremembo tega pravilnika v smislu ločenega financiranja in vrednotenja ekipnih športov od
drugih programov športa bo obravnavana po rednih postopkih in če bo letos obravnavana in
potrjena s strani Občinskega sveta ter uveljavljena, bo lahko osnova za financiranje
programov športa v letu 2008.
Sredstev za delovanje Športne zveze ni mogoče ukiniti, ne da bi se poiskala alternativna
rešitev za izvajanje nalog, ki jih na podlagi Zakona o športu za lokalno skupnost izvaja
Športna zveza. Občina Idrija pa je že pristopila k preverjanju statusne ureditve Športne zveze
in ji namerava pomagati pri usklajevanju aktov z veljavno zakonodajo ter iskanju
racionalnejših rešitev pri izvajanju nalog.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje planinske koče Hleviše se povečajo na 4.500 EUR in
planinske koče Javornik na 4.000 EUR.
Sredstva za razvoj TSC Vojsko ( 4.173 EUR) so namenjena projektu obnove tekaške proge in
ureditve startno ciljnega prostora. Dokument identifikacije investicijskega projekta ocenjuje
vrednost investicije na 51.400 EUR. Fundacija za šport je klubu odobrila sofinanciranje
projekta v višini 17.000 EUR.
19 IZOBRAŽEVANJE
OŠ Črni Vrh bo proračun pokrival stroške za plačo dodatnega učitelja v 1. razredu, ker jim ga
ministrstvo zaradi prenizkega števila otrok ne prizna in bi bili zato ti otroci prikrajšani pri
izvajanju programa devetletke. Zaradi omejenosti proračunskih sredstev pa zato ni mogoče
upoštevati želje po celovitem financiranju investicije v zamenjavo oken na šoli, ki se lahko
letos izvede, vendar se del računa plača v letu 2008.
20 SOCIALNO VARSTVO
Ni sprememb glede na prvo branje.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
STALNA REZERVA
Stroški elementarne nesreče v kmetijstvu (pomoč pri uničenju majskega hrošča na ČV
planoti) v višini 12.500 EUR se bodo pokrivali iz postavke 1323000 STALNA REZERVA.
OBRAZLOŽITEV NEUPOŠTEVANIH PRIPOMB PODANIH V PRVI OBRAVNAVI
1. Svetniške skupine SDS, SLS, LDS in NSi
Pri
izračunu
sredstev
- 1313007
Vzdrževanje javnih poti - KS Idrija:
skupne komunalne rabe, katerih sestavni del so tudi sredstva za vzdrževanje javnih poti
se je pri vseh krajevnih skupnostih upoštevalo indeks 110. Krajevne skupnosti, razen
Idrije in Sp.Idrije, kjer vzdrževanje izvaja Komunala d.o.o., so sredstva skupne
komunalne rabe po svoji presoji razdelila za potrebe na področju skupne komunalne
rabe. Pri pregledu indeksov posameznih KS ugotavljamo, da so ti zelo različni in sicer
od najmanjšega 46,7 v Godoviču do 680 v Krnicah, v Zavratcu pa v letu 2006 za
vzdrževanje javnih poti sploh niso namenili sredstev. Sp.Idrija ima na tem segmentu
indeks 100, Idrija pa 147, ker v letu 2006 niso bila porabljena vsa sredstva.
- 1313012
Projektna dokumentacija: Ocenjujemo, da je zaradi drugih potreb ta
postavka trenutno dovolj visoka, sredstva za izdelavo projektne dokumentacije pa so
zajeta tudi v postavki 1313052 Projekt ceste povodja reke Soče.
- 1313022
modernizacija LC 130 090 Zadlog – Mala Gora: Predlagana sredstva
ne zadoščajo za asfaltacijo v lanskem letu izpuščenega odseka v dolžini cca 300 m.
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-

-

-

Odločili smo se, da podpremo predlog za dodatno asfaltacijo ceste LC 130 170 Idrijska
Bela – Zadlog.
1313055
Investicija semaforizacija križiščs (pri Lekarni)na G2-102:
Glede
na dejstvo, da so bila gradbena zemeljska dela izvedena že ob rekonstrukciji križišča
leta 1996 realno ocenjujemo, da je to investicijo možno zaključiti do konca leta
vključno z izdelavo projekta. Postopek že poteka.
Linija je mešanega
1313069
Avtobusna linija Idrija – Sp.Idrija – Podroteja:
značaja, delno mestni promet, delno (večji del) medkrajevni promet. Za medkrajevni
promet je odgovorna država, ki ima izbrane izvajalce za naše območje, zato se je
odločilo, da se linijo odda državnemu koncesionarju. Izvedena pa je bila tudi raziskava
trga med tremi ponudniki. Financiranje programa v letu 2007 je predvideno v razmerju
1/3 proračun, 1/3 sofinancerji in 1/3 karte. V proračunu je zajet tudi strošek avtobusne
linije v novembru in decembru 2006.
Investicija bo financirana v
1315002
Investicija vodovod Mokraška vas:
s strani gospodarskih družb v višini 95 %.
1316027
Prometna ureditev centra mesta Idrija:
V letošnjem letu se načrtuje
dokončna odločitev glede prometne ureditve, ki bo šele pokazala dejanske potrebne
stroške. Fizično realizacijo planiramo za leto 2008, kar pa je možno realizirati skozi
postavko vzdrževanja prometne signalizacije, pa bo realizirano že v tem letu.
Ocenjujemo, da v tem
1316053
Upravni postopki, odmere, vpisi v ZK:
trenutku višina te postavke zadostuje.
1316055
Nakup zemljišč zaradi odmere cest:
Ocenjujemo, da v tem
trenutku višina te postavke zadostuje.

2. Neodvisna lista Merkur
V proračun za prvo obravnavo je
Doda naj se postavka – novoletna okrasitev mesta:
bila vključena nova postavka 1316071 Novoletna okrasitev naselij, ki je namenjena za vsa
naselja v občini, kjer se novoletna okrasitev izvaja.
3. Svetnik Jože Kenk
13029002 – investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: V proračun se je vključila
asfaltacija dela ceste Idrijska Bela – Zadlog, program asfaltacij ostalih lokalnih cest pa bo
uvrščen v NRP, ko bo znano, katere evropske finančne vire bo možno koristiti za asfaltacijo
cest. Skupni predlagani znesek za asfaltacijo ceste Idrijski log - Zadlog tudi ne zadošča za
asfaltacijo celotnega odseka, ampak približno samo za polovico.
4. Krajevna skupnost Črni Vrh
Sredstva za preplastitve lokalnih cest se bodo razdelila na
- preplastitve lokalnih cest:
ceste, katerih stanje je najbolj kritično. Predlog razdelitve pripravijo strokovne službe in
vzdrževalec cest. Sredstva za preplastitve se ne delijo po sorazmernem deležu lokalnih cest
po posamezni krajevni skupnosti.
Modernizacija teh cest je
- modernizacija LC 130 090, 130 070, 130 100, 130 120:
zaradi višine stroškov vezana na nepovratna sredstva države in evropske unije, zato bodo v
proračun in NRP uvrščena, ko bo znan način črpanja teh sredstev.
- ureditev trga in potoka v Črnem Vrhu: Za izvedbo investicije je potrebno najprej
pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo in upravna dovoljenja (PGD, PZI, gradbeno
dovoljenje). Glede na dejstvo, da ti dokumenti še niso pridobljeni v tem letu izvedba realno
ni možna.
V proračunu se je v skladu s proračunskimi zmožnostmi
- asfaltacije javnih poti:
zagotovilo 32.540 EUR za leto 2007, ostale potrebe se bodo uvrstile v plan naslednjih let.
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- investicija javna razsvetljava Črni Vrh:
Dogovorjeni obseg investicije bo izveden
v celoti. Del, ki spadajo pod vzdrževanje se bodo financirala iz skupne postavke za
vzdrževanje javne razsvetljave.
Pripomba ni dovolj jasno specificirana, da bi nanjo lahko
- stroški gradbenih projektov:
dali odgovor.
- investicija vodovod Črni Vrh - Zadlog - Idrijski Log: Izvedena je bila dodatna analiza
cen izgradnje vodovodov, iz katere je izhajalo, da je bila prvotna ocena previsoka.
Ocenjujemo, da se bo iz predlaganih sredstev lahko zgradilo investicijo v prvotno
predvidenem obsegu.
- neizkoriščena sredstva zimske službe: Neizkoriščena sredstva zimske službe se bodo
porabila za potrebe integralnega proračuna. Med temi je tudi povečanje postavke
»odernizacija LC 130 170 Idrijska Bela – Zadlog« za 18.590 EUR. Neizkoriščenih sredstev
zimske službe nikoli nismo pripadala posamezni KS, ravno tako kot preseženih stroškov
zimske službe nikoli nismo pokrivali iz sredstev krajevnih skupnosti.
- novoletna okrasitev naselij:
Nova postavka, ki v tem letu pokriva stroške preteklega
novega leta. V naslednjem proračunu bodo zagotovljena sredstva tudi za KS Črni Vrh, v
kolikor se bo novoletna okrasitev izvedla.
- sredstva NUSZ: V primerjavi z nekaterimi KS je KS Glede razmerja sredstev
NUSZ/proračun v ugodnem položaju. Krajevna skupnost ne more imeti investicij, ki niso
zajeta v proračun.
5. Krajevna skupnost Dole
Investicij se je dodalo
- investicija mrliška vežica in obzidje pokopališča Dole:
12.520 EUR sredstev rente, dogovorjena sredstva v višini 27.000 EUR bo občina
zagotovila v naslednjem letu, v kolikor bo to v skladu z dogovorom o prenosu vodovoda
Dole v upravljanje Komunali d.o.o..
- udor cestišča Pustota – Kališe: V sanacijo bo uvrščena, kadar se bo ugotovilo, da je
stanje ogroženosti preveliko.
- vodovod Jelični Vrh:
Izdelava projektov je predvidena za leto 2008.
V navedeni postavki so zajeta tudi sredstva za praznično
- novoletna okrasitev naselij:
urejanje Idrije.
6. Krajevna skupnost Mesto Idrija
V tem letu je možno izvesti dogovore o načinu ureditve
- ureditev okolice sv. Antona:
okolice z eventualno popotresno obnovo cerkve. Temu primerno se potem planira sredstva
v letu 2008.
- Kolencov most: V proračunu 2006 te postavke ni bilo, bilo pa je dogovorjeno, da se bo v
lanskem letu uredila ograja na tem mostu. Dogovor ni bil realiziran in se ga prenaša v leto
2007.
7. Krajevna skupnost Godovič
- investicija vodovod Godovič:
Sredstva predstavljajo pokritje stroškov iz leta 2006, ker
je račun zapadel v plačilo v leto 2007.
- investicija vodovod industrijska cona Godovič: V letu 2006 je bila predvidena obnova
najnujnejšega dela vodovoda: Za leto 2007 smo planirali obnovo vodovoda v celoti
(140.000 EUR), vendar sredstva tega ne omogočajo, zato se bo obnova izvedla samo na
delu trase, v kolikor bodo seveda lastniki zemljišča dali ustrezna soglasja.
- obresti kredita: Občina je v letu 2006 proračun zaprla tudi z najemom kredita za
komunalne investicije, med katerimi so bile tudi Vodovod Log, Vodovod Godovič in
Vodovod industrijska cona Godovič. Glede na to, da so postopki pridobivanja kredita
možni šele po sprejemu proračuna, se je odločilo, da se kredit vzame ne glede na to, da
stroški investicij niso zapadli v plačilo v letu 2006.
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8. Krajevna skupnost Krnice – Masore
- viseči most na Lužniku: Sredstva za obnovo so zagotovljena na proračunski postavki
»1313027 obnova visečih mostov«.
Je v NRP za leto
- modernizacija LC 130 210 Sp.Kanomlja - Krnice - Oblakov Vrh:
2008 v višini 250.000 EUR (regionalne spodbude, 21.člen ZFO in proračun).
9. Krajevna skupnost Ledine
- sredstva skupne komunalne rabe:
Dogovorjeno je, da se tekom leta izvede
novelacija fizičnih kazalcev skupne komunalne rabe in izdela nov razdelilnik za
posamezne krajevne skupnosti. Žal do sprejema proračuna za celotno občino tega ni bilo
možno izvesti.
10. Krajevna skupnost Zavratec
- asfaltacija javnih poti v KS Zavratec: Glede na podani predlog ocenjujemo, da 3.000
EUR ne zadošča za asfaltacijo 250 m, potrebno bi bilo cca 14.400 EUR. Predlagamo, da se
cesta uvrsti v NRP za leto 2008 po ključu financiranja 2/3 občina, 1/3 krajani.
- vzdrževanje javnih poti v KS Zavratec: Sredstva za vzdrževanje objektov skupne
komunalne rabe, ki vsebujejo tudi sredstva za vzdrževanje javnih poti,
- so se glede na leto 2006 povečala za 10 %. Krajevna skupnost v svojem finančnem načrtu
določi koliko teh sredstev bo namenila za vzdrževanje javnih poti.
11. Krajevna skupnost Vojsko
- asfaltacija javnih poti v KS Vojsko:
V proračunu določena sredstva znašajo 24.000
EUR. V okviru teh sredstev se bo dogovarjalo tudi o možnosti asfaltacije cest Rvenovše –
Bašte in Rvenovše – Alič.
ŽUPAN Občine Idrija
BOJAN SEVER
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