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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNOV OBČINE IDRIJA ZA 
LETI 2008 IN 2009 
 
V obrazložitvi predloga proračunov Občine Idrija za leti 2008 in 2009 so pojasnjene samo 
razlike med prvim in drugim branjem proračuna.  
 
PRIHODKI 
 
Z.št
. 

Vrsta 
prihodkov 

Rebalans 
2007 

Realizacija 
januar-
december 
2007 

Proračun 
2008 1.branje 

Proračun 
2009 1.branje 

Predlog 
proračuna 
2008 – 2. 
branje 

Predlog 
proračuna 
2009 – 2. 
branje 

Indeks 
proračun 
08/07 

Indeks 
proračun 
09/08 

1. Dav. prih. 7.366.987 7.309.793 7.649.723 8.049.941 7.649.723 8.049.941 103,84 105,23
2. Ned. prih. 1.330.619 1.070.011 1.197.050 1.105.939 1.209.312 1.127.214 90,88 93,21
3. Kap. prih. 2.004.900 104.106 3.515.548 1.798.900 5.839.053     1.947.288 291,24 33,35
4. Prej.don. 200.090 3.121 172.000 42.000 182.000 52.000 90,96 28,57
5. Tran.prih. 1.329.738 941.852 4.107.046 3.997.620 3.521.045 3.673.762 264,79 104,34
 Prih.sk. 12.232.334 9.428.883 16.641.367 14.994.400 18.401.133 14.850.205 150,43 80,70
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Predlog proračuna za leto 2009 - prihodki
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ODHODKI  
 
 
 Vrsta odhodkov Rebalans 

2007 
Realizacija 
(januar – 
december 
2007) 

Proračun 2008 
1.branje 

Proračun 
2009 
1.branje 

Predlog 
proračuna 
2008 – 2. 
branje 

Predlog 
proračuna 
2009 – 2. 
branje 

Indeks 
proračun 
08/07 

Indeks 
proračun 
09/08 

40 Tekoči odhodki 3.088.642 3.089.242 3.622.814 3.422.297 3.816.877 3.445.347 123,58 90,27
41 Tekoči transferi 3.289.310 3.288.710 3.462.463 3.358.663 3.587.707 3.436.168 109,07 95,78
42 Invest.odhodki 5.258.619 5.180.185 9.052.960 6.359.175 9.576.703 6.089.455 182,11 63,59
43 Invest.transferi 1.517.682 1.596.116 2.267.610 1.714.290 2.368.990 1.739.260 156,09 73,42
 Odhodki skupaj 13.154.253 9.975.194 18.405.847 14.854.425 19.350.277 14.710.230 147,10 76,02
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Predlog proračuna za leto 2008 - odhodki
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Predlog proračuna za leto 2009 - odhodki
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OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH POSTAVK V PRORAČUNU 
 
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
 
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
PRIHODKI 
 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 
Pri nedavčnih prihodkih s strani občine v letu 2008 ni prišlo do sprememb. KS Ledine je 
dodala prihodke iz naslova vodarine v višini 6.367 eur, KS Sp. Idrija je dodala prihodke iz 
naslova obresti v višini 100 eur, prihodke od drugih najemnin v višini 2500 eur, prihodke od 
prodaje blaga in storitev v višini 1000 eur in prihodke iz naslova vezanih regresnih zahtevkov 
v višini 2000 eur. KS Godovič je v letu 2008 zmanjšala prihodke iz naslova grobarine v višini 
785 eur. KS Dole pa je dodala prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 1.080 eur. 
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V letu 2009 je občina dodala 15.400 eur doplačil občanov za asfaltacije, KS Sp. Idrija je 
dodala v letu 2009 100 eur obresti, 2500 eur prihodkov od drugih najemnin, 1000 eur 
prihodkov od prodaje blaga in storitev, 2000 eur prihodkov iz naslova vezanih regresnih 
zahtevkov. KS Godovič je v letu 2009 zmanjšala prihodke od grobarin v višini 805 eur. KS 
Dole pa je dodala prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 1.080 eur. 
 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 
Planiramo, da bomo v letu 2008 prejeli 445.000 eur več iz naslova prodaje poslovnih 
prostorov, kot smo planirali v prvem branju, v letu 2009 pa 22.000 eur več. Občina Idrija 
predvideva prodajo stanovanj glede na program prodaje oz. razpolaganja s stvarnim 
premoženjem. Ocenjuje se prihodke iz naslova kupnin od prodanih stanovanj v višini 381.000 
€ v letu 2008 in 300.000 € v letu 2009. Planiramo, da bomo iz naslova prodaje čistilne 
naprave v Idriji prejeli 1.300.000 eur več, kot je bilo planirano v prvem branju. Prihodki od 
prodaje stavbnih zemljišč so se glede na prvo branje v letu 2008 povečali za 249.405 eur, v 
letu 2009 pa za 3.288 eur. 
 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 
- Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 
V prvem branju smo planirali, da bomo iz regionalnih spodbud prejeli 691.360 eur za obnovo 
lokalnih cest Idrija – Rebro – Godovič in Idrija  - Kočevše – Vojsko ter kolesarsko povezavo 
Idrija – Sp.Idrija. V drugem branju pa planiramo 422.329 eur za modernizacijo LC 130 010 
Idrija – Rebro – Godovič, 30.380 eur za investicijo regionalno kolesarsko omrežje in 253.650 
eur za modernizacijo LC 130 020 Idrija – Kočevše – Vojsko. 
V prvem branju smo načrtovali 420.000 eur iz naslova regionalnih spodbud za ureditev 
krajinskega parka Zgornja Idrijca. V drugem branju smo Krajinski park kot pilotno območje 
uvrstili v predlog projekta Trajnostni razvoj povodja reke Soče, kjer bomo lahko realizirali 
vsebino v nekoliko okrnjeni obliki, vendar z veliko nižjim vložkom občine. 
 
- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
 
LETO 2008 
PROJEKT EUR 
LAS LEADER 27.500
POKRITA TRŽNICA 34.960
PROMETNA UREDITEV KOREJE 105.000
PROJEKT OZNAČEVANJA ULIC IN POSAMEZNIH HIŠ 21.000
 
LETO 2009 
PROJEKT EUR 
FILMSKO GLEDALIŠČE IDRIJA 417.000
PARKIRIŠČE IN INFO TOČKA PRI ZAGODU 300.000
UREDITEV ZADRUŽNEGA DOMA GOVEJK 80.000
LC 100 010 SOVODENJ-MRZLI VRH-LEDINSKO RAZPOTJE 175.000
UREDITEV TRGA IN POTOKA V ČRNEM VRHU 269.178
UREDITEV OBMOČJA CERKVE SV. ANTONA 21.000
PROMETNA UREDITEV KOREJE 280.000
JAVNA RAZSVETLJAVA KS LEDINE 15.400
VODOVOD ČRNI VRH – ZADLOG – IDRIJSKI LOG 273.000
VODOVOD IDRIJSKE KRNICE 30.240
POKOPALIŠČE IDRIJA 70.000
MRLIŠKA VEŽICA IDRIJA 70.000
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MODERNIZACIJA LC 130 100 IDRIJSKI LOG - ZADLOG 56.000
VODOVOD RAZPOTJE 16.170
 
-Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih inštitucij 
Od norveškega finančnega mehanizma pričakujemo v letu 2008 1.335.327 eur za investicijo 
vrtec Arkova. 
 
ODHODKI 
Odhodki so obrazloženi v posebnem delu proračuna. 
 
C RAČUN FINANCIRANJA 
 
V letu 2008 se namerava občina zadolžiti za 799.620 EUR in sicer za naslednje investicije: 

- investicija centralna čistilna naprava Idrija: 71.000 eur, 
- investicija kanalizacija Idrija: 77.200 eur, 
- investicija kanalizacija in ČN Črni Vrh – Predgriže: 40.000 eur, 
- investicija kanalizacija Sp. Idrija – II. faza: 54.300 eur, 
- investicija čistilna naprava Mokraška vas: 49.820 eur, 
- investicija zapiranje odlagališča Ljubevč: 110.000 eur, 
- investicija vodovod Sp. Kanomlja: 73.600 eur, 
- investicija vodovod Črni Vrh – Zadlog – Idrijski Log: 123.100 eur, 
- investicija vodovod Idrijska Bela – Idrija: 6.000 eur, 
- investicija vodovod Idrijske Krnice: 58.600 eur, 
- investicija vodovod Log: 98.600 eur, 
- investicija vodovod Mokraška vas: 32.800 eur, 
- investicija vodovod Vojsko: 4.600 eur. 

 
-Stanje prihodkov iz preteklega leta 
Iz leta 2007 v leto 2008 smo prenesli 352.118 eur sredstev (občina in krajevne skupnosti).  
 
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Postavki 1302001 Provizija Komunali Idrija iz naslova takse za odpadke in postavki 1302002 
Provizija Komunali Idrija iz nasl. takse za obrem. vode se je dodalo sredstva za neplačano 
provizijo iz preteklega leta. 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
Postavka 1304019 Investicija razvoj širokopasovnega omrežja v Občini Idrija se v letu 2007 
finančno ni realizirala, zato se v letu 2008 doda tudi sredstva iz leta 2007. 
Na postavki 1304007 - Stroški upravljanja poslovnih prostorov so se sredstva povečala za 
2.500 €, ker gre za plačilo računov iz leta 2007. 
Pri postavki 1304008 - Drugi izdatki za poslovne prostore se dodatnih 1.800 € namenja za 
plačilo računov iz leta 2007, 800 € pa  predstavlja dodatne obratovalne stroške za stavbo OŠ 
Kanomlja. 
Postavka 1304010 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov se poveča za 4.100 €, ker 
gre za prenos iz leta 2007. 
Pri postavki 1304015 - Adaptacija Prelovčeva 2 – Center idrijske čipke so se sredstva 
povečala za 27.000 € zaradi plačila računov iz leta 2007. 
Postavka 1304016 - Nakup in ureditev poslovnega prostora – pokrita tržnica se je povečala za 
4.230 €, ker se bo ta sredstva namenilo za dodatne stroške. To pa so: dražja hladilna vitrina, 
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električni priključek, projekt izvedenih del, električni nadzor, gradbeni nadzor in požarni 
elaborat.  
Na postavki 1304018 - Obnova stare OŠ Spodnja Idrija se 15.660 € iz prvega branja poviša na 
16.400 eur, ker se bo ta sredstva namenilo za plačilo računov iz leta 2007. Doda pa se 50.000 
€ za izvedbo podstrešja in ureditev okolice.  
Postavka 1304023 - Zadružni dom Govejk se poveča za 20.000 € , ki se jih bo namenilo za 
sanacijo ostrešja.  
Doda se nova postavka - Prostori za delovanje KS Dole. V letu 2008 se planira 7.600 €, v letu 
2009 pa 55.000 €.  
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Pri postavki 1306021 - Stroški upravljanja upravnih prostorov se dodatnih 1.900 € namenja za 
plačilo računov iz leta 2007.  
Postavka 1306023 - Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in kavarna se poveča za 
1.400 € zaradi prenosa iz leta 2007. 
 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
1307011 Ekipa prve pomoči (Rdeči križ) – postavka se je v letu 2008 povečala zaradi prenosa 
stroškov iz leta 2007 in uskladitve z Rdečim križem glede potreb za nabavo opreme za ekipo 
prve pomoči za 2.600 EUR. 
1307086 Reševanje iz vode – nova postavka. Občina je po zakonu dolžna podpisati pogodbo 
za reševanje iz  vode z za to usposobljenim izvajalcem in nositi stroške reševanja (npr. 
utopljenci v Divjem jezeru). Pogodba je podpisana, predvidena so minimalna sredstva za leti 
2008 in 2009. 
1307007 nakup gasilskega vozila – v letu 2008 se je dodalo 6.000 EUR za odplačilo kreditov 
za nabavo gasilskih vozil PGD Godovič in PGD Sp.Idrija. V obeh letih se je dodalo po 25.000 
EUR za nakup gasilskih vozil oz. njihove opreme. 
Pri proračunskih postavkah za GZ in posamezna PGD se je glede na prvo obravnavo izvedlo 
prerazporeditev sredstev po  posameznih postavkah na predlog GZ in PGD-jev. Predvidena 
sredstva za delovanje GZ in PGD se glede na prvo obravnavo proračuna niso bistveno 
povečala. 
 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
1308000 preventivna dejavnost v cestnem prometu – za leto 2008 in 2009 so se sredstva 
povečala za 1.250 EUR za plačilo sejnin (tri seje). 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Postavka 1311005- Pomoč društvom na podlagi potrjenih programov se poveča za 1.600 € 
zaradi plačila računov iz leta 2007. 
Pri postavki 1311006 - Umni kmetovalec se v letu 2008 in 2009 postavka poviša za 550 € 
zaradi večje naklade, povišanja stroškov tiska ter poštnine.  
Doda se nova postavka - Elementarne nesreče v kmetijstvu, Sanacija škode po majskem 
hrošču (zatravitev). 20.000 € se namenja za sanacijo škode po majskem hrošču. 
Postavka 1311013 vzdrževanje gozdnih cest se je povečala v letu 2008 za 23 % zaradi 
neplačanih računov iz leta 2007. 
 
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
1312001 Investicija elektroenergetsko omrežje Pustota – dodalo se je 7.000 EUR za del še 
neplačane projektne dokumentacije. 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1313029 investicija mestni trg – dodalo se je 8.450 EUR za neplačane račune iz leta 2007. 
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1313031 asfaltacije ulic v mestu Idrija – dodalo se je 15.140 EUR za neplačane račune iz leta 
2007. 
1313033 asfaltacije javnih poti v KS Dole – v letu 2008 se je dodalo 25.000 EUR za 
asfaltacijo JP od Raskovca do domačije v Rovtu. Asfaltacija se izvede s sredstvi rente, za ta 
znesek se zmanjša p.p. Sanacija odlagališča Raskovec. 
1313036 asfaltacija javnih poti v KS Kanomlja – v letu 2008 se je dodalo 2.200 EUR za 
neplačane račune iz leta 2007. 
1313040 asfaltacija ulic v naselju Sp. Idrija – dodalo se je sredstva v višini 37.530 EUR za 
stroške iz leta 2007, ki zapadejo v plačilo v letu 2008. 
1313041 asfaltacija javnih poti v KS Krnice Masore – dodalo se je 15.000 EUR za 
dokončanje razširitve poti do hiše Masore 21. 
1313042 asfaltacija javnih poti v KS Vojsko – dodalo se je 1.100 EUR za plačilo računov iz 
leta 2007, ki zapadejo v plačilo v letu 2008. 
1313044 ureditev platoja med Lapajnetovo ulico in Nikavo – investicija bo zaključena v letu 
2008, vsi računi zapadejo v plačilo v tem letu. 
1313064 Asfaltacija javnih poti v KS Ledine – v letu 2008 so zapadli v plačilo računi iz leta 
2007 v višini 39.730 EUR, KS Ledine pa se je hkrati odločil, da vrnjenih sredstev  iz naslova 
telefonije ne bo porabila za asfaltacije temveč za obnovo pokopališkega zidu. 
1313070 Investicija regionalno kolesarsko omrežje – investicija v letu 2007 ni bila v celoti 
zaključena, del stroškov v višini 7.630 EUR se je preneslo v leto 2008. 
1313077 Investicija avtobusna postajališča na lokalnih cestah – na predlog KS Dole se je 
zagotovilo dodatnih 3.500 EUR za izgradnjo dveh AP v KS Dole poleg enega AP v Zadlogu. 
1313080 obnova podpornih zidov na javnih poteh – mnogo podpornih zidov na JP je v zelo 
slabem stanju, zato se je odločilo, da se postavko v obeh letih poveča na 50.000 EUR. 
1313055 Investicija semaforizacija križišča (pri lekarni) na G2-10 – izvedlo se je uskladitev 
glede na pogodbeno vrednost izvajalca in nadzora. 
1313066 Prometna ureditev Koreje – glede na dogovor s KS Sp.Idrijo se predlaga povečanje 
postavke za 150.000 EUR s ciljem, da se izvedbeni del investicije prične že v letu 2008. Temu 
primerno se je prilagodilo tudi sredstva v letu 2009. 
1313069 Avtobusna linija Idrija - Sp.Idrija - Idrija – Podroteja – dodalo se je sredstva v višini 
15.350 EUR za neplačane račune iz leta 2007. 
1313048 stroški električne energije za javno razsvetljavo – dodalo se je 5.400 EUR za plačilo 
računov iz leta 2007. 
1313049 vzdrževanje javne razsvetljave – dodalo se je 4.200 EUR za plačilo računov iz leta 
2007. 
1313051 investicija javna razsvetljava Idrija – dodalo se je po 40.000 EUR v vsakem letu za 
izdelavo projektne dokumentacije in izvedbe. 
1313062 Investicija javna razsvetljava Vojsko – dodalo se je 2.500 EUR za izdelavo ene 
svetilke JR na Vojskem. 
1313071 Investicija javna razsvetljava Črni Vrh – investicija, ki je bila izvedena v letu 2007 
se plačuje v letu 2008. 
1313095 Investicija javna razsvetljava Sp. Idrija – dodalo se je 10.000 EUR za projektno 
dokumentacijo JR na Pustoti – stari del. 
1313096 Investicija javna razsvetljava Krnice – dodalo se je 4.000 EUR za izdelavo dveh 
svetilk JR med zadružnim domom in cerkvijo. 
 
14 GOSPODARSTVO 
Pri postavki 1314001 – Idrijski žlikrofi se sredstva povečajo za 2.100 € zaradi plačila računov 
iz leta 2007. 
Postavka 1314002 – Vavčerski sistem se poveča za 1.000 € zaradi prenosa iz leta 2007. 
Na postavki 1314003 – Izobraževanje in študijski stroški je prišlo do povišanja sredstev v 
vrednosti 3.000 € zaradi plačila računov iz leta 2007. 



 9

Postavka 1314004 – Program Lokalno podjetniškega centra se je povišala za 4.660 € zaradi 
prenosa sredstev iz leta 2007. 
Pri postavki 1314005 – Geografska označba idrijske čipke so se sredstva povišala za 2.100 € 
zaradi plačila računov iz leta 2007. 
Postavka 1314007 – Mrežna RRA-regionalni programi se je povečala za 2.761,16 € zaradi 
plačila računov iz leta 2007.  
Postavka 1314010 – Stroški sejmov se je povečali za 10.577,53 € zaradi prenosa računov iz 
leta 2007. 
Postavka 1314011 – Potujoča razstava idrijske čipke se je povečala za 1.939,26 € zaradi 
plačila računov iz leta 2007. 
Povečanje sredstev za 3.181 € pri postavki 1314012 – Sredstva javnega obveščanja pomenijo 
prenos iz leta 2007. 
Sredstva so se povečala pri postavki 1314017 – Projekti zaradi prenosa iz leta 2007 v višini 
7.992 €.  
Postavka 1314019 – Projekt Festival idrijske čipke se je povišala za 3.739,21 € zaradi plačila 
računov iz leta 2007.  
Povečanje sredstev pri postavki 1314021 – Strategija razvoja in trženje idrijske destinacije v 
višini 19.772,32 € se namenja za plačilo računov iz leta 2007.  
Na postavki 1314026 – Program priprave dela za Center idrijske čipke so se sredstva povečala 
za 9.627,59 zaradi prenosa iz leta 2007.  
Postavka 1314028 – Regionalni razvojni program je pomotoma izpadla v prvem branju 
proračuna. Sredstva v višini 8.000 € pa se v celoti namenjajo v skladu z letno pogodbo.  
Sredstva v višini 2.500 € so se pri postavki 1314030 – Enotna grafična podoba festivala 
povečala zaradi prenosa sredstev iz leta 2007. 
Postavka 1314031 – Sofinanciranje programov turističnih društev v občini se poviša za 2.000 
€, kar se namenja za Pravilnik, ki določa delovanje društev in programe, ki jih društva 
izvajajo.  
Doda se nova postavka – Označitev turističnih objektov. V letu 2008 se bo namenilo 50.000 € 
za sam projekt in delno izvedbo označitve. V letu 2009 pa se bo namenilo 35.000 € za 
nadaljevanje izvedbe označitve. 
Doda se nova postavka – Izdaja turistične knjižice o Vojskem. V letu 2008 se namenja 2.500 
€ za izdajo knjižice v slovenskem jeziku. V letu 2009 pa se namenja 2.000 € za izdajo knjižice 
v italijanskem in angleškem jeziku. 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1315002 sanacija odlagališča Raskovec – postavka se zmanjša za 25.000 EUR, ta sredstva se 
namenijo za asfaltacijo JP Raskovec – Rovt. 
1315022 investicija ureditev prostorov za smetnjake v KS Ledine – investicija se je na 
predlog KS Ledine prenesla iz leta 2009 v leto 2008. 
1315005 investicija kanalizacija Idrija – postavka se je povečala zaradi plačila dela stroškov 
iz leta 2007 v letu 2008 v višini 58.340 EUR dodalo pa se je tudi 10.000 EUR za izdelavo 
idejne rešitve ureditve kanalizacije v Hribernikovi ulici in 10.000 EUR za izdelavo cca 80 m 
kanalizacije v Partizanski ulici. 
1315008 investicija kanalizacija Sp. Idrija - II. Faza – postavka se je zmanjšala, ker so bili 
stroški kanalizacije na Apurnu nižji od predvidenih v prvi obravnavi proračuna. 
 
Postavka Ureditve znotraj KP Zgornja Idrijca se ukine in se odpre nova postavka Trajnostni 
razvoj porečja reke Soče. Občina Idrija ima realne možnosti, da v okviru tega projekta v letih 
2008-2010 za Krajinski park Zgornja Idrijca zagotovi izdelavo strokovnih podlag in turistično 
infrastrukturo v vrednosti do 500.000 EUR (znesek še ni natančno opredeljen). Ocenjeni delež 
sofinanciranja v letu 2008 znaša 15.000 in v letu 2009 30.000 EUR. Vodilni partner je 
Posoški razvojni center, partnerji so še MOP, ARSO, Inštitut za vode, Zavod za zdravstveno 
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varstvo, Zavod za varstvo narave, občine itd. Ker v ta projekt nismo mogli vključiti vsebine 
geoparka, odpiramo v 2. branju za ta namen novo postavko s sredstvi 20.000 EUR v letu 
2008. 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 
1316010 investicija vodovod Idrija – postavka se je povečala zaradi plačila lanskoletnih 
računov, ki so zapadli v plačilo v letu 2008 v višini 63.150 EUR ter dodatno za 4.400 EUR za 
stroške investicijskega inženiringa Komunale. 
1316011 investicija vodovod Sp. Kanomlja – postavka se je znižala, ker se je večji del 
stroškov za vodovod na Apurnu pokril že v letu 2007, planirana sredstva za zagotovitev 
filtracije železa so ostala nespremenjena. 
1316012 investicija vodovod Črni Vrh - Zadlog - Idrijski Log – investicija se je povečala 
zaradi računov zapadlih v plačilo v letu 2008 v višini 2.980 EUR. 
1316013 investicija vodovod Vojsko – investicija se je povečala zaradi prenesenih računov iz 
leta 2007 v višini 1.640 EUR. 
1316075 Obnova zidu pokopališča Ledine – v letu 2008 se je dodalo 43.345 EUR iz vrnjenih 
sredstev vlaganj v telefonsko omrežje. 
1316087 investicija mrliška vežica Idrija – na predlog KS Mesto Idrija se je sredstva za 
projektno dokumentacijo zagotovilo v letu 2008 namesto v letu 2009, za leto 2009 pa se je 
dodalo 100.000 EUR za izvedbo mrliške vežice. 
1316096 Investicija nogometno igrišče Dole – v letih 2008 in 2009 se je dodalo po 20.000 
EUR za izgradnjo nogometnega igrišča v Doleh, kjer se predvideva financiranje do 50 % tudi 
s sredstvi Fundacije za šport. 
1316071 Novoletna okrasitev naselij – postavka se je povečala za 30 %, ker se pokriva 
stroške tudi v KS Godovič in Črni vrh. V Črnem vrhu se je dokupilo novo opremo, v Idriji pa 
je bilo potrebno zamenjati vse luči na stari osnovni šoli, kar je zaradi višine objekta močno 
povečalo stroške. 
 
Postavka 1316041 Investicijsko vzdrževanje stanovanj se je povečala za 17.100 € zaradi 
plačila računov iz leta 2007.  
Povečanje sredstev v višini 1.800 € pri postavki 1316042 – Rezervni sklad-stanovanja je 
namenjeno za plačilo računov iz leta 2007.  
V drugem branju ni sprememb pri postavkah novi prostorski akti občine za zaključno fazo 
izdelave občinskega prostorskega načrta (OPN); za študije, analize, strokovne podlage; 
izvedbeni načrt historičnega mestnega jedra Idrije; OPPN-je; programe opremljanja ter 
izvedbo delavnice delavnici. 
Sprememba je pri regijski zasnovi prostora, kjer projekt ni bil v celoti izveden zaradi 
sprememb zakonodaje - ZPNačrt. Sredstva 1.945 EUR zadoščajo za sofinanciranje projekta v 
celoti.  
Z lastniki zemljišč na območju Ute smo se dogovorili, da se natečaj ne izvede. Pripravlja se 
pisni dogovor, ki bo privatnemu investitorju omogočil gradnjo poslovno stanovanjskega 
objekta v skladu z veljavnimi prostorskimi akti in merili opredeljenimi v osnutku OPN in pod 
pogojem, da se na območju ohrani obstoječe število javnih parkirnih mest (cca. 90). Za 
območje se izdela OPPN. 
 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Zdravstveni dom Idrija je šele decembra 2007 realiziral planirano investicijsko vzdrževanje, 
zato se je 23.600€ preneslo v leto 2008. 
Na predlog KS Idrija, ki ga je soglasno podprl Odbor OS za družbene dejavnosti, smo v 
proračunih za leti 2008 in 2009 zagotovili po 15.000 € za cepljenje ene generacije deklic proti 
HPV. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Postavko za vzdrževanje grobišč in spominskih obeležij se je povečalo zaradi prenesenih 
računov iz leta 2007. 
Mestnemu muzeju Idrija so se dodala potrebna sredstva za planirano novo postavitev 
muzejske zbirke čipk. 
Mestni knjižnici in čitalnici Idrija smo zagotovili sredstva za polletno pokritje izpada 
dohodkov zaradi zaprtja knjižnice v Cerknem, predvidevamo, da se bodo do takrat razmere 
uredile, povečanje sredstev za leto 2009 pa upošteva prvo oceno stroškov delovanja enote 
knjižnice v Črnem Vrhu. 
Na postavki 1318015 – ostale prireditve so se sredstva povečala zaradi prenosa 2.000 € iz leta 
07, namenjenih gledališki predstavi v Spodnji Idriji, ki se je zaradi bolezni v ansamblu 
namesto v decembru realizirala januarja 08. 
Pripomba za enkratno povečanje sredstev, namenjenih Mednarodnim koncertom komorne 
glasbe je zaradi omejenosti proračunskih sredstev lahko le delno upoštevana – dodanih je 
1.900 €. Pihalnemu orkestru so dodana sredstva za nakup instrumenta. Pihalnemu orkestru, 
Športni zvezi in Zvezi prijateljev mladine so dodana sredstva za plačilo stroškov vodenja 
finančnega poslovanja, ki ga je tem društvom doslej zagotavljala občinska uprava. 
Na postavki Vzdrževanje športnega parka Stanko Bloudek je izveden prenos 1.000€ iz leta 
2007. 
 
19 IZOBRAŽEVANJE 
OŠ Idrija bo letos izvedla obsežno prenovo kuhinje in je v ta namen zaprosila za prenos 
5.700€ iz lanskega leta, prav tako je zaprosila za prenos 2.200€ za plačilo pridobitve 
certifikata kakovosti. Ker so situacije za gradnjo prizidka k OŠ Črni Vrh zapadle v plačilo 
letos, smo tudi na tej postavki izvedli prenos sredstev iz lanskega leta. V proračunu je 15.000 
€ namenjenih projektni dokumentaciji za izgradnjo telovadnice v Godoviču 
 
TRANSFERNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI OBČINE IDRIJA IZ 
TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA OBČINE  
 
  LETO 2008 LETO 2009 
1. KRAJEVNA SKUPNOST MESTO IDRIJA  EUR   EUR  
 - funkcionalni stroški 54.303 55.586 
 - skupna komunalna raba 146.287 149.798 
 - filmsko gledališče 4.500 0 
 - obnova stopnišča v Študentovski in Wolfovi ul. 35.000 0 
 - silvestrovanje 2008 20.000 0 
 SKUPAJ 260.090 205.384 
2. KRAJEVNA SKUPNOST SP. IDRIJA  EUR   EUR  
 - funkcionalni stroški 16.472 16.862 
 - skupna komunalna raba 50.818 52.073 
 - materialni stroški dvorane 4.000 4.000 
 - prireditve (silvestrovanje 09) 0 20.000 
 - veliki Šmaren 8.000 8.000 
 - vzdrževanje spomeniških objektov 2.000 2.000 
 - vzdrževanje trim steze 1.000 1.000 
 - novoletni ples 2008 3.000 0 
 - pokopališče (investicija) - telefonija 41.728 0 
 - pokopališče (investicija)  0 35.000 
 - stari del vasi (iz leta 2007) 20.860 0 
 SKUPAJ 147.878 138.935 
3. KRAJEVNA SKUPNOST LEDINE  EUR   EUR  
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 - funkcionalni stroški 3.526 3.610 
 - skupna komunalna raba 18.396 18.838 
 - praznovanje 125-letnice OŠ Ledine 1.000 0 
 SKUPAJ 22.922 22.448 
4. KRAJEVNA SKUPNOST KRNICE - MASORE  EUR   EUR  
 - funkcionalni stroški 1.954 2.000 
 - skupna komunalna raba 12.774 13.080 
 SKUPAJ 14.728 15.080 
5. KRAJEVNA SKUPNOST KANOMLJA  EUR   EUR  
 - funkcionalni stroški 2.206 2.258 
 - skupna komunalna raba 5.982 6.125 
 SKUPAJ 8.188 8.383 
6. KRAJEVNA SKUPNOST ZAVRATEC  EUR   EUR  
 - funkcionalni stroški 1.464 1.499 
 - skupna komunalna raba 2.842 2.910 
 - trg v Zavratcu (iz leta 2007) 4.170 0 
 SKUPAJ 4.306 4.409 
7. KRAJEVNA SKUPNOST VOJSKO  EUR   EUR  
 - funkcionalni stroški 2.449 2.507 
 - skupna komunalna raba 22.418 22.956 
 - vračila vlaganj (telekomunikacije) 1.060 0 
 - investicija pokopališče Vojsko (iz leta 2007) 5.410 0 
 - asfaltacija parkirišča (iz leta 2007) 800 0 
 SKUPAJ 32.137 25.463 
8. KRAJEVNA SKUPNOST DOLE  EUR   EUR  
 - funkcionalni stroški 3.147 3.221 
 - skupna komunalna raba 20.992 21.496 
 - osvetlitev cerkve 350 350 
 - investicija mrliška vežica 50000 0 
 SKUPAJ 74.489 25.067 
9. KRAJEVNA SKUPNOST GODOVIČ  EUR   EUR  
 - funkcionalni stroški 7.045 7.826 
 - skupna komunalna raba 16.498 16.894 
 - tokovina (javna razsvetljava) 9.000 0 
 SKUPAJ 32.543 24.720 
10. KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI VRH  EUR   EUR  
 - funkcionalni stroški 7.781 7.964 
 - skupna komunalna raba 28.759 29.449 
 - tokovina (javna razsvetljava) 3.500 3.500 
 SKUPAJ 40.040 40.913 
 
 
 
 
                                                   ŽUPAN Občine Idrija 
                                                                                                  BOJAN SEVER 


