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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNOV OBČINE IDRIJA ZA 
LETI 2011 IN 2012 – DRUGO BRANJE 

V obrazložitvi predloga proračunov Občine Idrija za leti 2011 in 2012 za drugo branje so 
pojasnjene samo razlike med prvim in drugim branjem proračuna ter razlogi, zakaj nekatere 
pripombe, ki so bile dane s strani občinskih svetnikov niso bile upoštevane.  

Kadrovski načrt in načrt prodaje premoženja ostajata glede na prvo branje nespremenjena, 
zato vam gradiva ponovno ne posredujemo.  

 

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 
 

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

PRIHODKI 

Z.št. Vrsta prihodkov Veljavni 
proračun  2010 

Realizacija 
januar-
december 2010 
po ZR 

Proračun 2011 
– 1.branje 

Predlog 
proračuna 2011 
– 2.branje 

Proračun 
2012 – 
1.branje 

Predlog 
proračuna 
2012 – 
2.branje 

1. Davčni prihodki (70) 9.161.173 9.159.002 8.961.721 8.961.721 8.978.962 8.978.962 

2. Nedavčni prihodki 
(71) 

1.713.125 1.446.684 1.803.946 1.842.486 1.783.006 1.785.766 

3. Kapitalski prihodki 
(72) 

3.227.864 
63.305 3.092.500 

3.092.500 2.374.700 2.374.700 

4. Prejete donacije (73) 58.100 32.152 0 0 0 0 

5. Transferni prihodki 
(74) 

2.871.729 1.866.939 6.644.678 6.644.678 4.766.014 4.766.014 

6. Prejeta sredstva iz 
EU (78) 

0 
2.087 0 

0 0 0 

 Prihodki skupaj 17.031.991 12.570.169 20.502.845 20.541.385 17.902.682 17.905.442 
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Slika: Prihodki proračuna v letih 2010, 2011 in 2012 

 

Slika: Struktura prihodkov proračuna v letu 2011  
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Slika: Struktura prihodkov proračuna v letu 2012 

 

Struktura prihodkov se je spremenila v korist nedavčnih prihodkov. V letu 2011 smo glede na 
prvo branje povečali prihodke od premoženja (konto 710304 – prihodki od drugih najemnin) 
za 38.540 eur. Občina je v preteklosti s podjetjem Rotomatika podpisala zakupno pogodbo za 
zemljišče v Spodnji Kanomlji, ki je v lasti občine in ga je Rotomatika kot najemnica uredila v 
parkirišče. Zakupna pogodba določa, da se vlaganja v zemljišče poračunajo z zakupnino. 
Zakon o javnih financah predvideva načelo bruto izkazovanja proračunskih prihodkov in 
odhodkov brez medsebojne kompenzacije, zato moramo v proračunu izkazati prihodke od 
drugih najemnin, na odhodkovni strani pa smo dodali novo postavko 1313121 Urejanje 
parkirišč v enaki vrednosti. V letu 2012 smo dodali glede na prvo branje 2.760 eur iz enakega 
razloga. 

Davčnih, kapitalskih in transfernih prihodkov glede na prvo branje nismo spreminjali.  

Svetnica Golobova je pri obravnavi proračuna v prvem branju vprašala, zakaj na kontu 
prihodkov 78 občina ne planira sredstev. Ta konto je namenjen prejetim sredstvom iz 
Evropske unije, ki jih prejmejo države članice na podlagi pogodb in dogovorov. Občina je ta 
konto uporabila samo v primeru vzpodbud iz Evropske investicijske banke za kredite, ki jih je 
najela konec leta 2006 pri Novi ljubljanski banki. Prejeta sredstva iz EU pa občine knjižijo na 
kontu 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. 
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ODHODKI  

Tabela: Plan proračunskih odhodkov za leto 2011 in 2012 

Z.š. Vrsta odhodkov Veljavni 
proračun 
2010 

Realizacija 
januar – 
december 
2010 

Proračun 
2011 – 1. 
branje 

Predlog 
proračuna 
2011 – 
2.branje 

Proračun 
2012 – 1. 
branje 

Predlog 
proračuna 
2012 – 
2.branje 

1. 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 785.497 711.530 859.979 859.979 823.308 823.308 

2. 401 Prispevki delodajalcev za soc. var. 126.279 114.058 140.164 140.164 134.234 134.234 

3. 402 Izdatki za blago in storitve 4.066.267 3.028.738 3.494.841 3.502.349 3.234.953 3.238.753 

4. 403 Plačila domačih obresti 139.955 27.463 81.775 81.775 81.775 81.775 

5. 409 Rezerve 211.102 171.305 215.330 215.330 205.032 205.032 

6. 410 Subvencije 55.390 46.302 48.500 48.500 49.500 49.500 

7. 411 Transf. posam. in gospodinjstvom 2.625.315 2.421.734 2.813.830 2.813.830 2.734.910 2.734.910 

8. 412 Transf. neprof.org.in ustanovam 707.359 611.285 642.593 648.593 614.922 618.122 

9. 413 Drugi tekoči domači transferi 1.062.857 1.015.779 1.119.259 1.118.759 1.158.503 1.158.503 

10. 420 Nakup in gradnja osn.sredstev 6.568.884 3.766.139 10.235.003 10.281.543 8.438.005 8.430.765 

11. 431 Invest. transferi pravnim in fiz. 
osebam, ki niso pror. uporabniki 

194.042 169.670 139.580 142.580 129.780 132.780 

12. 432 Investicijski transferi pror. upor. 575.220 351.946 406.480 406.480 571.600 571.600 

 Odhodki skupaj 17.118.167 12.435.949 20.197.334 20.259.882 18.176.522 18.179.282 
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Slika: Struktura planiranih proračunskih odhodkov (podskupine kontov) za leto 2011 

 

Slika: Struktura planiranih proračunskih odhodkov (podskupine kontov) za leto 2012 
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Slika: Proračunski odhodki v letih 2010, 2011 in 2012  

 

Izdatki za blago in storitve (402) 

Izdatki za blago in storitve so se glede na prvo branje povečali v letu 2011 za 7.508 eur, v letu 
2012 pa za 3.800 eur. In sicer smo v letu 2011 povečali planirane izdatke za zimsko službo za 
24.000 eur in akvarij za 17.000 eur. Zmanjšali pa smo planirane izdatke na področju turizma 
(idrijski žlikrofi, izobraževanje in študijski krožki, projekti, promocija in trženje destinacije). 
V letu 2012 pa smo zmanjšali sredstva na promociji in trženju destinacije za 13.200 eur, 
povečali pa smo sredstva za delovanje akvarija v višini 17.000 eur. 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (412) 

Konto 412 se je v letu 2011 povečal za 6.000 eur, v letu 2012 pa za 3.200 eur na račun 
sredstev, ki jih občina dodatno namenja za kulturne projekte.  

Drugi tekoči domači transferi (413) 

Konto se v letu 2011 zmanjša za 500 eur na račun tekočih transferov v javne zavode. In sicer 
občina namenja dodatnih 3000 eur za Center za idrijsko dediščino, postavka Vzpostavitev 
delovanja CIČ pa se je zmanjšala za 3500 eur.  

Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420) 

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenjamo v letu 2011 dodatnih 46.540 eur.  
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In sicer pri nakupu drugih osnovnih sredstev namenjamo dodatnih 7000 eur za označitev 
tematskih poti in 35.000 eur za nakup akvarija.  

Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah namenjamo dodatnih 38.540 eur za odkup 
vlaganj podjetja Rotomatika v parkirišče v Sp. Kanomlji, ki se bo izvršil kot kompenzacija s 
prihodki iz naslova najemnine za parkirišče skladno s pogodbo. Pri postavki investicija mestni 
trg je v prvem branju proračuna prišlo do napake, zato v drugem branju prenašamo 33.000 eur 
iz konta študije na konto novogradnje in rekonstrukcije. Postavko poročna dvorana pa smo 
zmanjšali za 32.000 eur.  

V letu 2012 pa se je konto 420 zmanjšal za 7.240 eur. In sicer se je konto 4204 Novogranje, 
rekonstrukcije in adaptacije povečal za 32.760 eur (2760 eur dodajamo na postavki urejanje 
parkirišč skladno s pogodbo med občino in Rotomatiko kot kompenzacijo med vlaganji v 
parkirišče in najemnino; za 10.000 eur smo zmanjšali postavko poročna dvorana; 40.000 eur 
pa smo prenesli znotraj proračunske postavke investicija mestni trg iz konta projektna 
dokumentacija na konto investicije, rekonstrukcije in adaptacije zaradi napake v prvem branju 
proračuna). 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431) 

Konto 431 se je povečal za 3000 eur na račun povečanja sredstev za planinske koče v letu 
2011 in 2012. 

Vsebina sprememb posameznih proračunskih postavk je obrazložena v posebnem delu 

proračuna.  

C RAČUN FINANCIRANJA 

-Stanje prihodkov iz preteklega leta 

Po zaključnem računu 2010 razpolaga občina skupaj s krajevnimi skupnostmi  z 
neporabljenimi sredstvi v višini 37.157 eur.  
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II. POSEBNI DEL PRORAČUNA 

13 OBČINSKA UPRAVA 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 Druge skupne administrativne službe  

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

KS Dole nam je dne 11.03.2011 posredovalo pisno pripombo na prvo branje proračuna 2011-
2012 na PP 1304026 Prostori za delovanje KS Dole in sicer, da naj se za nakup opreme 
nameni 5.000EUR. 

Odgovor: Predlogu se ne ugodi, zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 Dejavnost občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 

Skrta je zanimalo, ali so v proračunu namenjena sredstva za izobraževanje kadrov.  

Odgovor:  V proračunski postavki materialni stroški občinske uprave so vključena tudi 
sredstva za ta namen.  

Vihtelič je napotil k razmisleku o zmanjšanju stroškov pisarniškega materiala in storitev na 
račun  prehoda na elektronsko arhiviranje ter reorganizacijo dela občinske uprave, ki bi 
vplivala na zmanjšanje sredstev za nadure.  

Odgovor:  Stroški za pisarniški material se bodo zmanjšali z uporabo skupnega centralnega 
tiskalnika, ki se bo namestil v mali sejni sobi. Nadurno delo uslužbenci opravljajo v primerih 
prisotnosti na sejah občinskega sveta, rajonskih sestankih, javnih obravnavah ipd. in ga 
kolikor je možno koristijo kot proste ure. Glede na leto 2010 se materialni stroški znižujejo. 

Področje arhiviranja je v javni upravi zakonsko predpisano. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Svetnika Brusa je zanimalo, če je delitev sredstev na področju gasilske dejavnosti pravilna, 
ker še ni pravilnika. 

Odgovor: Delitev se je naredila na izkušnjah prejšnjih let in se bo z sprejetjem novega 
pravilnika usklajevala. 
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
 
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
 
Občina Idrija vsako leto spomladi objavi javni razpis za dodelitev državnih pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Idrija. Iz prejetih prijav na javne razpise 
je razvidno, da za nekatere postavke kmetovalci niso zainteresirani, kot za npr. postavko 
pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih izdelkov, ko več let zapored ni bilo nobenega 
interesenta, za postavko pomoč za plačilo zavarovalnih premij pa se običajno prijavi en 
kmetovalec, ki pa mu na podlagi predpisov ne moremo dodeliti več kot 50% plačanih sredstev 
za osnovno zavarovanje.  Zaradi slednjega smo zmanjšali sredstva na postavkah, ki za 
kmetovalce niso zanimive. 
Na drugi strani pa smo povečali sredstva na postavki 1311001 kmečka tržnica, za katero se 
veča interes tako na strani kmetovalcev kot na strani občanov z namenom, da povečamo 
ponudbo ter število prodajnih dni. 
 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 
V okviru tega sklopa smo zmanjšali sredstva na postavki dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
ter pomoč društvom na podlagi potrjenih programov, ker smo v zadnjih dveh letih na obe 
postavki prijeli od ene do dve vlogi. Posamezniku pa upoštevajoč razpisne pogoje ne moreš 
dodeliti vseh razpisanih sredstev. 
Zaradi plana občine, da nove informacijske table postopno postavimo po celotnem območju 
občine Idrija, smo za drugo branje dodali  7.000,00 eur za prijavo tematske poti v Črnem vrhu 
in Godoviču. V sodelovanju z ICRA se že pripravlja prijavo na javni razpis MKGP za 
tematske poti. Del sredstev (2.000,00 eur) smo preusmerili iz postavke 1311023 priprava 
projektov, del  (4.000,00 eur) pa iz postavke idrijski žlikrofi in 1.000 eur iz postavke 
izobraževanje in študijski krožki.  
Na javni razpis LAS je bil prijavljen projekt Smer za Šturmajce, kjer se 85% sredstev pridobi 
iz Leader sredstev, ostalih 15% pa je iz občinskega proračuna. Projekt smo podprli, ker daje 
objektu nove vsebine in se vanj vključuje lokalno prebivalstvo. 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

S strani občinskega sveta je svetnik Podgornik menil, da v KS Dole ni sredstev za cesto do 
Pelhana. Pisno vprašanje, ki se nanaša na JP Gričar-Pelhan smo prejeli tudi pismeno dne 
11.03.2011 na občino. 

Odgovor: Sredstva so planirana v proračunu za leto 2011 v PP 1313033 asfaltacija javnih poti 
v KS Dole. 
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S strani občinskega sveta je svetnik Habe dejal, da je tudi KS Črni Vrh namenjenih sredstev le 
za 200m  asfaltacij, asfaltacija ceste Idrijska Bela-Krog-Zadlog je že 4 leta v planih in počasi 
usiha.  

Odgovor: Zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu smo postavke za asfaltacije cest znižali za 
10%, zato se predlog ne upošteva. 

V proračunu je v tej PP 1313113 Idrijska Bela-Krog-Zadlog zajeta le sanacija makadamskega 
vozišča. 

S strani občinskega sveta je svetnik Skrt imel pripombo glede teksta na str. 43 – cestne 
izboljšave in predlogi  KS za izboljšave je pripomnil, da za ceste ni namenjenih veliko 
sredstev, skrbijo ga ceste do odročnih domačij, kjer niti ni zakonskih možnosti za 
vzdrževanje. 

Odgovor: V proračunu se namenja denar le za kategorizirane javne ceste ali poti. Kot smo že 
navedli je zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu namenjenih tudi za vzdrževanje cest manj 
sredstev. 

Svetnik Brus je menil, da predlog proračuna vodi v izumrtje podeželja, pri posnetkih cest in 
asfaltacijah je podeželje očitno izpadlo, morebiti bo možno nekaj krpanja cest. Ni sredstev za 
popravilo podpornih zidov na cesti v Žirovnico.  

Odgovor: Podporni zid, ki je bil najslabši si je občinska uprava že ogledala in se sanira. 

Svetnik Poljanec je vprašal, če je pri asfaltacijah in sanacijah cest zajeta tudi Kobalova ulica, 
za katero je že večkrat vložil pobudo za ograje ter Bazoviška, kjer je zaradi slabega cestišča 
problem celo odvoz smeti. 

Odgovor: Sredstva so rezervirana na vzdrževanju javnih poti KS Idrija PP 1313007. 

Po e-pošti smo prejeli dne 16.03.2011predlog KS Krnice-Marose v katerem navajajo, da se s 
predlogom proračuna u postavki asfaltacija javnih poti se ne strinjajo. Prosimo da po svojih 
najboljših močeh pripomorete, da bi ostalo vsaj na lanski ravni , to je za leto 2010 ali pri 
številki 21600 evrov. 

 Pri načrtu razvojnih programov za leto 2010-2013 pa bi prosili za obnovo lokalne ceste Sp. 
Kanomlja-Cesar-Boč vsaj v letu 2012. 

Odgovor: Zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu smo postavke za asfaltacije cest znižali za 
10%, zato se predlog ne upošteva. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

S strani občinskega sveta je svetnik g. Skrt želel dodatno obrazložitev katera dela so 
predvidena v okviru postavke 1313029 Investicija mestni trg.  

Odgovor: V 2011 so planirana sredstva za izdelavo PZI dokumentacije za ureditev 
enosmernega prometa po Prelovčevi ulici med priključkom v Rožno ulico in do mostu preko 
Nikave ( akvarij ). V okviru tehnične dokumentacije se predvideva tudi ureditev komunikacij, 
pločnikov in prehodov na območju nasproti občinske stavbe in stare osnovne šole do akvarija. 



 12

Predvideni so posegi, ki bi omogočali nemoteno gibanje gibalno oviranim osebam. V letu 
2011 in 2012 smo predvideli sredstva za fazno izvedbo tega projekta.  
 

S strani občinskega sveta je svetnik Podgornik menil, da bi moralo biti za preplastitev 
lokalnih cest (str. 25) namenjenih več sredstev, saj so ceste v zelo slabem stanju in kot take 
ovira za razvoj turizma. Cesta v Krnice je v planu šele 2013 in 2014, do takrat pa asfalta na 
najbolj kritičnih mestih ne bo več. Tudi sredstva za asfaltacijo javnih poti so se zmanjšala in 4 
KS dobijo le za 200m asfalta, tako da se pojavlja vprašanje smiselnosti premika mehanizacije 
na oddaljene lokacije za tako majhno dolžino.  

Odgovor: Občina ima gleda stanja na cestišč ažurne podatke in se tudi zavedamo, da bi bilo 
potrebno za rekonstrukcije asfaltnih cestišč nameniti dosti več sredstev v proračunu. Vendar 
pa zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu smo bili primorani te postavke znižati še za 10%, 
zato se predlog ne upošteva. 

Lapanja je dejal, da je poleg sanacije ceste v Krnice nujna tudi sanacija nekaterih podpornih 
zidov. Odgovor: Sredstva za sanacijo najnujnejšh zidov se bodo namenila iz postavke 
PP1313016 vzdrževanje opornih in podpornih zidov na lokalnih cestah. 

Menil je, da bi se na nekaterih postavkah dalo privarčevati, tako npr. ni smiselno urejati ceste 
Podroteja – Idrijska Bela, ker se bodo tam izvajala še dela na vodovodu.  

Odgovor: Ker se bodo na tej lokalni cesti izvajala gradbena dela izgradnje vodovoda in ker so 
upravičeni stroški le tisti del cestišča, ki je uničen zaradi gradnje vodovoda, poškodovano pa 
bo večji del cestišča, mora občina ostala sredstva zagotoviti iz proračuna. 

Predlagal je, da bi se namenska koncesijska sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
usmerila v območja, kjer so državni gozdovi in zato večja obremenitev cest, s čimer se je 
župan strinjal.  

Odgovor: Če se bodo pridobila koncesijska sredstva za spravilo lesa, je predvidena sanacija v 
lokalno cesto Idrija-Kočevše-Vojsko PP 1313079, ki je zaradi te dejavnosti tudi poškodovana. 

Predlog za popravek postavk proračuna 2011, 2012 smo dne 14.03.2011 prejeli od svetnika 
Brusa 

In sicer za postavke 1313019 modernizacija LC 100010 Sovodenj-Mrzli Vrh-Ledinsko 
razpotje, 1313103 modernizacija LC 130190 Govejk-Vrsnik-Žirovnica in 1316075 obnova 
zidu pokopališča Ledine. 

Odgovor:Predlogu se ne ugodi, zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu, v proračunu 2011 in 
2012 se zagotovi višina sredstev na predlagani višini. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

Občinski svetnik g. Skrt je vprašal, kaj je predvideno v okviru postavke 1313106 Garažna 
hiša – Mestni trg.  
 

Odgovor: Predvideva se odkup stanovanjskega objekta, ki se nahaja neposredno za občinsko 
zgradbo in izdelava idejnega projekta za GARAŽNO HIŠO MESTNI TRG. Investicija je 
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pomembna za ureditev razmer na področju mirujočega prometa v bodočnosti. Predpogoj za 
realizacijo projekta je pridobitev zemljišč na tem območju. 
 

13029004 Cestna razsvetljava 

Svetnik Brus je vprašal za kaj so namenjena sredstva na postavki za javno razsvetljavo. 

Odgovor: Sredstva so predvidena za prijavo na razpis. 

14 GOSPODARSTVO 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 

G. Skrta in g. Beričiča je zanimalo kaj vključuje postavka Alpsko mesto leta. 

Odgovor: V okviru postavke je zajet celoten program občine Idrija v letu 2011, ko smo nosilci 
naslova Alpsko mesto leta ter plačilo članarine v višini 5.000,00 eur. Kot prvo smo izvedli 
prireditev ob prevzemu naslova AML dne 8.2.2011, nadaljujemo s posvetom Naravne nesreče 
v Sloveniji, ki bo potekal 25. in 26.3.2011 v Ljubljani in Idriji. Poleg tega pa bomo na 500 
letnico najhujšega potresa na Slovenskem odprli razstavo »Anno Domini 1511« v Razstavišču 
Nikolaja Pirnata na gradu. V mesecu aprilu (9.4. do 16.4.) bomo skupaj z ostalimi akterji 
organizirali Eko teden ter v juniju nadaljevali s prireditvijo Modni spektakel idrijske čipke, 
kjer se bo predstavilo 12 kreatorjev (od tega 4 domači) s kreacijami z idrijsko čipko ter ena 
kreatorka s kolekcijo spodnjega perila z idrijsko čipko. Poleg promocije idrijske čipke in 
Idrije tako doma kot  v svetu, gre tudi za dodajanje novih uporabnih vrednosti. V mesecu 
oktobru bomo odprli razstavo Ex tempore ter  15.11.2011 zaključili program s predavanjem 
Sobivanje divjih zveri in človeka. Kljub navidezno velikim sredstvom pa menimo, da je Idrija 
s prevzemom tega naslova pridobila na prepoznavnosti tako doma kot v Evropi. Nenazadnje 
pa so z vsebino programa, ki je bila pripravljena predvsem za občane, največ pridobili prav 
oni. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

V proračun smo dodali novo proračunsko postavko 1314057 za nakup in vzdrževanje akvarija 
v višini 52.000,00 eur. Sredstva smo prerazporedili iz več različnih proračunskih postavk in 
sicer iz 1318086 poročna dvorana –grad v višini 20.000,00 eur, 1314017 projekti v višini 
3.500,00 eur, 1314023 promocija in trženje destinacije v višini 20.000 eur ter iz postavke 
1314043 vzpostavitev delovanja centra idrijske čipke 8.500,00 eur. 

S strani ga. Golobove in g. Skrta je bila podana pripomba na nerealno postavljene cilje v 
turizmu. 

Odgovor: Povedati je potrebno, da so bili cilji vzeti iz Strategije razvoja turizma v občini 
Idrija do leta 2015, ki je bila predstavljena tudi občinskemu svetu. Cilji v njej so visoko 
zastavljeni, verjetno tudi zaradi pričakovanega vpisa Občine Idrija na seznam UNESCO, 
vendar smo jo kljub temu morali upoštevati. Zaradi znanega dejstva, da je vpis na UNESCO 
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listo možen šele v letu 2013 smo dodali, da v letu 2011 in 2012 ne pričakujemo doseganja 
zastavljenih ciljev iz strategije. 

G. Podgornik in g. Kokalj sta imela vprašanje glede sofinanciranja Turističnih društev. 

Odgovor: Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev je dovoljeval oddajo 
poročil in zahtevkov za izplačilo sredstev do konca februarja 2011. Zaradi slednjega se v 
realizaciji proračuna 2010 nerealno izkazuje kot da sredstva niso bila dodeljena v celoti. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

Svetnik g. Beričič je opozoril na celovito presojo vseh vplivov in želel podrobno obrazložitev, 
kaj je predvideno v okviru  postavke 1315031 Deponija Smukova grapa. 

Odgovor: Idejo deponiranja halde na območju rudišča ( Smukova grapa ) je potrebno celovito 
obravnavati. Pred dokončno odločitvijo o izvedbi projekta bo potrebno izdelati stabilnostno 
presojo in presojo vplivov na okolje. Če te študije prikažejo, da je na tej lokaciji deponija 
možna se lahko projekt prične izvajati. Potrebna je umestitev v prostorske akte, odkupiti 
zemljišča, izdelati še ostale študije in analize in izdelati tehnično dokumentacijo. V letu 2011 
in 2012 so predvidena sredstva za idejno zasnovo, geološko in hidrotehnično poročilo in 
stabilnostno presojo.  

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

S strani občinskega sveta je svetnik Brus dejal, da se projektu geopark Idrija v proračunu 
namenja veliko sredstev.  
Odgovor: Na proračunski postavki se sredstva ne spreminjajo, ker jih potrebujemo za 
izpolnitev vseh zastavljenih nalog. Zagotavljajo se sredstva za: 
- pripravo dosjeja za kandidaturo pri mednarodni mreži geoparkov, ki bo oddan predvidoma v 
jeseni 2011, 
- pripravo strategije upravljanja, 
- izdelavo celostne grafične podobe geoparka, 
- pripravo prijav na razpise za evropska in domača sredstva,   
- izdelavo spletne strani geoparka in njeno vzdrževanje, 
- pripravo in izvedbo izobraževalnih programov, ki so vezani na področje okolja (izvajanje 
obstoječih izobr. programov in priprava novih, oblikovanje interaktivnih programov in 
posebnih izobraževalnih pripomočkov),  
- promocijo in komunikacijo – vključuje objave v lokalnih in mednarodnih medijih, udeležbo 
na konferenci EGN, 
- projekte (projekt Niti narave, ureditev naravoslovnega oddelka, razstava Anno domini), 
- urejanje tematskih poti (popis predvidenih del na tematskih poteh). 
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V okviru načrtovane izvedbe operacije »Geopark – zasnova in vzpostavitev geoparka 
regijskega pomena« so predvidene naslednje dejavnosti: priprava strokovnih podlag, 
programskih dokumentov, elaboratov in projektno izvedbene dokumentacije za zasnovo in 
vzpostavitev geoparka, vzpostavitev organiziranosti in delovanje ter priprava načrta 
upravljanja geoparka, informiranje in obveščanje javnosti, priprava predstavitvenih gradiv in 
promocija ter priprava interpretacijskih pripomočkov.  
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST  

1603 Komunalna dejavnost  

16039001 Oskrba z vodo 

Svetnik Skrt je opozoril , da se na 8. str. tekstualnega dela pri komunalni dejavnosti, vodovod Idrijska 
Bela popravi skupni znesek, ki je naveden narobe.  

Odgovor: Seštevek se je popravil. 

Dne 11.03.2011 smo prejeli na občino pismeno pripombo KS Dole, ki se je nanašalo na koriščenje 
sredstev iz naslova vodovoda Gore-Dole in sicer pobuda, da naj bi se pričelo financiranje v letu 2012 v 
višini cca. 70.000 EUR, v letu 2013 v višini 80.000 EUR in v letu 2014 v višini 100.000 EUR.  

Odgovor: Občinska uprava bo na predlog KS Dole 250.000 EUR z rebalansom uvrstila v proračun za 
leta 2012/13/14. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

Svetnik Skrt je vprašal , če niso za komunalno infrastrukturo katastri že izdelani. 

Odgovor: Velik del katastrov za komunalno infrastrukturo je že izdelan. Katastri se stalno dopolnjuje 
in spreminjajo , zato se njihova izvedba ne more zaključiti. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

G. Bevk, g. Kokalj, g. Brus so pogrešali postavke za pridobivanje neprofitnih stanovanj. 

Odgovor: V internem planu del stanovanjsko poslovnega fonda za leto 2011 in 2012 so 
namenjena sredstva za popolno preureditev stanovanja na Trgu sv. Ahacija 6,7 ter ureditev 
podstrešja na Lapajnetovi 7, Idrija, kjer sta predvidena dva stanovanja ter tudi za obnove 
kopalnic in stavbnega pohištva v posameznih stanovanjih. Vsako leto se tudi zagotovi 
sredstva za obnovo stanovanj, ki jih po dolgoletnem najemu pridobimo nazaj (odpoved, smrt, 
odhod v Dom upokojencev), ki jih oddamo upravičencem do neprofitnih stanovanj. 

V  letošnjem letu bo Potresna pisarna izdelala dva projekta za popotresno sanacijo PSO 
Mestni trg 15 ter Rožna 15, Idrija. Do izdelave projektov in prejema ustreznih rešitev za 
posamezni objekt se ni smotrno lotiti obnove stanovanj v teh objektih. Zaradi navedenega je 
bila tudi realizacija proračuna 2010 na področju investicijskega vzdrževanja stanovanj tako 
nizka, saj je bila planirana obnova treh stanovanj v objektu Mestni trg 15 ustavljena. 
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Izdelan pa je tudi idejni projekt za obnovo starega zdravstvenega doma. V proračunu ni 
sredstev, ker se bo poiskalo investitorja. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 Primarno zdravstvo 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

V proračunu ostajajo planirana sredstva za izvedbo obnove prostorov nujne medicinske 
pomoči, ki  naj bi jo sofinancirala tudi Občina Cerkno in Ministrstvo za zdravje. Če 
sofinancerja ne bosta zagotovila potrebnih sredstev, investicije ne bo mogoče izpeljati. Ker je 
potrebno letos zagotoviti nov vir ogrevanja za zdravstveni dom, bi se v takem primeru del 
sredstev porabil v ta namen. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

Sredstva za poročno dvorano so zmanjšana, da smo lahko zagotovili sredstva za odkup in 
delovanje akvarija. 

Na postavki Center za idrijsko dediščino je dodano 3.000€ za soudeležbo v projektu zasnove 
spletnega arhiva mesta Idrija, ki bo prijavljen na razpis Ministrstva za kulturo, namenjen  
spodbujanju digitalizacije artefaktov kulturne dediščine. 

1803 Programi v kulturi  

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

Svetnik Brus je menil, da gre za Mestno knjižnico veliko denarja.  

Odgovor: Javna knjižnična služba je osnovna zakonska naloga občine, njen obseg je normiran 
z Zakonom o knjižničarstvu in podzakonskimi predpisi. Obseg delovanja Mestne knjižnice in 
čitalnice Idrija ne presega normativov. Povečanje sredstev v proračunu je namenjeno 
vzpostavitvi dolgo načrtovane in pričakovane enote v Črnem Vrhu in v letu 2012 ureditvi 
čitalnice v pritličju Magazina z dvigalom, ki bi omogočal dostop do knjižnice in galerije tudi 
gibalno oviranim osebam. 

18039002 Umetniški programi 

Svetnica Mohorič je v dogovorjenem roku posredovala pripombo za ukinite sedmih ločenih 
postavk proračuna ( grajski večeri, gledališki abonma, ostale prireditve, tango festival, 
mednarodni koncerti komorne glasbe, dotacije za prireditve v organizaciji JSKD, projekti 
kulturnih društev) in oblikovanje enotne postavke umetniški programi, sredstva pa naj se 
delijo z javnim razpisom. Podobno pripombo je poslal tudi svetnik Močnik. 

Odgovor: Pripombo je možno delno upoštevati – Zakon o uresničevanju javnega interesa v 
kulturi definira obveznosti občine na področju kulture, poleg knjižnične službe in varstva 
premične kulturne dediščine je to v prvi vrsti podpora ljubiteljske kulture, v okviru 
ekonomskih zmožnosti pa se lahko sofinancirajo tudi drugi javni kulturni projekti in sicer če 
jih izvajajo zavodi, na podlagi finančnega načrta in letne pogodbe, pravne osebe zasebnega 
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prava pa lahko konkurirajo na morebitnih javnih razpisih. Zakon o Javnem skladu RS za 
kulturne dejavnosti določa, da sklad izvaja naloge za lokalno skupnost na podlagi letne 
pogodbe. Za Občino Idrija JSKD na podlagi pogodbe izvaja grajske večere, gledališka 
abonmaja, ostale prireditve, mednarodne koncerte komorne glasbe in prireditve v organizaciji 
JSKD. Sredstva, doslej namenjena za tango festival, del sredstev za projekte društev in 
sredstva za založništvo smo združili na novi postavki Javni kulturni projekti in se bodo delila 
z javnim razpisom. 

18039003 Ljubiteljska kultura 

Del sredstev za projekte društev se dodaja sredstvom za redno dejavnost društev, del pa 
sredstvom za javne kulturne projekte. 

1804 Podpora posebnim skupinam 

Svetnica Golob je dala pripombo, da se  za OO ZZB namenja 2.000 €, za Zvezo vojnih 
veteranov pa le borih 950 €, kar ni primerljivo, moralo bi se sredstva deliti enakovredno.  

Odgovor: OO ZZB izvaja mnogovrstne aktivnosti širšega obsega, zato prejme več sredstev 
kot Zveza vojnih veteranov. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 Programi športa 

Svetnik Vencelj je poslal pobudo, da se v proračunu zagotovijo sredstva za vzdrževanje 
taborniške in planinskih koč. 

Odgovor: Pripomba je upoštevana. 

18059002 Programi za mladino 

Svetnik Kokalj je posredoval zaskrbljenost mladega foruma SD glede sredstev za mladinsko 
problematiko. Nič se ne namenja za mladinski center, niti ne za idejni projekt. 

Odgovor: Sredstva za vzdrževanje Mladinskega centra na Prelovčevi 2 so vključena v proračun, 
pravico do uporabe imajo vse delujoče mladinske skupine. Ideja o vzpostavitvi mladinskega centra kot 
pravne osebe pa še ni dovolj artikulirana za  planiranje proračunskih sredstev. 

19 IZOBRAŽEVANJE  

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 Osnovno šolstvo 

Svetnica M. Troha je opozorila, da bi morala biti obveznost sodelovanja z drugimi zavodi 
opredeljena tudi pri šolstvu, saj iz tega izhajajo neke obveze za sodelovanje. 

Odgovor: Zakon o zdravstveni dejavnosti v 7. členu k sodelovanju zavezuje zdravstvene 
ustanove, Zakon o osnovni šoli pa podobno zavezuje šole v 13. členu, zato se obrazložitev 
podprograma Osnovno šolstvo dopolni z besedilom: 

Osnovne šole sodelujejo z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, 
zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, rednih 
sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj. 
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20 SOCIALNO VARSTVO  

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

20049003 Socialno varstvo starih 

Svetnik Bevk  je pripomnil, da je potrebno presoditi, ali so sredstva za pomoč prešibko 
planirana, saj je cilj, da ostanejo starejši čim dlje doma.   

Odgovor: Za pomoč na domu je sredstva težko natančno predvideti,  zato jih planiramo glede 
na realizacijo preteklih let. Doslej je bila storitev zagotovljena in subvencionirana  prav vsem 
starostnikom in drugim upravičencem, ki so zanjo zaprosili. 

 
Gradivo so pripravili: Maja Majnik, Miran Podobnik, Karmen Makuc, Mojca Remškar 
Planinc, Tatjana Benčina, Nataša Peternel, Margerita Strnad Kos. 

 

                                                                                                         ŽUPAN 
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