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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA 
LETO 2010 
 
Pravna podlaga:  
Osnutek odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2010 je pripravljen na osnovi Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08; v nadaljevanju: ZFO-
1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 
110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO; v nadaljevanju: ZJF) ter Proračunskega 
priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2010 z dne 20.8.2009, ki ga je pripravilo 
Ministrstvo za finance.  
 
V skladu z Zakonom o javnih financah in internimi akti občine je župan dolžan predlagati 
občinskemu svetu v sprejem proračun občine za leto 2010 skupaj z načrtom razvojnih 
programov in finančnimi načrti neposrednih uporabnikov proračuna (krajevnih skupnosti). 
 
Pri pripravi proračuna za leto 2010 smo izhajali iz kvantitativnih izhodišč Ministrstva za 
finance (v nadaljevanju MF) iz  julija 2009, ki so bila osnova za vrednotenje prihodkov in 
odhodkov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov. Iz MF še nismo prejeli 
podatkov o primerni porabi občin, prihodku občin iz glavarine in finančni izravnavi za leto 
2010. Ministrstvo za finance mora o višini prihodkov za financiranje primerne porabe za 
naslednje leto in leto, ki temu sledi, občine seznaniti najkasneje do 15. oktobra tekočega leta. 
Glede na to, da v času priprave proračuna z višino navedenih prihodkov še nismo bili 
seznanjeni, smo prihodke iz naslova odstopljene dohodnine načrtovali na osnovi višine 
povprečnine, ki jo je ponudilo Ministrstvo za finance. Pogajanja pa še potekajo. 
 
Izhodišča za ovrednotenje programov neposrednih in posrednih proračunskih 
uporabnikov za leto 2010 so: 
- pri načrtovanju sredstev za plače in drugih prejemkov iz delovnega razmerja zaposlenih, ki 
se jim sredstva za plače določajo v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, se 
upošteva obstoječa izhodiščna plača v višini 248,72 EUR (podatkov s strani ministrstva nismo 
prejeli); 
- pri načrtovanju prispevkov iz bruto plač (prispevki delojemalcev) ter pri načrtovanju 
prispevkov na bruto plače (prispevki delodajalcev) se upoštevajo obstoječe prispevne stopnje; 
- sredstva za redno delovno uspešnost se tudi v letu 2010 ne načrtujejo (podatkov s strani 
ministrstva nismo prejeli); 
- pri načrtovanju drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom, se 
upoštevajo naslednji zneski: 
 
    * regres za letni dopust v višini 692 EUR; 
    * sredstva za prevoz na delo se planirajo v višini dejanskih stroškov prevoza na delo; 
    * solidarnostna pomoč v višini 590,22 EUR (podatkov s strani ministrstva nismo prejeli); 
    * jubilejne nagrade: za 20 let v višini 442,66 EUR; za 30 let v višini 590,22 EUR (podatkov 
s strani ministrstva nismo prejeli); 
    * regres za prehrano med delom za dneve prisotnosti na delu v višini 3,77 EUR/dan 
(podatkov s strani ministrstva nismo prejeli);  
    * materialni stroški: kot podlaga za planiranje nominalnih okvirov javnofinančnih 
odhodkov je upoštevana letna rast cen za leto 2010 v višini 2,2 %. 
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Izhodišča za pripravo načrta razvojnih programov 
 
Zakon o javnih financah v 12. členu narekuje, da mora predlagatelj proračuna ob sprejemanju 
predloga proračuna predložiti tudi načrt razvojnih programov za obdobje naslednjih 4 let. 
Načrt razvojnih programov mora temeljiti na: 

I. usklajenosti z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, 
II. predlog načrta razvojnih programov mora biti usklajen s predlogi finančnih 

načrtov neposrednih uporabnikov, 
III. če predlog načrta razvojnih programov ni usklajen s proračunom, ga mora 

predlagatelj v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti s proračunom. 
 

Vključevanje prihodkov in odhodkov neposrednih uporabnikov (krajevnih skupnosti) v 
občinski proračun 
Zakon o javnih financah v 2. členu določa, da se v proračunu izkazujejo vsi prejemki, ki 
pripadajo občini, ter vsi izdatki občine za posamezne namene. Iz določb 3. in 1. člena ZJF pa 
izhaja, da so neposredni uporabniki občinskega proračuna občinska uprava ter ožji deli 
občine, ne glede na to, ali so pravne osebe ali ne. Zato morajo biti vsi prihodki in odhodki 
vseh neposrednih uporabnikov zajeti v občinskem proračunu, tako tudi prihodki in odhodki 
neposrednih uporabnikov, ki imajo status pravne osebe. Po 19.c in 19.č členu Zakona o 
lokalni samoupravi morajo biti prihodki in odhodki ožjega dela občine, ki je pravna oseba, 
zajeti v njegovem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna. Tako so ožji deli 
občin, ki so pravne osebe, neposredni uporabniki občinskega proračuna, kar pomeni, da se 
financirajo neposredno iz proračuna oziroma, da se njihovi prejemki in izdatki obravnavajo 
kot prejemki in izdatki občinskega proračuna, da njihov finančni načrt sprejema občinski svet 
in da za njihovo financiranje ni potrebno skleniti posebne pogodbe. 
Zaradi predhodno navedenih določb ZLS in ZJF je potrebno zagotoviti, da se bodo tudi 
prejemki in izdatki ožjih delov občin, ki so pravne osebe, dejansko izkazovali v splošnem 
delu proračuna med prihodki in v posebnem delu proračuna v finančnem načrtu 
krajevne skupnosti. Ker pa iz tabelarnega dela proračuna ni razvidno, koliko sredstev bo 
posamezna krajevna skupnost prejela iz transakcijskega računa občine, vam posebej 
podajamo tabelo transfernih prihodkov krajevnih skupnosti iz občine. 
 
 
 
  LETO 2010 

1. KRAJEVNA SKUPNOST MESTO IDRIJA  EUR  

 - funkcionalni stroški 58.244 
 - skupna komunalna raba 153.094 
 - silvestrovanje 2010 20.000 
 SKUPAJ 231.338 

2. KRAJEVNA SKUPNOST SP. IDRIJA  EUR  

 - funkcionalni stroški 17.293 
 - skupna komunalna raba                53.182 
 - materialni stroški dvorane 4.000 
 - veliki Šmaren 8.000 
 - vzdrževanje spomeniških objektov 2.000 
 - vzdrževanje trim steze 1.000 
 - investicijsko vzdrževanje stare OŠ 50.000 
 - investicijsko vzdrževanje večnamenske dvorane                 50.000 
 -otroška igrala 5.000 
 - pokopališče (investicija)  50.000 
 SKUPAJ 240.475 
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3. KRAJEVNA SKUPNOST LEDINE  EUR  

 - funkcionalni stroški 3.739 
 - skupna komunalna raba 19.252 
 SKUPAJ 22.991 

4. KRAJEVNA SKUPNOST KRNICE - MASORE  EUR  

 - funkcionalni stroški 2.022 
 - skupna komunalna raba 13.368 
 SKUPAJ 15.390 

5. KRAJEVNA SKUPNOST KANOMLJA  EUR  

 - funkcionalni stroški 2.265 
 - skupna komunalna raba 6.260 
 SKUPAJ 8.525 

6. KRAJEVNA SKUPNOST ZAVRATEC  EUR  

 - funkcionalni stroški 1.551 
 - skupna komunalna raba 2.974 
 SKUPAJ 4.525 

7. KRAJEVNA SKUPNOST VOJSKO  EUR  

 - funkcionalni stroški 2.571 
 - skupna komunalna raba 23.461 
 - investicija pokopališče                    4.000 
 SKUPAJ 30.032 

8. KRAJEVNA SKUPNOST DOLE  EUR  

 - funkcionalni stroški 3.330 
 - skupna komunalna raba 21.969 
 - osvetlitev cerkve 600 
 SKUPAJ 25.899 

9. KRAJEVNA SKUPNOST GODOVIČ  EUR  

 - funkcionalni stroški 9.650 
 - skupna komunalna raba 17.266 
 - javna razsvetljava (stroški električne energije) 11.500 
 - mrliška vežica (investicija) 7.500 
 SKUPAJ 45.916 

10. KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI VRH  EUR  

 - funkcionalni stroški 8.329 
 - skupna komunalna raba 30.097 
 - javna razsvetljava (stroški el. energije) 7.220 
 SKUPAJ                  45.646 
 

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 
 

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
PRIHODKI 
 
Z.št. Vrsta prihodkov Veljavni 

proračun  2009 
Realizacija januar-
oktober 2009 

Proračun 2010 - 
predlog 

Indeks (proračun 
10/proračun 09)*100 

1. Davčni prihodki (70) 8.511.188 6.728.663,79 8.550.897 100,5 
2. Nedavčni prihodki (71) 1.033.194 690.360,32 1.713.125 165,8 
3. Kapitalski prihodki (72) 3.597.002 618.156,50 3.227.864 89,7 
4. Prejete donacije (73) 47.360 2.258,15 25.000 52,8 
5. Transferni prihodki (74) 3.410.161 2.419.443,58 3.585.464 105,1 
6. Prejeta sredstva iz EU 

(78) 
0 

1.043,25 0 
0 

 Prihodki skupaj 16.598.905 10.459.925,59 17.102.350 103,0 
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Slika: Prihodki proračuna v letih 2009 in 2010 
 

 
 

 
 
 
Pri prihodkih, katere nam ne planira država, smo ocenili višino glede na realizirano višino v 
letu 2009 ob upoštevanju trendov in izhodišč, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za 
finance. Pri planiranju nominalnih okvirov javnofinančnih prihodkov smo tako upoštevali 
letno rast cen v višini 2,2 %.  
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70 DAVČNI PRIHODKI 
 
700 Davki na dohodek in dobiček 
Glavarina je del dohodnine, ki se odstopa občinam za financiranje primerne porabe občin. 
Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz prvega odstavka 14. člena ZFO. Ta se občinam 
od 1.1.07 dalje odstopa tedensko po enakih deležih na podlagi 17. člena ZFO. S strani 
Ministrstva za finance podatkov o glavarini v času pripravljanja proračuna nismo prejeli, zato 
smo prihodke iz naslova odstopljene dohodnine načrtovali na osnovi višine povprečnine, ki jo 
je ponudilo Ministrstvo za finance. Pogajanja pa še potekajo. 
 
703 Davki na premoženje 
- Davek od premoženja (703000, 703001) 
Davek je predpisan z Zakonom o davkih občanov, ki ga plačujejo fizične osebe. Planirano 
višino za leto 2010 smo ocenili na podlagi realizacije iz leta 2009. 
-Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb (703003) 
-Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb (703004) 
-Zamudne obresti od stavbnega zemljišča (703005) 
Postavka vključuje sredstva, zbrana iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki 
jih bomo v letu 2010 zbrali od fizičnih in pravnih oseb. Zbrana sredstva so namenska za 
opremljanje stavbnih zemljišč. Je najpomembnejši vir lastnih prihodkov občin, ki ga občina 
lahko predpisuje samostojno.  
-Davek na dediščine in darila    
Obveznost plačevanja davka predpisuje Zakon o davku na dediščine in darila. Zavezanec za 
plačilo davka je fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme premoženje na podlagi 
dedovanja ali darovanja. Davčni zavezanec je tudi fizična oseba, ki prejme premoženje na 
podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju oziroma na podlagi darilne pogodbe za primer 
smrti. Za pravne osebe zasebnega prava po tem zakonu se štejejo: društva, fundacije, skladi, 
ustanove, zasebni zavodi in gospodarska interesna združenja. Osnova za davek je vrednost 
podedovanega ali v dar prejetega premoženja v času nastanka davčne obveznosti po odbitku 
dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje ta davek.  
-Davek na promet nepremičnin 
Obveznost davka na promet nepremičnin na območju RS predpisuje Zakon o davku na promet 
nepremičnin. Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži.  
 
704 Domači davki na blago in storitve 
-Davek na dobitke od iger na srečo (704403) 
Zavezanec za davek na dobitke od iger na srečo je fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji pri 
igrah na srečo zadene dobitek. Osnova za davek je vsak posamezni dobitek z vrednostjo nad 
199,95 eur. Stopnja davka je 15 %.  
- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (704700) 
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se pobira zaradi 
odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno s 
ponikanjem v podzemne vode. Občina je upravičena do nakazila sredstev, ki so pobrana od 
zavezancev na njenem območju za odvajanje komunalne odpadne vode, če se ta sredstva 
vložijo v infrastrukturo javne službe v skladu z operativnim programom varstva okolja na 
področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.  
- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (704719) 
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se pobira zaradi 
odlaganja odpadkov na odlagališčih odpadkov. Občina je upravičena do nakazila sredstev, ki 
so pobrana od zavezancev zaradi odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih 
odpadkov, ki je njena infrastruktura javne službe, če se ta sredstva vložijo v infrastrukturo 
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javne službe v njeni lasti v skladu z operativnimi programi varstva okolja s področja ravnanja 
s komunalnimi odpadki. 
-Turistična taksa (704704) 
Turistična taksa je določena z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Je pavšalni denarni 
znesek, ki ga plačuje turist, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča 
uporablja storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu.  
-Komunalna taksa (704706, 704707) 
Na tej postavki so zajeti prihodki od taks za uporabo javnega prostora, pločnikov pred 
poslovnimi prostori, za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali 
drugače označeni na javnih mestih in so določeni v Odloku o komunalnih taksah.  
- Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708) 
Je določena v Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Plačujejo jo lastniki gozdov. 
Višina pristojbine je poleg višine vzdrževalnih stroškov in deleža rabe gozdnih cest odvisna 
tudi od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč. Sredstva, oblikovana na podlagi pristojbine, 
so namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest.  
 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
-Prihodek od obresti 
Upoštevana je višina zbranih obresti od sredstev na vpogled, obresti od tolarskih depozitov, 
saj zaradi neenakomernega dotoka prihodkov in neusklajenosti z zapadlimi obveznostmi veže 
občina začasno prosta sredstva kot depozite.  
-Najemnina poslovnih prostorov 
-Najemnina občinskih stanovanj 
Navedena so sredstva najemnin poslovnih prostorov in občinskih stanovanj, ki jih planira 
občina kot lastnik iztržiti v letu 2010.  
-Prihodki od drugih najemnin 
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 10/08 in 68/08) v 54. členu določa, 
da slovenskih računovodski standardi ne smejo biti v nasprotju z mednarodnimi 
računovodskimi standardi. Zaradi uskladitve z Mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja je Slovenski računovodski standard 35 (2006) odpravil računovodsko izkazovanje 
sredstev v upravljanju na področju gospodarskih javnih služb. Prehodno obdobje, v katerem je 
v podjetjih še možno izkazovati sredstva v upravljanju, se izteče 31.12.2009. To pomeni, da je 
potrebno do tega datuma ustrezno urediti razmerja med občino kot lastnikom infrastrukture in 
Komunalo d.o.o. Idrija, ki s temi sredstvi upravlja.  
Vsa sredstva v upravljanju (so last občine), ki se sedaj vodijo v poslovnih knjigah Komunale 
d.o.o. Idrija, bo torej potrebno prenesti v poslovne knjige lastnika oz. Občine Idrija. Moramo 
poudariti, da se sredstva v upravljanju ukinjajo tako za javna kot tudi privatna podjetja in da 
se bo opravil prenos na občine ne glede na statusno obliko izvajalca. Nadalje bo sklenjena 
pogodba o najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe 
med lastnikom infrastrukture (občino) in izvajalcem GJS. Pri poslovnem najemu je potrebno 
upoštevati, da se najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem skladno z 80. členom 
Zakona o javnih financah lahko uporabi samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega 
premoženja in je namenski prihodek proračuna. Najemnina za oddajo gospodarske javne 
infrastrukture v najem je torej namenski prihodek proračuna občine, ki je lastnica gospodarske 
javne infrastrukture. Na ta način je z vidika priprave in izvrševanja proračuna zagotovljen 
namenski vir za financiranje obnovitvenih investicij v gospodarsko javno infrastrukturo.  
-Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 
Planiramo, da bomo v letu 2010 prejeli 390.000 EUR iz naslova koncesijskih dajatev od iger 
na srečo, ki se po 74. členu Zakona o igrah na srečo nameni lokalnim skupnostim v 
zaokroženem turističnem območju.  
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711 Takse in pristojbine  
Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih občine, so prihodek občinskega 
proračuna. Planirano višino smo določili na podlagi realizacije v letu 2009. 
 
712 Denarne kazni 
- Denarne kazni za prekrške (712001) 
Predstavljajo prihodek od kazni, ki jih izreče komunalni redar na podlagi občinskih predpisov. 
- Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (712007) 
Vsi graditelji, ki so gradili brez gradbenega dovoljenja ali v nasprotju z njim, morajo na 
podlagi 157. člena Zakona o graditvi objektov ob legalizaciji gradnje plačati nadomestilo za 
degradacijo prostora.  
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Upoštevani so prihodki od prodaje storitev vodenja in obračunavanja kreditov in kupnin od 
prodanih stanovanj Občini Cerkno, prihodki od prodaje kart v krajinskem parku ter prihodki 
od prodaje blaga in storitev krajevnih skupnosti, ki jih krajevne skupnosti zaračunavajo zaradi 
opravljanja lastne dejavnosti. 
 
714 Drugi nedavčni prihodki 
Upoštevani so prihodki od zapuščinskih terjatev, ki so odvisni od premoženja in prihrankov 
oskrbovancev v socialnih zavodih, ki jim občina plačuje oskrbo in jih je vnaprej težko 
planirati, sredstva za družinskega pomočnika ter prispevki in doplačila občanov za izvajanje 
določenih programov investicijskega značaja. Fizične osebe bodo v letih 2010 prispevale za 
asfaltacije javnih poti naslednje zneske:  
 
Krajevna skupnost Leto 2010  
Idrija 7.200 EUR 
Sp.Idrija 7.200 EUR 
Godovič 7.200 EUR 
Črni Vrh 7.200 EUR 
Dole 7.200 EUR 
Ledine 7.200 EUR 
Krnice – Masore 7.200 EUR 
Kanomlja 7.200 EUR 
Vojsko 7.200 EUR 
Zavratec 0 EUR 
SKUPAJ  EUR 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Na tem kontu so planirane kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu ter 
kupnine od stanovanj in poslovnih prostorov, ki jih namerava občina prodati v letu 2010. 
Podrobnejši podatki so v načrtu prodaje občinskega premoženja. 
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
Na tem kontu je planirana prodaja občinskih zemljišč. Podrobnejši podatki so v načrtu prodaje 
občinskega premoženja. 
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73 PREJETE DONACIJE 
 
730 Prejete donacije iz domačih virov 
Na tem kontu smo planirali prihodke, ki jih bo občini zagotovilo športno društvo iz Zavratca, 
ki se bo v naslednjem letu prijavilo na razpis Fundacije za šport za ureditev igrišča v 
Zavratcu. Iz tega naslova planiramo 25.000 eur. 
 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
-Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 
V občinah dobivamo tako imenovano finančno izravnavo (dopolnitev virov za pokrivanje 
potreb občine), ker lastni viri ne zadoščajo za financiranje potreb občine. Finančna izravnava 
je kot dodatni občinski finančni vir predvidena predvsem za izenačevanje finančnih možnosti 
občin. Planirano višino določi Ministrstvo za finance. Iz Ministrstva za finance podatkov o 
finančni izravnavi v času pripravljanja proračuna še nismo prejeli, zato smo prihodke iz tega 
naslova načrtovali na osnovi višine povprečnine, ki jo je ponudilo Ministrstvo za finance. 
Pogajanja pa še potekajo. 
 
-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (v eur) 
- prihodki iz naslova rudarske škode  766.000 
- 21. člen ZFO 489.893 
- požarna taksa 20.000 
- MKGP (večnamenski objekt Vojsko) 200.000 

 
- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (eur) 
MKGP (tekoče vzdrževanje gozdnih cest) 36.280 
MŠZŠ (kritje šolskih prevozov na nevarnih poteh) 40.000 
Projekt GreenAlpenmeat 1.425 
Trženje destinacije 50.000 
Alpsko mesto leta 5.000 
Strategija trajnostnega razvoja občine 1.5000 
Projekt VALOPT2 16.000 
Projekt LANATURA 3.570 
Projekt VALITUR 7.280 
Projekt LIVING TRADITION 7.600 
Projekt TRADIZIONSECONOMY 7.885 

 

-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za 
izvajanje skupne kmetijske politike (v eur) 
KMEČKA TRŽNICA 5.600 
Projekt FENIKS - ŠTURMAJCE 26.500 
Projekt KOZOLČKI NA PODEŽELJU 10.240 
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- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za 
strukturno politiko (v eur) 
Projekt GreeAlpenmeat - INTERREG 12.112 
Projekt VALOPT2 - INTERREG 136.000 
Projekt LANATURA 30.345 
Projekt VALITUR - INTERREG 61.880 
Projekt ADRIATIC GEO- PARKS SYSTEM 68.400 
Projekt TRADIZIONSECONOMY - INTERREG 70.965 
Javna kulturna infrastruktura (kulturna dediščina)  85.000 
Modernizacija LC 130 190 Govejk - Vrsnik - Žirovnica - Brekovce 503.454 
Upravljalski načrt (UNESCO) 130.000 

 
Zaradi določb ZLS in ZJF je potrebno zagotoviti, da se tudi prejemki in izdatki ožjih delov 
občin, ki so pravne osebe, dejansko izkazujejo v splošnem delu proračuna, v posebnem 
delu proračuna pa v finančnem načrtu krajevne skupnosti. Ker pa iz bilance prihodkov in 
odhodkov ni posebej razvidno, koliko lastnih prihodkov ima posamezna krajevna skupnost, 
vam podajamo tabelo lastnih prihodkov po krajevnih skupnostih. 
 

 

IZVIRNI PRIHODKI KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI V OBDOBJU 
1.1.2009 DO 31.12.2010            

konto vrsta prihodkov 

KS 
ČRNI 
VRH 

KS 
DOLE 

KS 
GODOVIČ 

KS 
MESTO 
IDRIJA 

KS 
KANOM. 

 
KS KRNICE 
MASORE 

KS 
LEDINE 

KS SP. 
 IDRIJA 

KS 
VOJSKO 

KS 
ZAVRAT. 

SKUPAJ 
KS 

 

710200 
Prihodki od obresti od 
sredstev na vpogled 100 900 300 200 60 200 500 300 400 200 3.160 

 

710201 

Prihodki od obresti od 
vezanih tolarskih 
depozitov            500       500 

 

710301 
Prihodki od najemnin 
za poslovne prostore           120    5.200     5.320 

 

710302 
Prihodki od najemnin 
za stanovanja       1.510 250           1.760 

 

710304 
Prihodki od drugih 
najemnin   1.080   7.150 60      4.000     12.290 

 

710305 Prihodki od zakupnin               1.200     1.200  

713000 
Prihodki od prodaje 
blaga in storitev               

              
12.000          12.000 

 

713099 
Drugi prihodki od 
prodaje 5550 1.400  2.200   1000   6.400 34.500 2.040 730 53.820 

 

  
SKUPAJ IZVIRNI 
PRIHODKI KS 5.650 3.380 2.500 8.860 1.370 320 7.400 57.200 2.440 930 90.050 

 

 
ODHODKI  
 
Tudi pri planiranju okvirov javnofinančnih odhodkov smo upoštevali letno rast cen v višini 
2,2 %.  
 
V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani odhodkov prikazani konti skupine 40 – tekoči 
odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in 
storitve, obresti za servisiranje dolga ter sredstva, izločena v rezerve in proračunske sklade.  
 
Na kontih skupine 41 – tekoči transferi se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik 
od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga 
oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev 
mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Pri konsolidaciji 
javnofinančnih tokov se tekoči transferni odhodki v delu, ki se nanašajo na neposredne 
proračunske uporabnike (krajevne skupnosti in občino kot ožji del), pobotajo s transfernimi 
prihodki, to je tistimi prihodki neposrednih proračunskih uporabnikov, ki ne predstavljajo 
izvirnih prihodkov, pač pa le transfer sredstev med temi uporabniki enotnega kontnega načrta.  
 
Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih 
osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. V okviru te skupine se izkazujejo tudi izdatki 
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za rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter za 
obnove osnovnih sredstev. Odhodki iz tega naslova pomenijo odhodke oziroma izdatke za 
naložbe v povečanje in ohranjanje realnega premoženja občine in povečujejo ali ohranjajo 
vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev v bilanci stanja. 
 
Na kontih skupine 43 se izkazujejo odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov 
prejemikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih 
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, 
obnove in drugo. Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se investicijski transferni odhodki v 
delu, ki se nanašajo na neposredne proračunske uporabnike (krajevne skupnosti, občina kot 
ožji del), pobotajo s transfernimi prihodki, to je tistimi prihodki neposrednih proračunskih 
uporabnikov, ki ne predstavljajo izvirnih prihodkov, pač pa le transfer sredstev med temi 
uporabniki enotnega kontnega načrta. 
 
Tabela: Plan proračunskih odhodkov za leto 2010 
 
Z.št. Vrsta odhodkov Veljavni 

proračun 2009 
Realizacija 
januar – 
oktober 2009 

Proračun 2010 - 
predlog 

Indeks 
(proračun 
10/proračun 
09) *100 

1. 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 706.781 558.045,01 785.497 111,1 
2. 401 Prispevki delodajalcev za soc. var. 112.753 89.080,44 126.279 112,0 
3. 402 Izdatki za blago in storitve 3.505.494 2.340.357,2 3.631.927 103,6 
4. 403 Plačila domačih obresti 154.800 65.339,39 139.955 90,4 
5. 409 Rezerve 231.295 96.313,62 208.502 90,2 
6. 410 Subvencije 142.202 26.896,10 51.000 35,9 
7. 411 Transf. posam. in gospodinjstvom 2.246.567 1.830.694,95 2.329.755 103,7 
8. 412 Transf. neprof.org.in ustanovam 669.900 498.627,32 522.380 78,0 
9. 413 Drugi tekoči domači transferi 1.071.760 909.858,75 1.067.567 99,6 

10. 420 Nakup in gradnja osn.sredstev 4.826.229 1.945.297,92 7.257.440 150,4 
11. 431 Invest. transferi pravnim in fiz. 

osebam, ki niso pror. uporabniki 
1.538.067 886.638,73 135.275 8,8 

 
12. 432 Investicijski transferi pror. upor. 524.188 281.284,83 626.365 119,5 

 Odhodki skupaj 15.730.036 9.528.434,26 16.881.942 107,3 

 
 
Slika: Struktura planiranih proračunskih odhodkov (podskupine kontov) za leto 2010 
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Slika: Proračunski odhodki v letih 2009 in 2010  
 

 
 
 
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost (400, 401, 
4028) 
Za plače neposrednih proračunskih uporabnikov planiramo s proračunom 2010 pravice porabe 
v skupni višini  785.497 eur. Navedena sredstva se planirajo na naslednjih podskupinah 
kontov:  

· 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim, kjer so vključene plače in dodatki, regres za letni 
dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in drugi 
izdatki zaposlenim, 
· 401 - Prispevki za socialno varnost, kjer je evidentirana obveznost delodajalca iz naslova 
prispevkov za socialno varnost ter v okviru navedene podskupine kontov tudi sredstva za 
plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev. 

 
Regres za letni dopust planiramo v višini 692 EUR na zaposlenega. Sredstva za povračila in 
nadomestila, kamor sodijo stroški prehrane med delom in prevoz na delo in z dela, so se 
planirala skladno z zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih 
prejemkih ter drugimi predpisi, ki urejajo višino tovrstnih izplačil.  

 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili planirani skladno s predpisanimi stopnjami 
v odvisnosti od višine planiranih bruto plač. Davek na izplačane plače se tudi v letu 2010 ne 
izplačuje več. 

 
V okviru podskupine kontov 401 se planirajo tudi sredstva za plačilo premij kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, ki se bodo izplačevale skladno z 
določili Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti Republike Slovenije.  
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Izdatki za blago in storitve (402) 
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev 
neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu 
delovanju občinske uprave (materialni stroški), kot tudi za izvedbo programskih nalog. Sem 
štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, 
komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za 
stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter 
druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.  

 
Za izdatke za blago in storitve je s proračunom 2010 predvidenih 3.631.927 EUR, kar znaša   
21,51 % odhodkov proračuna.  

 
Največ sredstev za izdatke za blago in storitve je namenjenih za splošni material in storitve in 
za tekoče vzdrževanje, predvsem za financiranje tekočega vzdrževanja infrastrukture v 
cestnem prometu. 

 
Plačila domačih obresti (403) 
Plačila domačih obresti se nanašajo na obresti iz naslova dolgoročnega dolga, saj se je občina 
v preteklosti dolgoročno zadolževala. Občina za leto 2010 planira manj sredstev za obresti kot 
v letu 2009, saj je v preteklosti najemala kredite s spremenljivo obrestno mero, ki pa je na trgu 
trenutno nizka. 

 
Rezerve (409) 
V okviru te podskupine kontov so zajeta tako sredstva rezerv pri Občini Idrija ( proračunska 
rezerva in splošna proračunska rezervacija ) kot tudi sredstva splošne proračunske rezervacije 
pri  drugih proračunskih uporabnikih (krajevnih skupnostih). Proračunska rezerva je 
obrazložena v posebnem delu proračuna pod 23. 

 
Subvencije (410) 
V proračunu za leto 2010 so za subvencije predvidena sredstva v višini 51.000 EUR. Od tega 
je 11,76 % oz. 6.000 eur sredstev namenjenih privatnim podjetjem za javna dela; 27,45 % oz. 
14.000 eur za operativne stroške transporta med kmetijskimi gospodarstvi; 29,41 % oz. 
15.000 eur za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo; 9,8 % oz. 5.000 eur 
pa za pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih izdelkov.   

 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411) 
Za transfere posameznikom in gospodinjstvom namenjamo v letu 2010 2.329.755 EUR oz. 14 
% proračuna. Kar 52,85 % vseh sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom (oz. 
1.231.300 eur) je namenjenih za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili 
staršev, sledijo transferi za regresiranje prevozov v šolo (407.000 eur), oskrbnine v splošnih 
socialnih zavodih, oskrbnine v posebnih socialnih zavodih, pomoč na domu in subvencije 
stanarin. 

 
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (412) 
Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu 
sektorju. Neprofitne organizacije so javne in privatne institucije med katere sodijo dobrodelne 
organizacije, društva (športna, humanitarna, invalidska, veteranska...), kulturne organizacije 
in podobne ustanove, ki izvajajo tudi programe v javnem interesu in katerih cilj ni pridobitev 
dobička. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo 
dopolnjuje funkcije države in občin. 
Neprofitnim organizacijam je s proračunom za leto 2010 namenjenih 522.380 EUR. Od tega 
je največ sredstev namenjenih društvom na področju športa.  
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Drugi tekoči domači transferi (413) 
Za druge tekoče domače transfere je s proračunom 2010 namenjenih 1.067.567 EUR. Od tega 
je največ sredstev (960.687 eur) namenjenih javnim zavodom, sledijo transferi v javne sklade 
(prenos kupnin prodanih stanovanj na sklade, JSKD), transferi v sklade socialnega 
zavarovanja (prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb). 

 
Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420) 
 
Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je v proračunu za leto 2010 načrtovanih 7.257.440 
EUR, kar predstavlja 42,98 % vseh predvidenih odhodkov v letu.  
 
Glede na vrsto investicijskih izdatkov se največ sredstev planira za novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije, in sicer 3.337.233 EUR, za obnove in investicijsko vzdrževanje 
2.797.197 EUR, za projektno dokumentacijo 715.310 eur, za nakup zgradb in prostorov 
175.000 eur, za nakup zemljišč 150.000 eur. 
 
Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije se največ sredstev (761.600 eur) planira za 
modernizacijo lokalne ceste 130 190 Govejk – Vrsnik – Žirovnica – Brekovce, za kanalizacijo 
Idrija, za regijsko odlagališče odpadkov (322.415 eur), za pokopališče Idrija (200.000 eur), za 
vodovod Črni Vrh – Zadlog – Idrijski Log (191.000 eur), za večnamenski objekt Vojsko 
(185.000 eur), za most stadion – Mejca (180.000 eur). 
 
Za obnove in investicijsko vzdrževanje smo največ sredstev namenili za obnovo zidov na 
Prešernovi ulici (526.000 eur), za prometni ureditev Koreje (350.000 eur), za vodovod Idrija 
(337.765 eur), za kanalizacijo Idrija (270.300 eur), za investicijsko vzdrževanje upravnih 
prostorov (210.000 eur), za investicijsko vzdrževanje stanovanj (166.600 eur). 
 
Za projektno dokumentacijo smo največ sredstev namenili za projekte za rudniško gledališče 
Idrija (100.000 eur), za OPPN-je (60.000 eur), za vodovod Idrijska Bela – Idrija (47.280 eur), 
za nove prostorske akte občine (37.000 eur), za projektno dokumentacijo za vrtec v Črnem 
Vrhu (35.000 eur).  
 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431) 
 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, 
predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov 
prejemnikov sredstev. 
Za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, je s 
proračunom za leto 2010 namenjenih 135.275 EUR. Od tega je 122.775 eur namenjenih 
društvom za investicijske odhodke (nakup gasilskih vozil, gasilske zaščitne in reševalne 
opreme, investicijsko vzdrževanje planinskih koč, …), 12.500 eur pa za spodbujanje 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 
Do ukinitve SRS 35 ima Komunala d.o.o. v upravljanju komunalno infrastrukturo. Sredstva, 
ki se namenjajo za komunalno infrastrukturo iz proračuna, se plačajo komunali po zahtevku, 
kar predstavlja investicijski transfer pravni osebi. Po ukinitvi SRS 35 sredstva za investicije v 
komunalno infrastrukturo ne bodo šla več preko komunale, ampak direktno izvajalcu, zato je 
ustrezen konto investicijski odhodek. 
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Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432) 
 
Za investicijske transfere proračunskim uporabnikom je v proračunu za leto 2010 namenjenih 
626.365 EUR. Od tega smo največ sredstev namenili Mestnemu muzeju Idrija (235.000 eur),  
sledi Zdravstveni dom Idrija (50.900 eur za investicijsko vzdrževanje, 100.000 eur za nakup 
opreme), OŠ Idrija (24.700 eur za investicijsko vzdrževanje in 28.500 eur za nakup opreme in 
osnovnih sredstev), Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (37.500 eur za investicijsko 
vzdrževanje, 14.490 eur za nakup opreme in osnovnih sredstev), …  
 
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
-Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
Planiramo, da bo v letu 2010 proračunski stanovanjski sklad prejel 24.000 eur vrnjenih 
sredstev od dolgoročno danih posojil posameznikom, ki jih je do konca leta 1995 podeljeval 
za adaptacije in novogradnje stanovanj in stanovanjskih hiš ter za nakupe stanovanj in 
stanovanjskih hiš ter od danih posojil za nakupe kadrovskih stanovanj po stanovanjskem 
zakonu. V letu 2010 bo od finančnih inštitucij prejel  5.100 eur vrnjenih posojil.  
 
C RAČUN FINANCIRANJA 
 
-Zadolževanje 
V letu 2010 se Občina Idrija ne namerava dolgoročno zadolžiti. 
-Odplačila dolga 
Planirano odplačilo vseh glavnic od dolgoročnih posojil v letu 2010 znaša 328.165 EUR. 
Odplačila glavnic se bodo realizirala skladno z amortizacijskimi načrti, ki so osnova za 
pripravo proračuna za področje servisiranja dolga.  
-Stanje prihodkov iz preteklega leta 
Planiramo, da bo po zaključnem računu 2009 78.657 eur neporabljenih sredstev. 
Neporabljena sredstva planirajo samo krajevne skupnosti. 
 
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA 
 
V posebnem delu proračuna so izkazani finančni načrti neposrednih uporabnikov, in sicer 
finančni načrt Občine Idrija ter finančni načrti krajevnih skupnosti. Tabela Odhodki – posebni 
del predstavlja pregled vseh odhodkov proračuna, povečanih za odplačila glavnic posojil. 
Odhodki so razvrščeni po delovnih področjih posameznega neposrednega uporabnika na 
osnovi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, 
št. 57/05 – 138/06; v nadaljevanju: programska klasifikacija) v: 
- področja proračunske porabe (PPP), 
- glavne programe (GPR), 
- podprograme (PPR), 
- proračunske postavke (PP) in 
- konte (EK). 
 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v 
katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki finančnih 
načrtov neposrednih uporabnikov. 
 
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so 
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni 
s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima 
določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe.  
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Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v 
finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene 
specifične cilje, z njimi se izvajajo cilji glavnega programa. 
 
Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del 
aktivnosti ali projekta, ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega 
neposrednega uporabnika. 
 
Konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno 
določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje 
proračuna. 
 
Šifre področij porabe, glavnih programov in podprogramov so določene s pravilnikom o 
programski klasifikaciji. Šifra proračunske postavke je sestavljena iz 7 mest: prvi dve mesti 
označujeta šifro proračunskega uporabnika, drugi dve mesti označujeta šifro področja 
proračunske porabe, zadnja tri mesta označujejo zaporedno številko proračunske postavke. 
 
10 OBČINSKI SVET 
 

01 POLITIČNI SISTEM 
 

1. Opis področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov.  
 
2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v 
Občini Idrija. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, 
predvidenih volitev. Pravno podlago za načrtovanje porabe sredstev pri občinski volilni 
komisiji predstavlja volilna zakonodaja in roki, ki jih določa le-ta. 
 
0101 Politični sistem 
1. Opis glavnega programa 
V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnim svetnikom nalagajo zakoni in statut. 
Aktivnosti na glavnem programu za občinsko volilno komisijo zajemajo vzpostavljanje 
pogojev za delovanje volilnih odborov pri zagotavljanju možnosti za uresničevanje volilne 
pravice v skladu z zakoni RS  in mednarodnimi standardi. 
 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog , ki jih imajo v okviru političnega sistema 
občinski funkcionarji. Občinska volilna komisija v okviru svojih pristojnosti zagotavlja 
pogoje, da se uresničuje volilna pravica ter pravica do sodelovanja občanov pri odločanju. 
 

3. Glavni izvedbeni cilji  
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev političnega sistema. Glavni izvedbeni cilj občinske volilne komisije je 
izvedba prvega kroga volitev župana, volitev občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih 
skupnosti ter morebitnega drugega kroga volitev župana. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
01019001 Dejavnost občinskega sveta 
01019002 Dejavnost in nadzor volitev in referendumov 
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01019001 Dejavnost občinskega sveta 
 

1. Opis podprograma 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine 
Idrija. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut 
Občine Idrija, Sklep o financiranju političnih strank v Občini Idrija, Pravilnik o plačah 
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega 
odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov.  
 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
Zagotovitev strokovnih in materialnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih teles. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in strokovnih služb. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
V letu 2010 planiramo 7 sej občinskega sveta letno. 2. člen Sklepa o financiranju političnih 
strank v Občini Idrija določa, da lahko stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je 
dobila najmanj 50 % glasov, ki so potrebni za izvolitev enega člana občinskega sveta občine. 
Navedeni pogoj izpolnjuje 5 strank. Dotacije strankam so se glede na preteklo leto povečale 
za 2,2 %.  
 
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
 

1. Opis podprograma 
Izvedba lokalnih volitev – volitve župana, občinskih svetnikov in članov svetov KS. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o lokalni 
samoupravi, Zakon o evidenci volilne pravice, Statut Občine Idrija, Odlok o volitvah v KS. 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma  
Zagotavljanje pogojev, da se uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri 
upravljanju javnih zadev izvršuje v skladu z Ustavo RS. Zagotavljanje učinkovite in zakonite 
izvedbe tako občinskih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.  
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
V letu 2010 bo občinska volilna komisija izvedla prvi krog volitev župana, volitve občinskih 
svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti ter morebitni drugi krog volitev župana. 
 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Sredstva so namenjena za izvedbo lokalnih volitev: župana, občinski svet in svete KS. Višina 
porabe je določena glede na oceno stroškov za izvedbo volitev. Sredstva so namenjena za 
plačilo komisij, stroškov volišč, tiskanje razglasov, zapisnikov in glasovnic, objave 
kandidatur v tiskanih medijih, poštnine, nabavo pregrad, plačilo nadomestil za uporabo 
prostorov (volišča) in druge odhodke, ki so povezani z izvedbo volitev. 
 
 
 



 18 

11 NADZORNI ODBOR 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 

203 Fiskalni nadzor 
 

1.  Opis glavnega programa 
Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ 
nadzora javne porabe v Občini Idrija. 
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati 
skladnost ravnanja s predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi 
oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim 
organom. 
 
3. Glavni izvedbeni cilji  
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s 
premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter 
nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
02039001 Dejavnost nadzornega odbora 
 
02039001 Dejavnost nadzornega odbora 
 
1. Opis podprograma 
Nadzorni odbor bo sprejel letni program nadzora, o čemer bo seznanil občinski svet in 
župana. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Statut Občine Idrija, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah  članov delovnih 
teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih 
stroškov. 
 

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Za nadzorni odbor so predvidena sredstva za sejnine, upoštevaje dosedanjo frekvenco 
zasedanj ter sredstva za izobraževanje. 
 
12 ŽUPAN 
 
01 POLITIČNI SISTEM 
 
1. Opis področja proračunske porabe 
Dejavnost zajema področje župana in podžupana. 
 
2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 
političnega sistema v Občini Idrija. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna 
od rasti plač in cen materialov in storitev. 
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0101 Politični sistem 
 
1. Opis glavnega programa 
V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanu nalagajo predpisi. 
 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imata v okviru političnega sistema župan 
in podžupan. 
 

3. Glavni izvedbeni cilji  
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev političnega sistema. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
 
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
1. Opis podprograma 
Župan (ob pomoči podžupana, katerega imenuje župan, potrdi pa občinski svet) v okviru 
danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje 
sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti občine ipd. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah  članov delovnih teles občinskega 
sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov, navodila 
Ministrstva za finance, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o javnih financah, 
Zakon o lokalni samoupravi. 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma  
Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljank 
in državljanov. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in enega 
podžupana. Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore, 
izboljšati kvaliteto delovanja dokumentacijskega sistema. 
 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Pravna podlaga za planiranje sredstev za plače funkcionarjev občine je Zakon o sistemu plač 
v javnem sektorju. Prav tako je upoštevano 4 % znižanje osnovne plače župana za 4 mesece 
(to je do 1.4.2010), skladno z Zakonom o začasnem znižanju plač funkcionarjev (Uradni list 
RS, št. 20/09). Sredstva za plače so planirana za župana in podžupana, ki svojo funkcijo 
opravlja nepoklicno. Drugi prejemki, kot so povračila stroškov prehrane med delom in 
stroškov prevoza na delo in iz dela, so načrtovani glede na višino povračil, veljavnih v letu 
2009, medtem ko je regres za letni dopust, skladno z Aneksom h kolektivni pogodbi za javni 
sektor (Uradni list RS, št. 23/2009) načrtovan v višini 692 eur.  
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13 OBČINSKA UPRAVA 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
Na podlagi Zakona o plačilnem prometu in Pravilnika o opravljanju nalog Uprave RS za 
javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih 
javnofinančnih prihodkov Uprava RS za javna plačila občinam razporeja javnofinančne 
prihodke, za kar občina plača 0,05 % od skupnega zneska razdeljenih javnofinančnih 
prihodkov. Poleg tega pa nam uprava zaračuna tudi preknjižbe, nakazila, reklamacije in 
vodenje računa v skladu s Pravilnikom o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in 
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi RS za javna plačila.  
 
 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 
 
1. Opis področja proračunske porabe 
Navedeno področje zajema dejavnost Službe za okolje in prostor na področju informatike, 
dejavnost Službe za splošne zadeve na področju občinskih nagrad in dejavnost Službe za 
gospodarstvo na področju razpolaganja s poslovnimi prostori. 
 
2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Strategija Republike Slovenije v informacijski družbi (Ministrstvo za informacijsko družbo, 
13.2.2003), Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (Ministrstvo za 
informacijsko družbo, Ministrstvo za notranje zadeve – Urad za lokalno samoupravo, 
Skupnost občin Slovenije, februar 2003). 
 
0401 Kadrovska uprava 
 
04019001 – Vodenje kadrovskih zadev   
1. Opis podprograma 
Komisija za nagrade vsako leto na podlagi razpisa zbere predloge za podelitev nagrad 
posameznikom, delovnim skupinam, KS, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim 
za dosežke na posameznih področjih življenja in dela, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in 
ugledu občine Idrija. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Statut občine Idrija, odlok o podelitvi naziva častni občan in nagradah občine Idrija, poslovnik 
komisije za nagrade 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma  
Spodbujati človeške razvojne potenciale, krepiti zavest o pomenu in koristi posameznikovega 
delovanja za širšo družbeno skupnost, ustvarjanje pozitivne klime znotraj občine, promocija 
dobitnikov nagrad ter občine kot celote 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Zaznati posebej pomembna ustvarjanja na območju občine in jim dati širše družbeno 
priznanje.  
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5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Pravna podlaga za planiranje proračunske postavke Občinske nagrade je odlok o podelitvi 
naziva častni občan in nagradah občine Idrija, na podlagi katerega na predlog Komisije za 
nagrade Občinski svet vsak leto določi nagradam pripadajoče denarne zneske. Postavka 
vključuje tako sredstva za izplačilo nagrad, kot tudi materialne stroške, povezane z 
informiranjem (objava razpisa, publiciranje novic o nagrajencih), pa tudi materialne stroške v 
zvezi z obeležitvijo občinskega praznika in slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri se 
nagrade podelijo. 
 
0402 Informatizacija uprave  
 

1. Opis glavnega programa 
Namen programa je posodobiti delo občinske uprave z uvajanjem in širjenjem uporabe 
elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij ter z 
njihovo uporabo zagotoviti javnosti enostavnejši in hitrejši dostop do različnih podatkov.  
 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Zgraditi za uporabnike učinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih 
standardih, zagotavlja varnost in neprekinjenost delovanja ter nadaljnji razvoj. Glavni kazalci 
so dostopnost posameznih storitev, stopnja avtomatizacije poslovanja in razpoložljivost 
sistemov. 
 

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Moderniziranje in avtomatiziranje dela občinske uprave s posodabljanjem obstoječih in 
uvajanjem novih informacijskih in elektronskih rešitev za potrebe notranjih in zunanjih 
uporabnikov. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
04029001 Informacijska infrastruktura 
04029002 Elektronske storitve 
 
04029001 Informacijska infrastruktura 
1. Opis podprograma 
Zagotoviti sodobno informacijsko infrastrukturo za hitro in učinkovito delo vseh služb 
občinske uprave vključno z arhivom. Zagotoviti učinkovito informacijsko infrastrukturo za 
dostop do podatkov s strani javnosti.  
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Področje informacijske infrastrukture vključuje pravne podlage s področij infrastrukture 
elektronskih komunikacij, elektronskega poslovanja, elektronske interakcije z državo, 
informacijske svobode, informacijske varnosti in zasebnosti ter pošte. Predpisi so: Zakon o 
elektronskih komunikacijah, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, 
Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o dostopu informacij javnega značaja, Uredba 
o posredovanju informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o 
pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev, Zakon o poštnih storitvah, Zakon o 
ratifikaciji Konvencije o kibernetski kriminaliteti in Dodatnega protokola h Konvenciji o 
kibernetski kriminaliteti, Kazenski zakonik, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivih. 
Področje urejajo tudi smernice razvoja, ki so podane v nacionalnih in evropskih strategijah 
razvoja e-poslovanja, in sicer: 
Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (E-občine), Strategija e-
uprave RS za obdobje od leta 2006 do leta 2010 – SEP-2010, Strategija razvoja elektronskega 
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poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc- SREP, Strategija Republika Slovenija 
v informacijski družbi, Strategija razvoja informacijske družbe v RS si2010. 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
Zagotoviti sodobne informacijske sisteme za notranje in zunanje uporabnike. Skrb za 
neprekinjeno delovanje informacijskih sistemov. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Posodabljanje obstoječih in uvajanje novih sodobnih informacijskih rešitev za podporo dela 
notranjih uporabnikov. Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike. Zagotavljanje 
neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov. Zagotavljanje ustrezne strokovne podpore 
informacijskemu okolju. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 

1304001 informacijski sistem 
Iz proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za naslednje informacijske sisteme: Glavna 
pisarna (poslovanje z dokumentarnim gradivom, arhiviranje, priprava pošte;  vhodni 
dokumenti se skenirajo), finančno-računovodsko poslovanje za Občino in vse KS, iObčina – 
prostorski informacijski sistem dostopen tudi javnosti preko spletne strani, iNepremičnine – 
evidenca nepremičnin v lasti Občine, programa za obračun vrtcev in zdravstvenega 
zavarovanja občanov, program za vodenje projektov. V letu 2010 želimo vzpostaviti 
informacijsko podporo za vodenje in pregledovanje podatkov GJI. Tukaj se tudi zagotavljajo 
sredstva za vzdrževanje celotnega informacijskega okolja, za kar imamo sklenjeno pogodbo z 
zunanjim podjetjem. 
 
04029002 Elektronske storitve 
1. Opis podprograma 
Zagotoviti kvalitetne in ažurne podatke ter dostop do teh podatkov za delo občinske uprave. 
  
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Področje informacijske infrastrukture vključuje pravne podlage s področij infrastrukture 
elektronskih komunikacij, elektronskega poslovanja, elektronske interakcije z državo, 
informacijske svobode, informacijske varnosti in zasebnosti ter pošte. Predpisi so: Zakon o 
elektronskih komunikacijah, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, 
Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o dostopu informacij javnega značaja, Uredba 
o posredovanju informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o 
pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev, Zakon o poštnih storitvah, Zakon o 
ratifikaciji Konvencije o kibernetski kriminaliteti in Dodatnega protokola h Konvenciji o 
kibernetski kriminaliteti, Kazenski zakonik, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivih. 
 
Področje urejajo tudi smernice razvoja, ki so podane v nacionalnih in evropskih strategijah 
razvoja e-poslovanja, in sicer: 
Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (E-občine), Strategija e-
uprave RS za obdobje od leta 2006 do leta 2010 – SEP-2010, Strategija razvoja elektronskega 
poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc- SREP, Strategija Republika Slovenija 
v informacijski družbi, Strategija razvoja informacijske družbe v RS si2010. 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
Izkoriščati možnosti dostopanja do podatkov, ki jih zagotavlja in nudi država, ter tudi do 
podatkov zunanjih izvajalcev na način, da se izboljša delo občinske uprave. Glavna kazalca 
sta dostopnost in učinkovitost. 
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Zagotavljati podatke in dostop do podatkov potrebnih za delo občinske uprave. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 

1304002 informatika - periodično ažuriranje podatkov 
Iz proračunske postavke se zagotavljajo podatki potrebni za poslovanje občine. Vedno več 
podatkov je za Občine s strani države dostopnih brezplačno. 
 
0403 Druge skupne administrativne službe  
1. Opis glavnega programa 
V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z 
občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih 
prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa. Glavni program prav tako zajema 
aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopravnega urejanje nepremičnin v lasti občine 
Idrija. 
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
- Ohranjanje dosežene zasedenosti poslovnih prostorov, 
- ohranjanje poslovnih prostorov v uporabnem stanju, 
- pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na 

zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih, 
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor, 
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s planom prodaje občinskega premoženja 
   Pri premoženjsko pravnem urejanju nepremičnin gre zlasti za ureditev zemljiško knjižnjih    
   vpisov lastninske pravice na Občino Idrija. 
 

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 

Gre za izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter rekonstrukcij poslovnih prostorov 
skladno s planom del poslovnega fonda Občine Idrija za leto 2010  ter v skladu s plani 
posameznih KS, gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi 
normativnimi akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti 
občine Idrija. Poleg tega pa tudi za aktivno sodelovanje pri izdelavi projektov etažnih lastnin z 
namenom ureditve zemljiško knjižnih vpisov v Zemljiško knjigo. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
1. Opis podprograma  
V okviru tega podprograma se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim 
premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov ter 
izgradnja. Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let 
načrtno delamo na postopni obnovi poslovnega fonda, ki bo ustrezal današnjim standardom in 
potrebam najemnikov. 
 
Zajema tudi aktivnosti  v zvezi s postopki premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti 
Občine Idrija (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskopravnega urejanja v 
zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, itd. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage  
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem poteka ob upoštevanju 
Stvarnopravnega zakonika, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o 
javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo 
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programov za javna naročila investicijskega značaja, Odredbe o načinu oddajanja poslovnih 
prostorov v najem in določanju najemnin, Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin, Zakona o graditvi objektov. Zakona o urejanju prostora, Zakona o prostorskem 
načrtovanju, Zakona o denacionalizaciji, Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakona o 
lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, Zakona o zemljiški knjigi, Zakona o urejanju 
prostora, Zakona o graditvi objektov. Zakona o urejanju kulturne dediščine, Obligacijski 
zakon, Zakona o pravdnem postopku, Zakona o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih 
aktov ter Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnih financah, 
Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnem naročanju, Pravilnika o gospodarjenju s 
poslovnimi stavbami in poslovnimi prostori v Občini Idrija. 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma 
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem občine Idrija, se kratkoročno in 
dolgoročno izvaja v okviru danih proračunskih zmožnosti s ciljem: 

- ohranjanja  dosežene zasedenosti poslovnih prostorov.  Zasedenost se meri po sledečem  
   izračunu: (število zasedenih prostorov na 31.12./(deljeno) število vseh prostorov na    
   31.12.) *(krat) 100 odstotek zasedenosti na 31.12. tekočega leta ■-(minus) odstotek    
   zasedenosti na 31.12. prejšnjega leta, 
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju, 
- vplivanja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na  
  zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz, območjih, 
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor, 
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s planom prodaje občinskega premoženja 
Pri premoženjsko pravnem urejanju nepremičnin gre zlasti za ureditev zemljiško knjižnjih  
vpisov lastninske pravice na Občino Idrija. 

 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  

Izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij  poslovnih  prostorov  skladno s planom 
del poslovnega fonda Občine Idrija za leto 2010 in plani KS, gospodarno razpolaganje s 
poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim večje 
zasedenosti poslovnih prostorov v lasti občine Idrija, kar neposredno vpliva na zmanjšanje 
obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore, ter na povečanje 
priliva sredstev iz naslova najemnin, aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega 
in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti Občine Idrija. 
Občina Idrija sodeluje v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v objektih, kjer je Občina 
Idrija eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega 
lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev 
nepremičnine). Te postopke vodita izbrana izvajalca zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je 
Občina izbrala na podlagi zbiranja ponudb v posameznih proračunskih letih. 
 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
1304007 stroški upravljanja poslovnih prostorov: Sredstva so namenjena za plačilo 
upravljanja, ki ga izvaja podjetje SGI d.o.o. Idrija na podlagi sklenjene pogodbe o upravljanju 
občinskih stanovanj in poslovnih prostorov.  
1304008 drugi izdatki za poslovne prostore: sredstva so namenjena za plačilo zavarovanja 
poslovnih prostorov pred požarom in izlivom vode ter za izdelavo projektov etažne lastnine v 
objektih, kjer imamo poslovne prostore. 
1304009 stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov: sredstva so namenjena za tekoče 
vzdrževanje poslovnih prostorov  ter za redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, ki jih 
dobimo vrnjene med letom in jih je potrebno usposobiti za oddajo ter popravila manjših 
vrednosti z namenom preprečiti večje okvare. 



 25 

1304010 investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov: sredstva so namenjena za izvedbo 
planiranih investicij v planu del poslovnega fonda Občine Idrija za leto 2010, ki ga predhodno 
potrdi komisija za gospodarjenje s poslovnimi prostori. 
1304011 rezervni sklad: sredstva so namenjena za vplačila v rezervne sklade, ki jih vodijo 
upravniki skladno z določili Stvarnopravnega zakonika. 
1394923 Zadružni dom Govejk: sredstva so namenjena za izdelavo PGD projektov za 
rekonstrukcijo Zadružnega doma v Govejku in za plačilo kupnine za dotrajan objekt, ki stoji 
na zemljišču KS Ledine. 
1304024 Večnamenski objekt Vojsko: sredstva so namenjena za plačilo PGD projektov za 
gradnjo večnamenskega objekta na Vojskem ter za izvedbo investicije v primeru uspešne 
prijave na javni razpis in pridobitve potrebnih finančnih sredstev za izvedbo. 
1304025 Zadružni dom v KS Krnice-Masore: sredstva so namenjena za zamenjavo oken in 
vrat v Zadružnem doma v KS Krnice-Masore. 
1304026 Prostori za delovanje KS Dole: sredstva so namenjena za izvedbo investicije v 
mansardo Gasilskega doma v Doleh z namenom zagotovitve potrebnih prostorov za delovanje 
KS Dole in ostalih društev. Lastnik objekta je Gasilsko društvo, zato bi se vlaganja 
poračunala z najemnino. 
1304030 Projekt ureditve zgodovinskega arhiva: sredstva so namenjena za izdelavo projekta, 
ki bi v skladu s predpisi, ki določajo to področje predvidel potrebne dodatne prostore in  
celovito ureditev zgodovinskega arhiva v Idriji. 
 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 

1. Opis področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe zajema članstvo v Skupnosti občin Slovenije in zagotavljanje 
pogojev za delovanje občinske uprave. 
 
 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni 
1. Opis glavnega programa 
Občina Idrija je članica Skupnosti občin Slovenije. 
 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj in 
skupnega delovanja pri oblikovanju zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo. Članstvo 
nam omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti. 
 
3. Podprogrami znotraj glavnega programa 
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
 
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
1. Opis podprograma 
Občina Idrija je članica Skupnosti občin Slovenije. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi. 
 
3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Sredstva so namenjena za plačilo članarine. 
 



 26 

 
0603 Dejavnost občinske uprave 
1. Opis glavnega programa 
Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delovanje občinske uprave. 
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Še naprej bomo zasledovali cilj polne zaposlenosti delovnih mest, strokovnega 
izpopolnjevanja zaposlenih, varnosti pri delu in zagotovitve materialnih pogojev za delo. 
 
3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
06039001 Administracija občinske uprave 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 
 
06039001 Administracija občinske uprave 
1. Opis podprograma 
V podprogramu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih v skladu s kadrovskim 
načrtom, premije KDPZ, za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, za blago in 
storitve in druge materialne stroške. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva 
za finance, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračil 
stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov. 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih 
sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To 
zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma 
Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Sredstva za plače in dodatke zaposlenih v občini so planirana na podlagi kadrovskega načrta v 
skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor. 
Premije KDPZ so planirane v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti. Materialni stroški vključujejo vsa plačila za nabavljeni material in drugo blago ter 
plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobi na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, 
goriva, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov ter izdatki za vse 
vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne bodisi fizične osebe in so potrebni za 
nemoteno delovanje občinske uprave. Materialne stroške smo povečali za planirano rast cen 
življenjskih potrebščin (2,2 %) glede na preteklo leto. 
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave  
1. Opis podprograma 
Gospodarjenje s premičnim in nepremičnim premoženjem se izvaja z namenom zagotavljanja 
občinski upravi, njenim službam, občinskemu svetu in njegovim odborom primerno 
opremljenost delovnih mest. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih naročilih. 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
- zakonitost, namenskost, gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev se 
zagotavlja z vzpostavitvijo notranjih kontrol, 
- s koncentracijo zaposlenih na manj lokacijah se znižuje potreba po nakupu osnovnih 
sredstev (npr. fotokopirnih strojev, faksov). 
 
4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Predvideva se nakup opreme za dve pisarni zaradi selitve zaposlenih iz lokacije KS mesto 
Idrija v stavbo občine, nakup arhivskih polic za arhiv, ki je bil obnovljen v letu 2009 in 
obročna odplačila avtomobila, ki je bil nabavljen v letu 2009 zaradi dotrajanosti starega 
avtomobila. 
V okviru postavke stroški občinske stavbe so planirana sredstva za plačilo obratovalnih 
stroškov ter v okviru postavke stroški upravljanja upravnih prostorov, sredstva ki jih 
zaračunava izbrani upravnik. 
V letu 2009 se je skupaj z Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za pravosodje na 
podlagi javnega naročila izbralo izvajalca za obnovo občinske stavbe na podlagi izdelanih 
projektov. Glede na to, da so se dela izvajala v jesenskem času je večino situacij zapadlo v 
plačilo v letu 2010. V tem letu se planira tudi izdelava projektov za ureditev skladiščnih 
prostorov za potrebe gostinskega lokala Kavarna in izvedba investicije.    
 
 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  
 

1. Opis področja proračunske porabe 
Varnost v najširšem pomenu je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za 
posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le 
te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Občine Idrije se znotraj sistema nacionalne 
varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
zagotavljanje delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne 
in drugih izrednih razmer. 
 
2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dokumenti so vezani na državne institucije, saj je to področje državnega pomena. 
Pomembnejši dokumenti s tega področja so: 

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur.list RS, št. 
56/2001); 

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.list RS, št. 
44/2002); 

- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.05.2003); 
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.04.2002). 
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0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 

1. Opis glavnega programa 
Narava pa tudi ljudje so zelo nepredvidljivi, žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo 
priča obdobjem lepega sončnega vremena, dolgotrajnih padavin, trenutnih ekstremnih neurij, 
veliki količini snežnih padavin, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo 
okolje in soljudi. Potrebno je vzpostaviti sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju občine ter s tem zvišuje 
raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa  

- zviševanje ravni reševalnih storitev, ki se bo doseglo s skrajšanjem odzivnega časa, 
povečanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljšanjem sodelovanja med 
službami ter z izboljšanjem organiziranosti; 

- zvišanje ravni pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oz. 
zmanjšanje števila žrtev, materialne škode in drugih posledic teh nesreč; 

- hitra obnova pogojev za normalno življenje ljudi. 
 

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
- ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v 

preteklosti oziroma le tega po možnostih izboljšati; 
- ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja Občine Idrija. 

 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 
1. Opis podprograma 
Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami ter katastrofami je ena od 
osnovnih izvirnih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko govorimo o Občini Idrija pa je to še 
posebnega pomena, saj občina leži na območju velike potresne ogroženosti,  možnih  
ekstremnih padavin, kar ob zelo neugodni konfiguracij terena še dodatno povečuje ogroženost 
prebivalstva na tem območju. Poleg tega pa je sama Idrija z doktrino rudnika živega srebra in 
idrijske čipke velik kulturno tehnični spomenik širšega, ne samo slovenskega pomena. Občino 
Idrijo ogrožajo požari, poplave, zemeljskimi plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi, 
potresi. Vse to pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Namen tega 
podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, 
reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelave 
načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, sredstva za sofinanciranje programov društev 
in organizacij, ki opravljajo naloge  pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za 
vzdrževanje javnih zaklonišč in opreme za reševanje. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Vsi programi izhajajoč iz tega podprograma temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/Ur.list RS, št. 51/2006), Uredbi o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007) – 
določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe, Odredbi o 
merilih za organiziranje in opremljanje  Civilne zaščite (Ur.list RS, št. 15/2000, 
88/2000,24/2001-popr., 104/2008) – določa organiziranost in opremo enot, služb in organov 
vodenja, Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za 
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obrambo – v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Idrija (Ur.list RS, št. 43/2009) in drugih 
aktih. 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji se nanašajo predvsem na zagotavljanje delovanja struktur CZ (štab CZ, 
poveljnik CZ, ostale operativne enote v okviru CZ), obnavljanje in nadomeščanje dotrajane 
opreme ter nabava nove opreme v skladu s potrebami in merili. Cilj je tudi na novo postaviti 
sistem zaklonišč in opreme v njih. Zagotavljati je potrebno tudi pogoje za reševanje v gorah, 
za kar imamo podpisano pogodbo z Gorsko reševalno službo ter reševanje iz vode, ki je tudi 
pogodbeno rešeno. Poleg tega so za reševanje iz vode usposobljeni tudi gasilci PGD Idrija. 
Posebno področje je tudi ekipa prve pomoči, ki je bila ustanovljena pred nekaj leti in jo je 
potrebno stalno usposabljati in ji zagotavljati zadostno opremljenost za kvalitetno izvajanje 
nalog na terenu. 
Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in 
ugotavljajo, daje preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost 
prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno 
delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno 
veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske 
populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah. 
 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
V sladu z dolgoročnimi cilji podprograma se je letni cilj podprograma zagotavljanje delovanja 
struktur CZ. Pričelo se bo z popisom obstoječe opreme, ugotavljanjem stanja te opreme ter 
nabavo nove potrebne opreme. Izdelalo se bo tudi natančnejšo evidenco zaklonišč, stanjem 
opreme in potrebne nabave nove opreme. Preko zunanjih izvajalcev se zagotavlja reševanje v 
gorah in reševanje iz vode. Nadaljuje se tudi usposabljanje ekipe prve pomoči, predvideno je 
tedensko usposabljanje članov ekipe v posebnem centru v Srbiji ter nakup potrebne opreme. 
 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
V proračunski postavki 1307000 se zagotavlja sredstva za materialne stroške potreb CZ in 
plačo poveljnika štaba CZ. Proračunska postavka 1307001 zagotavlja sredstva za nabavo 
opreme za delovanje enot civilne zaščite. Postavka 1307003 je namenjena za sofinanciranje 
Gorske reševalne službe Tolmin, ki pokriva tudi našo občino, postavka 1307086 pa reševanje 
iz vode. Sredstva za usposabljanje ekipe prve pomoči so zajeta v postavki 1307011. 
 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 
1. Opis podprograma 
Gasilstvo je organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s 
svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva preko 
sistema financiranja, in sicer za: 
a) opravljanje nalog prostovoljnih gasilskih društev: 

- gašenje in reševanje v primeru požarov, 
- reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč, 
- reševanje v cestnem prometu, izlitju nevarnih snovi ter reševanje na vodi in iz vode 

(samo PGD Idrija, ki ima za te naloge koncesijo ter ustrezno opremo), 
- izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva, 
- načrtno kadrovanje in usposabljanje na nivoju društva, 
- nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, 
- gradnja in vzdrževanje gasilskih domov, 
- usposabljanje gasilske mladine, 



 30 

- druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva. 
 

b) opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog gasilske zvez: 
- izvajala načrtno kadrovanje in usposabljanje gasilcev na nivoju občine,  
- na nivoju občine skrbela za načrten in usklajen razvoj ter opremljenost gasilskih enot v 

skladu s predpisanimi merili, 
- skrbela za načrtno in usklajeno delovanje gasilskih enot v občini, 
- skrbela za povezavo med gasilskimi društvi in občino ter službami sistema za varstvo 

pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
- izvajala naloge, ki so jih nanje prenesle država ali občina (predvsem naloge iz 6. člena 

zakona o gasilstvu), 
- zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov,  
- zavarovanje oseb, opreme in objektov, 
- izvajala druge organizacijske in razvojne naloge gasilstva. 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o gasilstvu (ZGas-UPBl, Ur.I. RS, Št, 1 13/2005), 
Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-l), 
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. 
list RS, št. 92/2007), 
Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007), 
Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Idrija (Ur.list RS, 
št. 43/2009) 
Načrt za aktiviranje in obveščanje izvajalcev ukrepov zaščite in reševanja ter gasilskih enot 
Občine Idrija (sprejet 6.5.2008)  
Ocena ogroženosti Občine Idrija (št. 100-2-2/04-1) 
Načrt varstva pred požarom v Občini Idrija (št. 845-3/2007-46) 
Pogodba o opravljanju javne gasilske službe v Občini Idrija št. 845-3/2007-1 in aneksi k tej 
pogodbi. 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
Načrti razvoja javne gasilske službe v Občini Idrija temeljijo na usmeritvah, ki so bile 
predlagane v »Načrtu razvoja Gasilske zveze Idrija 2006 - 2011«, kot nadgradnja tega bo v 
letu 2010 izdelan nov Načrt razvoja gasilskih enot v Občini Idrija, ki bo temeljil na Uredbi o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 
92/2007), nov elaborat »Ocena ogroženosti Občine Idrija«. Elaborat bo zagotavlja strokovne 
podlage za načrtovanje delovanja operativnih gasilskih enot, ki opravljajo v Občini Idrija 
obvezno lokalno javno gasilsko službo.  
V naslednjem petletnem obdobju želimo v javni gasilski službi Občine Idrija doseči 
naslednje: 
Krepitev celovitosti gasilske služb:. V Občini Idriji je gasilstvo organizirano v osem 
prostovoljnih gasilskih društvih, od tega je eno osrednje za celotno občino (PGD Idrija), eno  
pa je v ustanavljanju (PGD Vojsko). Krepitev celovitosti gasilske službe je predpogoj za kar 
najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). 
Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja: Tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo 
gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen 
vozni park.  
Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja. 

Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo in izgraditi nov večnamenski objekt na 

Vojskem, v katerem bodo tudi prostori novega PGD Vojsko. 
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Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo (skladno z 
Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 
(Ur.list RS, št. 92/2007)) 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Financiranje nakupa gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25, ki je nadomestilo trideset let 
staro gasilsko cisterno - vozilo je zasnovano tako, da omogoča hiter poseg gasilske skupine z 
potrebno zaščitno in reševalno opremo ter zadostno količino vode za manjše, srednje  in večje 
intervencije. Hkrati je to tudi vozilo, ki lahko za potrebe občanov v času suše prevaža vodo, 
primerno pa je tudi za druge prevoze vode in izvajanje požarne straže. 
Izvesti vsa načrtovana usposabljanja in vaje v PGD-jih, katerih namen je permanentno 
obnavljanje znanja osnovnih gasilskih veščin (po predpisanih programih Izobraževalnega 
centra za zaščito in reševanje URSZR MORS: tečaj za IDA, vroči trening, osnove tehničnega 
reševanja, osnove o nevarnih snoveh, osnove o reševanju na vodi,...) in jih nadgraditi z 
dopolnilnimi usposabljanji, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo 
funkcijo pripada. Cilj je 100% izvedba programa.  
Zdravstveno pregledati še 70 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot. 
Nezgodno zavarovali 1130 članov PGD. 
Kupiti osebno zaščitno opremo za člane PGD - nadomestiti poškodovano in pričeti z nakupi 
lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni). 
Izvesti osnovna usposabljanja za 60 članov PGD in dopolnilna usposabljanja za 110 članov 
PGD. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
V predhodnem poglavju navedene cilje se bo lahko doseglo z zagotavljanju sredstev na 
proračunskih postavkah tega podprograma, kjer se sredstva zagotavljajo za delovanje Gasilske 
zveze  in Prostovoljnih gasilskih društev glede na dejavnosti navedene v opisu podprograma. 
Sredstva na posameznih proračunskih postavkah so glede na proračun 2009 povečana za 
proračunski indeks razen intervencijskih postavk, kjer so se sredstva določila na povprečje 
stroškov zadnjih let. Za vzdrževanje gasilskih domov pa so sredstva določena glede na 
prioritete vzdrževanja, ki so jo v letu 2009 dogovorila društva. Tako v letu 2010 dobijo 
sredstva PGD Dole in PGD Črni Vrh. Dodatno so se zagotovila tudi sredstva za 
novoustanovljeno PGD Vojsko. 
 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
 

1. Opis področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe se nanaša na zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. 
 
2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08-ZVCP-1-UPB5, 58/09) 
 
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 
1. Opis glavnega programa 
Udeleženci cestnega prometa se različno odzivajo na promet, njegove tokove in s svojimi 
reakcijami lahko povzročajo tudi hude posledice na ostalih udeležencih v prometu in njihovi 
lastnini. Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje udeležencev v prometu. 
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilji programa so izobraziti udeležence v cestnem prometu in zmanjšati število 
nesreč s smrtnim izidom ali težko poškodbo. 
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3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Izvedba izobraževalnih in osveščevalnih akcij, realizacija katerih zagotavlja zmanjšanje 
smrtnih žrtev in težkih poškodb udeležencev v prometu. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
08029001 Prometna varnost 
 
08029001 Prometna varnost 
1. Opis podprograma 
Podprogram se nanaša na področje delovanja preventive in vzgoje v cestnem prometu. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08-ZVCP-1-UPB5, 58/09) 
Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Idrija (Ur.list RS, št.11/97, 63/07). 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilji so izobraziti udeležence v cestnem prometu in zmanjšati število nesreč s 
smrtnim izidom ali težko poškodbo. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Izvedba aktivnosti v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, rumene rutice, 
kresničke in odsevni trak, kolesarski izpiti, Varna pot v šolo, prostovoljna prometna služba 
itd.), programa prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, JUMICAR, Kolesarčki, Bistro 
glavo varuje čelada, Stopimo iz teme - Bodi preViden itd.) in programa ostalih dejavnosti.  
 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunska postavka 1308000 Preventivna dejavnost v cestnem prometu zagotavlja sredstva 
za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in izvedbo aktivnosti, ki jih 
izvaja. Glede na izvajanje aktivnosti v letu 2009 se višina sredstev na postavki glede na 
proračun 2009 ni povečalo. 
 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
 

1. Opis področja proračunske porabe 
Občina Idrija na področju trga dela z zagotavljanjem sredstev spodbuja vključevanje 
brezposelnih oseb na trg dela. 
 
1003 Aktivna politika zaposlovanja 
1. Opis glavnega programa 
Glavni program Aktivna politika zaposlovanja je namenjen aktiviranju brezposelnih oseb in 
njihovi socializaciji.  
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj je  zagotavljanje socialne vključenosti, ohranitev in razvoj delovnih 
sposobnosti brezposelnih in spodbujanje razvoja novih delovnih mest. 
 
3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Izvedbeni cilj je zagotovitev sredstev za sofinanciranje programov javnih del. Kazalec je 
število oseb, vključenih v programe javnih del. 
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4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
10039001 Povečanje zaposljivosti 
 
10039001 Povečanje zaposljivosti 
1. Opis podprograma 
Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del v Občini Idrija. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS  št. 100/2005, 21/2006 in 14/2007) 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je  zagotavljanje socialne vključenosti, ohranitev in razvoj delovnih 
sposobnosti brezposelnih in spodbujanje razvoja novih delovnih mest. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
V letu 2010 planiramo 50% sofinanciranje programov javnih del naslednjim izvajalcem: OŠ 
Idrija, CIU N. Pirnat, VDC Idrija Vrhnika, Mestni muzej Idrija, Nogometno društvo ( 
vzdrževanje stadiona), Zgodovinski arhiv RS – enota Idrija. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunske postavke sledijo letnim izvedbenim ciljem podprograma 
 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 

1. Opis področja proračunske porabe 
Področje 11 obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najobsežnejši in 
tudi najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Progam reforme kmetijstva in 
živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov 
razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k 
povečanju konkurenčnosti, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in tradicionalne 
kulturne krajine. 

Program reforme kmetijstva in živilstva 

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, 
konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, 
zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in 
zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva 
na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja 
na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne 
razvojne strategije (LEADER). 
 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013, 
Program razvoja podeželja 2007-2013, 
Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja za programsko obdobje 2007-2013, 
Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 
(2006/C 319/1), 
Uredba komisije (ES) št, 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de 

minimis, 

Uredba komisije (ES) št. 3 857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči 
za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in 
o spremembi Uredbe (ES)šl.70/2001, 
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Resolucija o nacionalnem gozdnem programu, 
Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč, 
Zakon o evidentiranju nepremičnin, 
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v 
Občini Idrija. 
 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
1. Opis glavnega programa 
Program reforme kmetijstva obsega področje:prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja 
Ključne naloge v 2010 bodo: 
z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva izboljševati socioekonomsko in proizvodno strukturo v 
kmetijstvu, povečevati učinkovitost in konkurenčnost, zagotavljali primerni dohodek za 
kmetije in podeželsko prebivalstvo, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva, 
z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju ter spodbujati 
inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije 
(LEADER), spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti, podpirati zasebno mikro 
podjetništvo in razvojne programe v kmetijstvu ter spodbujati diverzifikacijo podeželja, 
ustvarjati pogoje, ki bi pripomogli k zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, 
ohranjanje naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti 
tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru. 
 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilji programa kmetijstva so: 

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja, 
- razvoj raznolikih dejavnosti - temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na  
   podeželju, 
- razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja 
Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za; 
-izboljšanje oskrbe prebivalcev Idrije in Sp. Idrije s kakovostnim mlekom, sadjem in 
zelenjavo, 
- povečanje obsega ekološke in integrirane pridelave, 
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini, 
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev na območjih z 
omejenimi dejavniki, izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč, 
- razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja. 

 

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti 
kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja, razvoj raznolikih dejavnosti pa 
temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Z investicijskimi podporami v 
obliki državnih pomoči bomo spodbujali naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih 
gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje 
tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih. Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči bodo imeli upravičenci, 
ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.  
Izvajali bomo programe opredeljene v osi LEADER. Izvajale se bodo različne oblike 
izobraževanja, svetovanj, tiskale se bodo publikacije (Umni kmetovalec) in spodbujalo se bo 
programe društev na podlagi potrjenih programov. 
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4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
1. Opis podprograma 
Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta pogoja za dvig konkurenčnosti kmetijstva 
in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja. Z investicijskimi podporami v obliki 
državnih pomoči (dotacij) bomo spodbujali investicije na področju pridelave, predelave hrane 
in nekaterih nekmetijskih dejavnosti, predvsem pa investicije, ki so prijazne do okolja. 
Sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz 
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v 
Občini Idrija. 
Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za 
primarno proizvodnjo, naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, naložbe v 
nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih ter zagotavljanje tehnične podpore za 
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. 
 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma: 
Statut občine Idrija, 
Odlok o proračunu občine Idrija, 
Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. 
Zakon o kmetijstvu, 
Zakon o lokalni samoupravi, 
Zakon o spremljanju državnih pomoči, 
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči  za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v 
Občini Idrija. 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilji podprograma so: 
-zagotavljanje primernega dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo, 
- povečanje obsega kmetijske pridelave, 
- izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, 
- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva, 
- razvijanje dopolnilnih dejavnosti na podeželju. 
Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči (delno kritje stroškov) za 
investicije v kmetijska gospodarstva. 
 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči bodo imeli upravičenci, ki so manj krat prejeli 
podporo iz javnih sredstev, jim je kmetijstvo osnovna dejavnost in imajo kmetijsko 
gospodarstvo na območju z omejenimi dejavniki. Kmetijska proizvodnja mora biti 
kontrolirana in okolju ter živalim prijazna, razvoj nekmetijskih dejavnosti pa peljati k dvigu 
kakovosti življenja na podeželju. 

Kazalci: 
- število rekonstruiranih, adaptiranih hlevov za rejo živine, ki izpolnjujejo ekološke 
normative in pomožnih objektov, 
- število izvedenih melioracij, poti in dostopov, 
- število novo vključenih kmetov in proizvodov za prodajo na kmečki tržnici 
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- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave,                 
mleka, mesa. 
 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 

V okviru tega programa se bodo sredstva dodeljevala upravičencem na podlagi javnega 
razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene opredeljene v samem razpisu in v 
skladu s veljavnim Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja v Občini Idrija.  
1311001 kmečka tržnica: sredstva se bodo namenila za zalaganje prijavljenega projekta 
kmečka tržnica na javni razpis LAS 2010 ter za pokrivanje polovice obratovalnih stroškov 
delujoče kmečke tržnice v Idriji za območje idrijsko cerkljanskega.  
1311018 operativni stroški transporta med kmetijskimi gospodarstvi: sredstva se bodo 
namenila za sofinanciranje stroškov transporta mleka kmetijsko gozdarskim zadrugam na 
podlagi javnega razpisa. 
1311019 naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: Pomoč se bo dodela 
naložbam v postavitev pašnikov in izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih 
gospodarstvih in naložbam v privatne poti in dostope, vodno in ostalo infrastrukturo na 
kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih). Pomoč se bo 
dodelila tudi za naložbe v kmetijske zgradbe, opremo in mehanizacijo. 
1311021 pomoč za plačilo zavarovalnih premij: sredstva se bodo na podlagi javnega razpisa 
namenila za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živine. 
1311022 pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih pridelkov: pomoč se bo dodelila v 
obliki subvencioniranih storitev za pospeševanje razvoja in za sofinanciranje upravičenih 
stroškov za priznanje geografskega porekla, geografske označbe in tradicionalnega ugleda. 
1311023 priprava projektov, sodelovanje na razpisih: sredstva se bodo dodelila za pripravo 
prijav na javne razpise in za pokrivanje potrebnega deleža pri prijavi nepredvidenih projektov.  
  
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 
1. Opis podprograma 
Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju.  
Podeželje bo imelo prepoznavno identiteto le z ohranjeno in obnovljeno kulturno dediščino, 
tradicionalnimi znanji in z razvojem novih proizvodov in storitev. Razvoj podeželja bo hitrejši 
in boljši, če se bomo povezovali s sosednjimi občinami in regijami, izmenjavali znanja in 
izkušnje ter izvajali skupne projekte. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 

Statut občine Idrija, 
Odlok o proračunu občine Idrija, 
Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
Zakon o kmetijstvu, 
Zakon o lokalni samoupravi, 
Zakon o spremljanju državnih pomoči, 
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v 
občini Idrija. 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilji podprograma so: 

- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo 
razvojnih in zaposlitvenih možnosti, 
- ohranjanje kulturne krajine, 



 37 

- izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s posebnim poudarkom na 
kvaliteti življenja in kvaliteti proizvodov s podeželja, 
- vzpostavitev kvalitetne kmetijske infrastrukture za primeren dostop do kmetijskih 
površin, 
- izvajanje inovativnih razvojnih programov na podeželju v okviru programa 
LEADER, 
- dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov na področju kmetijstva in z njim 
povezanimi dejavnostmi, 
- izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi 
znanji s področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij, usklajevanje dejavnosti 
z zakonskimi predpisi, 
-ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje 
v razvoj podeželja, 
-ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter njuno vključevanje v razvoj turizma in 
drugih dejavnosti. 
 

           Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so: 
- financiranje programov lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog v okviru 
programa LEADER,  
- izvajanje animacije in usposabljanj širšega kroga podeželskega prebivalstva z 
metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja s tem 
pa tudi razvoja območij kjer živi podeželsko prebivalstvo ter seznanjanje z možnostmi 
trženja, zakonskimi predpisi za opravljanje primarne in dopolnilnih dejavnosti, 
- izobraževanje z namenom oblikovanja novih produktov na področju naravne in 
kulturne dediščine, uvajanje in izvajanje različnih razvojnih programov, uvajanje 
alternativnih proizvodnih usmeritev. 

 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  

            Izvedbeni cilji v proračunskem letu: 
-izvajanje projektov v okviru programa LEADER, 
-vzdrževanje poljskih poti, 
-izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega 
prebivalstva za razvoj podeželja, 
-spodbujanje tradicionalnih prireditev na podeželju in strokovnega dela lokalnih 
društev. 

            Kazalci: 
            - število registriranih dopolnilnih dejavnosti, 

- število novih dejavnosti na podeželju, 
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih 
proizvodov,  
- število vključenih v projekte podprte v sklopu programa LEADER, 
- število izvedenih programov izobraževanj, 
- število udeležencev izobraževanj, 
- število vključenih v razvojne programe,  
- število na novo oblikovanih programov s področja turizma z vključevanjem  
elementov naravne in kulturne dediščine, 

           - število kmetij vključenih v ekološko in integrirano pridelavo. 
 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
1311004 strokovno izobraževanje kmetov: sredstva se bodo namenila za organizacijo 
izobraževanja v okviru potrjenega projekta LAS 2010. 
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1311005 pomoč društvom na podlagi potrjenega programa: pomoč se bo dodelila  v obliki 
subvencioniranih storitev za dodatno izobraževanje kmetov in delavcev na kmetijskem 
gospodarstvu. Sofinancirajo se programi izobraževanja in svetovanja za potrebe primarnega 
kmetijstva, organizacija in sodelovanje na forumih, tekmovanjih, razstavah in sejmih. 
1311006 Umni kmetovalec: sredstva se bodo namenila za sofinanciranje publikacije Umni 
kmetovalcev, ki jo pripravi ICRA d.o.o. za področje občin Idrija in Cerkno z namenom 
seznanja kmetovalcev z novimi predpisi, javnimi razpisi ter plani občin na področju 
kmetijstva. 
1311008 spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah: sredstva se bodo dodelila za  
ustvarjanje pogojev in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih 
idej članov kmetijskega gospodinjstva. Namenjena je naložbam, ki so potrebne za začetek 
opravljanja dopolnilne ali druge dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe 
dopolnilne ali druge dejavnosti na kmetiji. 
1311016 izvajanje LEADER strategije - delovanje LAS: polovica sredstev se bo namenila za 
pokrivanje predpisanega deleža občine Idrija za delovanje Lokalne akcijske skupine, polovica 
pa za zalaganje sredstev, ki jih LAS v tekočem letu prejme od MKGP.   
1311017 označitev tematskih poti: sredstva se bodo namenila za izdelavo oznak in tabel na 
tematski poti Rake, za katero je bilo večino aktivnostih izvedenih v letu 2009 v okviru 
skupnega projekta tematskih poti v okviru LAS-a. 
1311024 označitev podeželja: sredstva se bodo namenila za izdelavo usmerjevalnih in 
označevalnih tabel ter treh panoramskih tabel na razglediščih za območje Vosjkega, 
Čekovnika, Kanomlje in Idrijske Bele. 
1311025 Projekt Feniks-Šturmajce: sredstva se bodo namenila za zalaganje pri izvedbi 
projekta LAS-a 2010, ki ga je prijavilo Turistično kulturno društvo Kanomlja z namenom 
oživitve kulturnega življenja, poznavanja naravne in kulturne dediščine ter vzpodbujanja 
razvoja kraja.  
1311024 označitev podeželja: sredstva se bodo namenila za izvedbo projekta LAS 2010 z 
imenom Kozolčki na podeželju. S sredstvi LAS-a se bo izdelalo informacijske table za 
področje Vojskega, Kanomlje, Idrijske Bele in Čekovnika. 
1311027 projekt GreenAlpenmeat: Sredstva se bodo namenila za izpeljavo aktivnosti na 
prepoznavnosti in promociji mesa iz območja neokrnjene narave, kar bo prispevalo k 
ohranjanju živinoreje in poseljenosti območja. 
1311028 projekt VALOPT 2: sredstva se namenjajo za sodelovanje v projektu, ki ga prijavlja 
KGZS Nova Gorica za različna kmetijska področja, kot je zeliščarstvo, čebelarstvo, meso , 
mleko… 
1311029 projekt Lanatura: projekt spodbuja ohranjanje ovčjereje na območju preko iskanja 
možnosti za nove uporabne vrednosti volne, izpeljav delavnic barvanja, striženja…   
 
1103  Splošne storitve v kmetijstvu 
1. Opis glavnega programa 
Program se nanaša na prosto živeče oziroma zapuščene živali (predvsem psi in mačke) na 
področju občine Idrije in ravnanje z njimi. 
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročno je potrebno zagotoviti za območje občine Idrije s predpisi skladno zavetišče za 
zapuščene živali, ki se lahko nahaja tudi izven območja občine in zagotoviti izvajalca te 
dejavnosti. 
 
3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Glede na to, da je občina premajhna za samostojno zavetišče za živali, zagotoviti izvajanje te 
dejavnosti preko že organiziranega izvajalca izven občine, ki bo zagotovil ravnanje z 
zapuščenimi živalmi v skladu s predpisi. 
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4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
11039002 Zdravstveno varstvo živali in rastlin 
 
11039002 Zdravstveno varstvo živali in rastlin 
1. Opis podprograma 
Podprogram se nanaša na ravnanje s prosto živeče oziroma zapuščene živali (predvsem psi in 
mačke) na področju občine Idrije in ravnanje z njimi. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zaščiti živali (Ur.list RS, št. 20/04, UPB, 14/07) 
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur.list RS, št. 56/02) 
- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Ur.list RS, št. 93/05) 
- Pogodba o sofinanciranju in vodenju zavetišča za zapuščene živali  

 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročno je potrebno zagotoviti za območje občine Idrije s predpisi skladno zavetišče za 
zapuščene živali, ki se lahko nahaja tudi izven območja občine in zagotoviti izvajalca te 
dejavnosti. 
 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Zagotoviti izvajalca te dejavnosti, poskrbeti za vse zapuščene živali, ki se nahajajo na 
območju občine. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunska postavka 1311015 zagotavlja sredstva za najem enega azilskega mesta v 
zavetišču za živali ter oceno stroškov ravnanja z zapuščenimi živalmi s strani izvajalca. 
 
1104  Gozdarstvo 
1. Opis glavnega programa 
V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko 
gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot 
ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij. 
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilji so: 

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh 
ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, 

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti 
(vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic). 

 

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
 
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
1. Opis podprograma 
Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja financiranje tekočega vzdrževanja gozdnih 
cest. 
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2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o gozdovih, 
- Program razvoja gozdov v Sloveniji, 
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest, 
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, 
- Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2010. 

 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 20 % od 311 km gozdnih cest 
v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma 
Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje okoli 20 % gozdnih cest, odvisno od 
zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. 
  

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
V podprogramu je ena proračunska postavka, ki se nanaša na vzdrževanje gozdnih cest. 
Vzdrževanje se izvaja letno v okviru sredstev, ki se zagotavljajo iz pristojbin za vzdrževanje 
gozdnih cest in sredstev Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo, ki jih vsakoletno namenja za 
to področje. S temi sredstvi se vsako leto opravi vzdrževanje na cca 20 % gozdnih cest v 
občini.  
 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  
 

1. Opis področja proračunske porabe 
To področje se nanaša na oskrbo z energijo ter pridobivanjem in zagotavljanjem energetskih 
surovin oz. energetskih virov na področju občine Idrije predvsem z usmeritvijo v ekološko 
bolj sprejemljive energente ter v obnovljive vire energije. 
 
2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP) (Ur.list RS, št. 57/2004) 
 
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
1. Opis glavnega programa 
Obnovljivi viri energije so vedno bolj pomemben vir k doprinosu varovanja okolja. Področje 
se nanaša na urejanje sistema izkoriščanja obnovljivih virov energije. 
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Izboljšanje stanja okolja, predvsem zraka, zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi uporabe 
manj ekoloških energetskih surovin, povečanje uporabe ekološko primernejših energentov – 
obnovljivih virov energije. Zmanjšanje porabe energije. 
 
3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Zagotoviti ustrezne podlage  za učinkovito rabo energije. Izdelati programe za zmanjševanje 
energijskih izgub na objektih. Izvesti sanacijo energijsko potratnih objektov. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
 
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
1. Opis podprograma 
Uvajanje rabe obnovljivih virov energije, izgradnja energijsko varčnih objektov. 
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2. Zakonske in druge pravne podlage 
Energetski zakon  - EZ-UPB2 (Ur.list RS, št.27/07) 
Iz zakona izhajajoči podzakonski predpisi. 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma 
Izboljšanje stanja okolja, predvsem zraka, zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi uporabe 
manj ekoloških energetskih surovin, povečanje uporabe ekološko primernejših energentov – 
obnovljivih virov energije. Zmanjšanje porabe energije. 
 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Izdelava in sprejem Lokalnega energetskega koncepta Občine Idrija. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunska postavka 1312003 zagotavlja sredstva za izdelavo Lokalnega energetskega 
koncepta Občine Idrija. 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  
 

1. Opis področja proračunske porabe 
Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne 
varnosti, priprava predlogov za nekatere investicije v cestno omrežje, strokovno razvojne 
naloge s področja urejanja cestne infrastrukture, strokovno - tehnične naloge in usklajevanje 
pri izdelavi tehnične dokumentacije, naloge pri zagotavljanju zemljišč in upravnih dovoljenj, 
naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov. Izvajanje investicij s področja 
prometne infrastrukture. 
 
2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08,57/08 -ZLDUVCP in 69/08-
ZCeslV), 
Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-l -UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08), 
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06), 
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08), 
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt), 
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B), 
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 
46/00, 110/06, 49/08 in 64/08)), 
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
(Uradni list RS, št. 62/98), 
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 94/08), 
Odlok o občinskih cestah v Občini Idriji (Uradni list RS, št. 65/02, 113/03, 111/08 in 119/08), 
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 11/96).  
 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
1. Opis glavnega programa 
V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, 
cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura, 
brezhibno delovanje semaforjev in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za 
zagotovitev prometne varnosti. Glavni program obsega tudi naloge, ki se v okviru programa 
nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo 
občinskih cest.  
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2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. 
Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje 
prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih 
vplivov prometnega sistema na okolje. 
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so: prednostno ohranjanje 
cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na 
okolje, izboljšanje voznih pogojev. 
Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja 
cestne infrastrukture in izboljševanju varnosti prometa. Ključne investicijske naloge so 
usmerjene v ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti, ukrepe na premostitvenih objektih, 
rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav, sanacije plazov, brežin in obcestnega 
prostora. 
Navedeni cilji izhajajo iz ocene stanja na cestnem omrežju Občine Idrija in programa ukrepov 
na najbolj poškodovanih objektih. V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in 
obnove cest, ki izhajajo iz evidentiranega stanja oziroma poškodb obstoječe cestne mreže in 
na podlagi predlogov krajevnih skupnosti za izvedbo izboljšav na njihovem cestnem omrežju. 
 

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne 
infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o 
vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. 
 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  
13029003 Urejanje cestnega prometa 
13029004 Cestna razsvetljava 
 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
1. Opis podprograma 
Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko 
vzdrževanje cest in druge komunalne opreme, kategorizacijo cest ter dokumentacijo, študije, 
projekte in ureditev grajenega javnega dobra. 
 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08,57/08 -ZLDUVCP in 69/08-
ZCeslV), 
Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-l -UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08), 
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06), 
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08), 
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt), 
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B), 
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 
46/00, 110/06, 49/08 in 64/08)), 
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
(Uradni list RS, št. 62/98), 
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 94/08), 
Odlok o občinskih cestah v Občini Idriji (Uradni list RS, št. 65/02, 113/03, 111/08 in 119/08), 
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 11/96).  
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3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen 
promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in 
okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. 
 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture. 
 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Postavke 1313000, 1313010 in 1313011 znotraj podprograma zagotavljajo izvajanje zimske 
službe v skladu s predpisi na območju celotne občine. Zimska služba se izvaja na 170 km 
lokalnih cest in 216 km javnih poti. Postavke 1313001, 1313002, 1313003, 1313004, 1313005 
in 1313006 zagotavljajo izvajanje rednega letnega vzdrževanja, vzdrževanja asfaltnih in 
makadamskih vozišč ter objektov za odvodnjavanje. Zagotovljena so tudi sredstva za 
morebitne intervencije na lokalnih cestah. Postavki 1313007 in 1313008 sta namenjeni za 
redno vzdrževanje javnih poti v KS Idrija in KS Sp.Idrija. Zagotovljena so tudi sredstva za 
vzdrževanje prometne signalizacije. Glede na proračun 2009 se je na tem podprogramu 
povečevalo sredstva glede na proračunski indeks razen za zimsko službo. 
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  
1. Opis podprograma 
Stanje občinskih cest v Občini Idrija je v sorazmerno velikem obsegu slabo in to v pogledu 
stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest. Poleg tega je velik del 
občinskih cest, preko polovica, še v makadamski izvedbi. Potreb po gradnji novih cest v 
glavnem ni. 
 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-IB), 
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, Št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08-
ZCestV), 
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06), 
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 37/08), 
Odlok o občinskih cestah v Občini Idriji (Uradni list RS, št. 65/02, 113/03, 111/08 in 119/08), 
drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju. 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma so: 

- obnoviti, urediti in izboljšati obstoječo cestno infrastrukturo ter zagotoviti varnost 
vsem udeležencem v prometu,  

- zgraditi ustrezne kolesarske povezave (predvsem po dolini reke Idrijce), 
- urediti površine za pešce,  
- urediti mirujoči promet. 

  

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
V okviru izvedbe podprograma so zastavljeni naslednji cilji: 

- pridobiti dokumentacijo za ureditev ceste v Partizanski ulici in most na Lajštu, 
- nadaljevati z obnovo voziščnih konstrukcij (preplastitve cest), podpornih in opornih 

zidov na lokalnih cestah in javnih poteh, 
- nadaljevati z modernizacijo lokalnih cest (Govejk-Vrsnik-Žirovnica, Strmec-Kanji 

Dol-Javornik), 
- nadaljevati z modernizacijo javnih poti po krajevnih skupnostih in obnovo ulic v Idriji, 
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- prenoviti premostitveni objekt čez Kanomljico pri Škadretu. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Na postavki 1313012 so predvidena sredstva za pripravo projektne dokumentacije, postavke 
od 1313013 do 1313016 so namenjene investicijskemu vzdrževanju cestnih ograj, preplastitvi 
cest in obnovi zidov na lokalnih cestah. Ravno tako so na posebni proračunski postavki 
predvidena sredstva za obnovo zidov na javnih poteh (1313080). Nadaljuje se tudi s pripravo 
dokumentacije za obnovo mostu na Lajštu (1313021), modernizacije pa se bodo izvajale na 
cesti na Javornik v Kanjem Dolu (1313097), na cesti Ledinsko Razpotje – Mrzli Vrh 
(1313019), največja investicija pa je na cesti Govejk – Vrsnik – Žirovnica, ki se izvaja iz 
evropskih sredstev Sklada za regionalni razvoj (1313103). Po krajevnih skupnostih se 
nadaljuje z asfaltacijami javnih poti po sistemu 1/3 krajani, 2/3 občina in sicer v višini 21.600 
€ vsaka KS razen v KS Zavratec, kjer se bo do konca uredilo počivališče ob lokalni cesti ( 
1313084). Predvideva se tudi priprava dokumentacije in sanacija visečega mostu na Poklonu 
v Sp.Idriji (1313027). V letošnjem letu se pričenja tudi z obnovo Škadretovega mostu v 
Kanomlji, ki se bo nadaljevala tudi v letu 2010 (1313054). Dokončalo in pridobilo naj bi se 
tudi uporabno dovoljenje za Mestni trg (1313029), za Idrijo pa se zagotavlja tudi dodatna 
sredstva za obnovo ulic (1313031). V Godoviču se je zaključila ureditev križišča, del stroškov 
se bo pokrivalo iz proračuna 2010 (1313034), planira pa se tudi izvedba pločnika od šole do 
športnega igrišča (1313037). Za izgradnjo kolesarske povezave Podroteja – Idrija – Sp.Idrija 
se dogovarjamo z Direkcijo RS za ceste, kjer so mnenja, da je predlog sprejemljiv. Izdelan je 
že idejni projekt, predlagano pa je, da občina pripravi DIIP, za kar so predvidena sredstva na 
p.p. 1313070. V letu 2010 naj bi se izdelala tudi AP v Rebru (1313077) ter obnovil most 
preko Gačnika na Vojskem (1313082). 
V letu 2010 je predvidena obnova zidov in infrastrukture na širšem območju »KALVINA« in 
sicer Prešernova in Vodnikova ulica.(1313087) 
V sklopu ureditve kolesarske povezave Podrteja – Idrija – Sp. Idrija je predvidena gradnja 
visečega mostu preko Idrijce v Mejci (1313099).  
V centru Idrije neposredno ob mestnem trgu ( atrij za občinsko stavbo ) planiramo v 
prihodnjih letih s pomočjo zasebnega partnerja zgraditi garažno hišo ( predvidoma 120 
parkirnih mest ) in zgornjo poslovno etažo. V  letu 2010 je predviden odkup dveh montažnih 
objektov in aktivnosti pri izdelavi idejnega projekta. (1313106) 
 

13029003 Urejanje cestnega prometa 
1. Opis podprograma 
Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforskih krmilnih 
naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih in usmerjevalnih tabel, svetlobnih 
znakov, detektorskih zank, drogov semaforjev in drugih del, ki so nujna za pravilno in 
nemoteno delovanje sistema. V ta podprogram spada  tudi urejanje banke cestnih podatkov. 
 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št, 33/06-UPB, 45/08,57/08 -ZLDUVCP in 69/08-
ZCestV),  
Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-I-UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08), 
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 13 1/06), 
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 
46/00, 110/06, 49/08 in 64/08), 
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
(Uradni list RS, Št. 62/98). 
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3. Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma so varno in nemoteno odvijanje cestnega prometa, tako da se 
zagotavlja pravilno in nemoteno delovanje semaforskih in svetlobnih naprav, postavitev 
potrebne prometne signalizacije, uvajanje video nadzora prometa in uvajanje primerne 
prometne ureditve v naseljih.  
 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Zagotavljanje primernega vzdrževanja prometne vertikalne in horizontalne signalizacije. 
Priprava prometne ureditev Idrije (mestno jedro), nadaljevanje s prometno ureditvijo na 
območju Koreje v Sp.Idriji ter izvesti prvo fazo novelacije banke cestnih podatkov. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunske postavke podprograma so v skladu z letnimi izvedbenimi cilji podprograma in se 
nanašajo na vzdrževanje prometne signalizacije (p.p. 1313047), nadaljevanja prometne 
ureditve Koreje (p.p. 1313066), prometne ureditve Idrije (p.p. 1313100) in urejanja banke 
cestnih podatkov (p.p. 1313046). V tem podprogramu so zajeti tudi stroški mestnega avtobusa 
(p.p. 1313069).  
 
13029004 Cestna razsvetljava 
1. Opis podprograma 
Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave in plačilo tokovine za javno razsvetljavo 
ter izgradnjo novih odsekov javne razsvetljave.  

 
2. Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08,57/08 -ZLDUVCP in 69/08-
ZCestV), 
Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-I-UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08), 
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06), 
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, Št 
46/00, 110/06, 49/08 in 64/08), 
SIST EN 13201 Cestna razsvetljava, 
Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Idrija (Uradni list RS št. 42/05 in 119/08). 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in 
udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede 
urejanja in varnosti v cestnem prometu. 
  

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z 
evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in 
učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za 
zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Graditi nove veje javne razsvetljave v skladu z 
veljavno zakonodajo. 
 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
V podprogramu so predvidene tri postavke in sicer 1313048, ki pokriva stroške porabljene 
električne energije za javno razsvetljavo in 1313049, ki zagotavlja sredstva za redno 
vzdrževanje javne razsvetljave. Od investicijskih odhodkov so v podprogramu predvidena 
samo sredstva na postavki 1313096 namenjena izgradnji manjšega odseka javne razsvetljave 
v Krnicah. 
 



 46 

14 GOSPODARSTVO 
 

1. Opis področja proračunske porabe 
Področje vključuje pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu: razvoj ugodnejšega okolja 
za male podjetnike, razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva, nudenje 
tehnične pomoči pri registraciji dejavnosti, nudenje strokovne pomoči pri prijavah na javne 
razpise, organizacija strokovnega izobraževanja ter aktivnosti na področju turizma: 
vzpostavljanje prepoznavnosti Idrije kot mesta naravoslovne in tehniške dediščine, ohranjanje 
tradicije idrijske čipke, vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih 
aktivnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Idrije. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
 Državni razvojni program 2007-2013, 
 Regionalni razvojni program Severne Primorske,  
 Pravilnik  o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Idrija (Ur.   
 l. RS, št. 71/03), 
 Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (Uradni list RS, št. 2/04). 
 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
1. Opis glavnega programa 
Področje vključuje pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu: 
-  razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike in za podjetnike začetnike 
-  razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva, 
- nudenje tehnične pomoči pri registraciji dejavnosti, 
- nudenje strokovne pomoči pri prijavah na javne razpise, 
- organizacija strokovnega izobraževanja. 
 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva preko nudenja strokovne pomoči pri registraciji 
dejavnosti, pri vodenju dejavnosti, seznanjanje s predpisi in spremembami le-teh,  z 
zagotavljanjem ugodnih bančnih posojil s subvencionirano obrestno mero za realizacijo 
investicij, razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva, povečanje zanimanja 
med mladimi za podjetništvo, povečano število inovacij v občini. 
 

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Cilj je povečati število na novo registriranih podjetij in število samostojnih podjetnikov, 
povečati število investicij v malo gospodarstvo, povečati število izobraževanj za podjetnike, 
zagotoviti tekoče informiranje podjetnikov preko različnih medijev, ohranjati tradicijo idrijske 
čipke in certificiranja idrijskih žlikrofov. 
Kazalci: število na novo registriranih podjetij, število sklenjenih kreditnih pogodb s 
subvencionirano obrestno mero, število izvedenih izobraževanj, število izvedenih vavčerskih 
svetovanj, število objav v različnih medijih, število pridobljenih certifikatov za izdelavo 
idrijske čipke ter število vključenih proizvajalcev idrijskih žlikrofov v postopek certificiranja. 
  
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
1. Opis podprograma 
V  Idrija stremimo k zagotavljanju pomoči za razvoj podjetništva, ki bo omogočala razvoj 
novih produktov in programov z večjo dodano vrednostjo in odpiranje novih delovnih mest 
ter razviti podjetniško kulturo. 
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V okviru podprograma so sredstva namenjena za sofinanciranje obrestne mere bančnih posojil 
za investicije v malo gospodarstvo, vavčersko svetovanje, vstopno točko VEM, program 
lokalno podjetniškega centra, za mrežno regionalno razvojno agencijo, geografsko označbo 
idrijske čipke, za certificiranje idrijskih žlikrofov ter za izobraževanje in študijske krožke. 
 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
− Statut Občine Idrija, 
− Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, 
− Državni razvojni program 2007-2013, 
− Regionalni razvojni program Severne Primorske , 
− Pravilnik  o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Idrija  
   (Ur. l. RS, št. 71/03). 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj je vzpostaviti podporno okolje za razvoj podjetništva, kontinuirano izvajati 
izobraževalne dogodke ter informiranje. 
 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Za leto 2010 ne planiramo bistvenih sprememb na tem področju. Ohraniti želimo 
subvencioniranje obrestne mere za bančna posojila za investicije v malo gospodarstvo, 
podjetniško svetovanje-vavčer, vstopno točko VEM, ki zagotavlja vse storitve na enem mestu 
ob registraciji podjetja, vsa strokovna izobraževanja in informiranje, ki ga izvajamo preko 
podjetja ICRA d.o.o. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
1314000 spodbujanje razvoja malega gospodarstva: sredstva so zagotovljena za pokrivanje 
subvencionirane obrestne mere za bančna posojila za investicije v malo gospodarstvo. 
1314001 idrijski žlikrofi: sredstva so namenjena za plačilo stroškov certificiranja idrijskih 
žlikrofov ter za plačilo dela ICRA d.o.o. na tem področju.  
1314002 vavčerski sistem: sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov brezplačnega 
svetovanja podjetnikom. 
1314003 izobraževanje in študijski krožki: sredstva so namenjena za plačilo organizacije in 
izvedbe izobraževanja in študijskih krožkov za podjetnike. 
1314004 program lokalno podjetniškega centra: sredstva se namenjajo za pokrivanje tistih 
aktivnosti, ki se za ljudi izvajajo brezplačno ( informiranje in svetovanje podjetnikom, pomoč 
društvom, priprava podjetniških oddaj, priprava časopisov, sporočil za javnost, načrtovanje 
projektov, sodelovanje na raznih srečanjih…) 
1314005 geografska označba idrijske čipke: sredstva so namenjena za plačilo stroškov 
ponatisa publikacije o tehnikah klekljanja… 
1314007 mrežna regionalna razvojna agencija: sredstva so namenjena za sofinanciranje dela 
mrežne regionalne razvojne agencije ter za plačilo deleža na projektu In prime. 
1314009 vstopna točka VEM: sredstva so namenjena za delovanje točke Vse na enem mestu, 
ki deluje v okviru ICRA d.o.o.. in omogoča registracijo samostojnega podjetnika na enem 
mestu.   
 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
1. Opis glavnega programa 
Aktivnosti, ki jih izvajamo v Idriji v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje 
točke: 

- vzpostavljanje prepoznavnosti Idrije kot mesta naravoslovne in tehniške dediščine; 
- ohranjanje tradicije idrijske čipke; 
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih aktivnosti v razvoj in   
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    promocijo turistične ponudbe Idrije. 
 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročne kvalitativne in kvantitativne cilje na področju promocije in razvoja turizma in 
gostinstva imamo opredeljene v Razvojnem načrtu in strategiji trženja turizma 2009-2015. 
Temeljni cilj strategije razvoja turizma v občini Idrija je valorizacija tehniške, 
kulturne in zgodovinske dediščine, naravnih danosti ter širitev in razvoj dodatne 
ponudbe ob zagotovitvi primerne infrastrukture. Celoten razvoj mora temeljiti na 
načelih trajnosti in visoke kvalitete. 
Kvalitativni cilji: 
- povečanje prepoznavnosti Idrije kot privlačne turistične destinacije, 
- izboljšanje konkurenčnosti, 
- valorizacija in ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter 
- učinkovit management destinacije vključno z vzpostavitvijo in 
upravljanjem blagovne znamke se bo odražala v boljši prepoznavnosti, 
kvalitetnejši in pestrejši ponudbi ter povečanem povpraševanju. 
Kvantitativni cilji pa so opredeljeni kot sledi: 
- povečanje števila prihodov gostov za od 1.706 (17.000*) na 55.000; 
- povečanje števila nočitev iz 3.105 na 104.000 in zadržanje nivoja 
povprečnega bivanja na 1,7 do 1,9 dni; 
- povečanje potrošnje turistov vključno s penzionsko potrošnjo iz 64 EUR na 
100 EUR, 
- povečanje turistične potrošnje iz 753.440 EUR na 10 mio EUR, 
- povečanje števila ležišč iz 368 na 666 od tega 300 ležišč v v hotelih. 
 

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
V Razvojnem načrtu in strategiji trženja turizma 2009-2015 smo jasno opredelili cilje, ki smo 
jih kvalificirali in kvantificirali. V prihodnje bomo lahko spremljali ključne kategorije, kot so 
povečanje števila dnevnih obiskovalcev, povečanje števila nočitev, povečanje potrošnje 
turistov, povečanje turistične potrošnje ter povečanje števila ležišč vse do leta 2015, do 
katerega je strategija izdelana. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
14039001 Promocija občine 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 
14039001 Promocija občine 
1. Opis podprograma 
Vir za izvajanje aktivnosti so proračunska sredstva. Sem sodijo aktivnosti promocije na 
turističnih sejmih in borzah,  promocija idrijske čipke preko potujoče razstave, aktivnosti s 
področja oglaševanja in odnosov z javnostmi in druge promocijske aktivnosti, s katerimi 
krepimo prepoznavnost Idrije kot primernega turističnega cilja. 
 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (Uradni list RS, št. 2/04). 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma  
Pri opredelitvi dolgoročnih ciljev glavnega programa (Promocija Slovenije, razvoj turizma in 
gostinstva) smo cilje zelo konkretno kvalificirali in kvantificirali. Dolgoročni cilji, opredeljeni 
v glavnem programu, so praktično identični podprogramskim ciljem, saj se posamezne 
aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo. 
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Doseganje zastavljenih ciljev bomo ugotavljali s primerjavo dejansko doseženih rezultatov s 
temi, ki so navedeni  v Razvojnem načrtu in strategiji trženja turizma 2009-2015.  
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Za leto 2010 ne načrtujemo bistvenega povečanja števila nočitev in dnevne potrošnje, saj je 
povečanje pogojeno z izgradnjo hotela oziroma povečanjem prenočitvenih kapacitet in 
realizacijo nekaterih drugih zastavljenih projektov, kot je UNESCO,  Alpsko mesto leta…  
 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
1314010 stroški sejmov: sredstva so namenjena za plačilo stroškov predstavitve na sejmih v 
letu 2010. V času od 4.2. do 8.2.2010 se bomo predstavili na sejmu Vakantie Salon v Bruslju, 
od 18.2. do 21.2.2010 na Borzi BIT Milano in januarja 2010 na sejmu na Dunaju. Zaradi 
zmanjševanja stroškov se bomo predstavljali skupaj z Zgodovinskimi mesti in z RDO 
Smaragdna pot. Predstavili se bomo tudi na borzi SIW v Mariboru in na sejmu Turizem in 
prosti čas v Ljubljani. 
1314011 potujoča razstava idrijske čipke: sredstva so namenjena za organizacijo in prevoz 
razstave idrijske čipke na različne interesantne lokacije po Slovenije z namenom promocije 
Idrije in idrijske čipke. 
1314012 sredstva javnega obveščanja: sredstva so namenjena za plačilo dela na Centralnem 
rezervacijskem sistemu, za tekoče ažuriranje turističnih podatkov na spletni strani, za delo na 
portalu Smaragdna pot ter za plačilo raznih objav v medijih.    
1314041 izdaja turistične knjižice o Vojskem: sredstva so namenjena za tiskanje knjižice o 
Vojskem v italijanskem jeziku. 
1314042  Alpsko mesto leta: sredstva so namenjena za plačilo članarine društvu Alpsko mesto 
leta v višini 7.300,00 eur, za plačilo stroškov udeležbe na posameznih srečanjih v okviru 
Alpskega mesta leta in za pokrivanje stroškov organizacije  prve delavnice, ki bo potekala 
9.4.2010 v Idriji ter Eko dneva, 10.4.2010 v soorganizaciji s KS Idrija ter za izdelavo 
promocijskega materiala (zgibanka, informativna tabla, video). 
 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
1. Opis podprograma 
Vir za izvajanje aktivnosti so proračunska sredstva ter koncesijska sredstva od posebnih iger  
na srečo ter sredstva od turistične takse, ki pa je zaradi majhnih prenočitvenih kapacitet in s 
tem povezanih števil nočitev zanemarljiva. Sem sodijo različne aktivnosti, med njimi 
posredovanje splošnih informacij turistom in vodenje statističnih podatkov preko Turistično 
informacijskega centra, ki deluje v okviru ICRA d.o.o., organizacija glavne tradicionalne in 
etnološke prireditve Festival idrijske čipke, katere organizacijo smo z odlokom prenesli na 
ICRA d.o.o. ter organizacija drugih prireditev, pravno formalno ustanovitev Centra idrijske 
čipke, ki bo skrbel tako za ohranjanje tradicije kot za razvoj idrijske čipke, spodbujanje 
delovanja Turističnih društev v občini ter za izdelavo trženjskega programa z oblikovanjem 
produktov in potrebna sredstva za pokritje lastne udeležbe pri prijavah na različne javne 
razpise. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (Uradni list RS, Št. 2/04), 
Odlok o festivalu idrijske čipke (Uradni list RS, št. 118/05), 
Odlok o turistični taksi v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 75/98). 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev 
naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. 
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Glavni razvojni cilj Idrije je postati zanimiva turistična destinacija do leta 2015, upoštevajoč 
razvojne možnosti, trende, sposobnosti in neizkoriščene priložnosti, je okrepiti vrsto, 
kakovost in obseg turistične ponudbe. 
 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 
 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
1314016 občinske prireditve: sredstva so namenjena za organizacijo že tradicionalne akcije in 
prireditve Moja dežela, lepa in gostoljubna in organizacijo kolesarjenja po posameznih 
lokalnih kolesarskih progah. 
1314017 projekti: sredstva so namenjena za izdelavo nove Turistične karte idrijsko 
cerkljansko v višini 9.000,00 eur, za pripravo in tiskanje knjige Monografija o Idriji v višini 
10.000,00 eur, za projekt Zlata nit v višini 1.100,00 eur, za sodelovanje v RDO Smaragdna 
pot 5.000,00 eur in za izdelavo predstavitvenega filma o Idriji. 
1314019 projekt festival idrijske čipke: sredstva v višini 50.000,00 eur so namenjena za 
organizacijo prireditve Festival idrijske čipke in predstavljajo polovico vseh potrebnih 
sredstev. 
1314020 delovanje TIC-a: sredstva so namenjena za pokrivanje plače enega zaposlenega v 
Turistično informacijskem centru v Idriji ter za pokrivanje obratovalnih stroškov. 
1314021 strategija razvoja in trženje idr. destinacije: sredstva so namenjena za oblikovanje 
turističnih proizvodov in turističnega marketinga za Občino Idrija. 
1314023 promocija in trženje destinacije: sredstva so namenjena za prijavo na javni razpis 
Ministrstva za gospodarstvo, ki pokriva 50% stroškov izdelave raznovrstnih promocijskih 
materialov. S prijavo na ta javni razpis želimo pridobiti vse potrebne materiale za potrebe 
uspešnega izvajanja turističnega marketinga za občino Idrija. 
1314031 sofinanciranje programov turističnih društev v občini: sredstva so namenjena za 
objavo javnega razpisa preko katerega bomo sofinancirali aktivnosti Turističnih društev v 
občini Idrija. 
1314036 program razvoja turističnih središč na podeželju: sredstva so namenjena za ureditev 
poti oskrbe na Vojskem 
1314039 priprava projektov, sodelovanje na razpisih: sredstva so namenjena za plačilo 
stroškov izdelave prijave na javni razpis in za morebitno pokritje obveznega deleža Občine 
Idrija  pri prijavi na javni razpis, ki bi se odprl tekom leta in ga nismo mogli planirati. 
1314040 označitev turističnih objektov: sredstva so planirana za izdelavo ustreznih označb 
pred in na turističnih objektih. 
1314043 vzpostavitev delovanja centra idrijske čipke: v letu 2010 nameravamo pravno 
formalno ustanoviti center idrijske čipke z namenom, da le-ta začne delovati v okviru 
programa dela, ki je že bil pripravljen v preteklih letih. Sredstva so namenjena tako za 
ustanovitev, kot za delovanje oziroma za izpeljavo programa. 
1314044 predstavitev na kongresu OIDFA Japonska: sredstva so namenjena za udeležbo in 
predstavitev na kongresu OIDFA, ki bo v letu 2010 potekal na Japonskem z namenom 
priprave kandidature za organizacijo kongresa v Sloveniji. 
1314045 projekt VALITUR: sredstva se namenjajo za zalaganje projektnih aktivnosti. Občina 
Idrija je dolžna pokriti 5% delež vseh stroškov, EU pokriva 85% in 10% SVRL. 
Cilj projekta je učinkovito, inovativno in trajno prispevati k valorizaciji, okoljski zaščiti, 
prekvalifikaciji in oživitvi čezmejnega območja Posočja in Dolin Nadiže-Tera-Idrije na 
podlagi izdelave »sistema«, ki bi usklajeno promoviral a) dejavnosti znanstvenega 
raziskovanja, b) razvoj trajnostnega turizma, c) fokusiranje na podjetniških dejavnostih, 
vezanih na značilnosti območja. Valitur želi izkoristiti najboljše izkušnje, prisotne na območju 
Interreg Italija-Slovenija, da bi vključil čim večji del izobraževalnega sektorja in doprinos 
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višjega znanja na področju trajnega turizma, družbeno-gospodarskega razvoja in sodelovanja. 
Projekt bo trajal dve leti, predvidena vsota za projekt pa je 1.499.935,00 eur. 
1314046 LIVING TRADITION: Praksa in delovanje geoparkov v Evropi in tudi drugje po 
svetu predstavlja enega izmed najboljših poti promocije nove vrste turizma, katerega osnova 
je kulturen in trajnostni pristop do naravnih bogastev in zgodovine ozemlja. To zavedanje o 
pomembnosti promocije geološke dediščine uradno podpira tudi institucija evropskih 
geoparkov in UNESCO-va Globalna mreža geoparkov. Vodilni partner - Parco regionale dei 
Colli Euganei, kot območje z pomembno geološko dediščino, želi razviti projektno idejo za 
oblikovanje integriranega sistema geoparkov na ozemljih, ki so upravičene za prijavo v 
program IPA Adriatic CBC Programme. 
Partnerji bodo sodelovali na skupnih aktivnostih in razvoju strategij za promocijo geoturizma 
kot del trajnostnega turizma. Z inovativnimi metodami in promocijskimi orodji bodo geološko 
dediščino približali javnosti. 
Valorizacija geološke dediščine ne predstavlja samo pomembnega instrumenta za ohranjanje 
narave in širjenja znanja o naravi, temveč tudi ključni element pri razvoju trajnostnega 
turizma.  
1314047 projekt Tradizionseconomy : V okviru projekta bomo proučili etnološke prireditve v 
občini ter na podlagi ugotovitev s sredstvi projekta pokrili organizacijo in izvedbo  
najpomembnejše prireditve. 
  

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  
 

1. Opis področja proračunske porabe 
Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj 
ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in 
informacije o stanju okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe 
varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. 
Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča 
dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter 
ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel 
vpliv človekovega delovanja. 
Na področju varstva narave se zagotavljajo aktivnosti za ohranitev biotske raznovrstnosti in 
geološke dediščine na varovanih območjih.  
ICRA je nosilec projekta pripravljalnih aktivnosti za razglasitev Regijskega parka, pri katerih 
Občina Idrija sodeluje kot aktivni partner. Projekt se je pričel v letu 2009 in se zaključuje v 
letu 2010. 
Namenjajo se sredstva za analize in pripravo prijavnice za razglasitev Geoparka Idrija.  
V projektu MIRBIS, kjer Občina Idrija sodeluje s svojim pilotnim območjem, smo v 
izvedbenem delu predvideli obnovo 7 visečih mostov znotraj KP Zgornja Idrijca, v okviru 
strateškega dela pa smo se dogovorili za izdelavo več študij vezanih na upravljanje povodja. 
Izvedba del na terenu je predvidena v letu 2011. Projekt še ni odobren.  
V letu 2011 načrtujemo začetek uvajanja okoljskega standarda (ISO, EMAS) v skladu z 
občinskim programom varstva okolja sprejetem v letu 2008. 
 
2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Ustava RS, Zakon o varstvu okolja, Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, Zakon o 
ohranjanju narave, Zakon o vodah, Energetski zakon, Občinski program varstva okolja 
Občine Idrija, Odlok o razglasitvi KP Zgornja Idrijca, Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja, Aarhuška konvencija, Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, 
Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva), Zakon o 
gospodarskih javnih službah.  
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1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
1. Opis glavnega programa 
Glavni program oziroma sklop aktivnosti z nazivom zmanjševanje onesnaženja, kontrola in 
nadzor pokriva področje varovanja okolja. V ta program spada področje ravnanja z odpadki, 
odpadno vodo, izobraževanje in osveščanje javnosti, izvajanje monitoringov, nadzorov emisij 
in imisinj, meritve hrupa, onesnaženosti zraka itd.. Program je usmerjen v zmanjševanje 
onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in 
preventive. Najpomembnejši del je pravilno ravnanje z odpadki že na izvoru ter čiščenje 
odpadne vode tako iz gospodinjstev kot ostalih področij. 
 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilji varstva okolja so ohraniti ali izboljšati stanje okolja v Občini Idrija. Za 
spremljanje doseganja teh ciljev so v Občinski program varstva okolja Občine Idrija 
postavljeni kazalci, na osnovi katerih je možno slediti spremembam v okolju in ugotavljati 
učinkovitost izvajanja ukrepov. Pri tem je seveda treba opozoriti na dejstvo, da se spremembe 
v stanju okolja kažejo na daljše časovno obdobje in zato ni mogoče pričakovati hitrih učinkov. 
Rezultati izvajanja bodo zato v številnih primerih lahko ovrednoteni šele v prihodnjih letih. 
 
Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in 
izboljšanje kakovosti okolja, trajnoslna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja 
uporaba obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, okoljska 
sanacija degradiranih površin.  
 

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Zagotoviti učinkovit sistem ravnanja za odpadki od izvora do obdelave ter predelave in 
odlaganja. Trajno sanirati obe občinski odlagališči komunalnih odpadkov in postopoma 
sanirati tudi divja odlagališča. Dograditi kanalizacijske sisteme v naseljih, kjer obstajajo 
aglomeracije z gostoto več kot 20 preb./ha in ta območja opremiti s čistilnimi napravami. 
Predvsem v Idriji izvesti okoljsko sanacijo degradiranih površin. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
15029003 Izboljšanje stanja okolja 
 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
1. Opis podprograma 
Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter 
njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema 
zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja 
in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali 
odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje 
odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe 
postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno 
obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno 
poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, 
zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. 
 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS, št. 39/06,70/08), 
Zakon o zdravstveni inšpekciji (Ur.list RS, št. 59/06),  
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Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS 
Št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07, 85/08), 
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Ur.list RS, št. 94/08),  
Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Idrija (Ur.list RS, št.15/09), 
Drugi podzakonski akti sprejeti na osnovi državnih ali lokalnih predpisov. 
  

3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilji podprograma so: 

- zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k 
zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov, 

- zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za 
čim manjše nastajanje odpadkov,  

- postopno uvajanje vseh storitev po posameznih prostorsko zaključenih področjih, 
- zasnovati sprejemljiv sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce 

storitev 
- ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev. 

 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Zaključiti že pričeta zapiralna dela na odlagališču Grohovt, izvesti zapiralna dela na Raskovcu 
v skladu s programom zapiranja odlagališča, nadaljevati z izgradnjo zbirnega centra v 
Ljubevču, kot sestavnega dela regijskega odlagališča ter nadaljevati z aktivnostmi za skupno 
regijsko odlagališče. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Postavka 1315000 je manjša postavka za pokrivanj stroškov odvoza odpadkov predvsem ob 
raznih čistilnih akcijah pa tudi pri sanaciji divjih odlagališč. Postavka 1315001 zagotavlja 
sredstva za zbirni center v Ljubevču kot sestavnemu delu regijskega sistema z ravnanjem. 
Sredstva za zapiralna dela na Raskovcu so prikazana v postavki 1315002, ki pa ne 
predstavljajo dokončnih stroškov. Za zapiranje odlagališča Grohovt v Ljubevču so namenjena 
sredstva na postavki 1315020, na postavki 1315031 pa sredstva za pričetek osnovnih raziskav 
o možnosti za odlagališče nekomunalnih odpadkov v Smukovi grapi. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
1. Opis podprograma 
Podprogram obravnava ravnanje z odpadno vodo, ki zajem ureditev kanalizacijskih sistemov 
in izgradnjo čistilnih naprav, na območjih oz. aglomeracijah, kjer gostota poseljenosti presega 
20 preb./ha in je skupno število prebivalcev aglomeracije večje od 50.  
 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS, št. 39/06,70/08), 
Zakon o zdravstveni inšpekciji (Ur.list RS, št. 59/06), 
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni 
list RS št. 123/04, 142/04, 68/05, 77/06, 71/07 in 85/08), 
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Ur.list RS, št. 94/08),  
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o 
koncesijskem razmerju (Ur.list RS, št. 15/09), 
Drugi podzakonski akti sprejeti na osnovi državnih ali lokalnih predpisov. 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilji so: 

- preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja reke Idrijce in Soče s komunalno odpadno 
vodo, z zagotavljanjem čiščenja čim večje količine odpadne vode v Idriji in Sp.Idriji, 
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- zmanjšanje onesnaževanja podtalnice na vodozbirnem območju črnovrške planote 
vključno z območjem Godoviča, 

- zmanjševanje onesnaženja okolja v strnjenih naseljih na vojskarski, dolsk, ledinski in 
krniški planoti. 

 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Nadaljevaje z izgradnjo in obnovo kanalizacijskih sistemov v Idriji in Sp.Idriji. Pridobiti 
uporabno dovoljenje za zgrajene zgoščevalnike blata na CČN Idrija. Izvesti sanacijo 
ponikovalnice iz ČN Godovič. Sprejeti Občinski operativni program odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda. Pričeti s pripravo dokumentacije za razširitev CČN Idrija in kanalizacijskega 
sistema Idrija, ki se lahko sofinancira s sredstvi kohezijskega sklada. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Na proračunski postavki 1315004 so sredstva za izdelavo PID za zalogovnik blata, ki je 
potreben za pridobitev uporabnega dovoljenja. Na postavka 1315005 so sredstva za obnovo in 
novogradnjo kanalizacijskega sistema Idrija. V tej postavki so zajeta sredstva okoljske dajatve 
zaradi onesnaževanja vode, ki so namenjena za izgradnjo novih kanalizacijskih vodov, 
sredstva rudarske škode za izgradnjo kanalizacije v Prešernovi in Vodnikovi ulici ter del 
sredstev iz najemnine infrastrukturnih objektov, ki so namenjena za obnovo obstoječih 
kanalizacijskih sistemov. Na postavki 1315013 so sredstva za sanacijo ponikovalnice 
prečiščenih odpadnih vod iz ČN Godovič. Na Postavki 1315027 so sredstva za dokončanje 
Občinskega operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda, v katerem bodo 
določena tudi območja, kjer se do leta 2017 ne bo gradila komunalna infrastruktura. Za ta 
območja se bo podalo vlogo za oprostitev plačila okoljske dajatve.  Dodali smo tudi novo 
postavko 1315030  Celovito urejanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Idrijce. 
Pod tem imenom je v državnem operativnem programu koriščenja kohezijskih sredstev 
zavedena investicija višine 10 mio €, ki se lahko v cca 60 % višini financira iz kohezijskih 
sredstev. Ta investicija lahko zajema izgradnjo oz. povečanje CČN Idrija in izgradnjo 
pripadajočih kanalizacijskih vodov v Idriji. 
 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 
1. Opis podprograma 
Izboljšati stanje na področju varstva okolja z vzpodbujanjem okoljskih aktivnosti, 
ozaveščanjem in izobraževanje javnost, izvajanjem raznih monitoringov, nadzorom emisij in 
imisij, meritvami hrupa, onesnaženosti zraka itd. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Ustava RS, Zakon o varstvu okolja, Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, Zakon o 
ohranjanju narave, Zakon o vodah, Energetski zakon, Občinski program varstva okolja 
Občine Idrija, Odlok o razglasitvi KP Zgornja Idrijca, Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja, Aarhuška konvencija. 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
Okoljska sanacija degradiranih površin. Izboljšano stanje okolja. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Dve največji podjetji v občini, pa tudi veliko manjših, je že uvedlo okoljske standarde. Občina 
Idrija želi slediti okoljski ozaveščenosti in aktivno pristopiti k reševanju okoljskih problemov 
in k okoljski sanaciji degradiranih območij po zaprtju RŽS Idrija. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
1315019 okoljski standard 
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V letu 2010 bomo proučili, kateri od okoljskih standardov je za nas najprimernejši. Z 
uvajanjem izbranega standarda bomo pričeli v letu 2011. 
1315029 Strategija trajnostnega razvoja občine Idrija: V sodelovanju z inštitutom Anton 
Melik, ki je nosilec mednarodnega projekta Capacities, bomo sofinancirali izdelavo strategije 
trajnostnega razvoja občine Idrija, ki bo dokončana do konca januarja 2011.   
 
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 
1. Opis glavnega programa 
Priprava načrtov in podlag za razvoj in upravljanje KP Zgornja Idrijca na način, ki daje 
prednost trajnostnemu razvoju in ohranjanju narave. Aktivnosti za razglasitev Geoparka 
Idrija. Pripravljalne aktivnosti za ustanovitev Regijskega parka. 
 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Na področju ohranjanja narave je dolgoročni cilj ohranjati in izboljšati biotsko pestrost na 
območju občine ter ohraniti geološko dediščino svetovnega pomena. 
 

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Zagotovitev ustreznih pogojev za ohranitev biodiverzitete in geološke dediščine. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 
 
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 
1. Opis podprograma 
Ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstvu naravnih vrednot se daje prednost na območjih 
Natura 2000 in znotraj območja KP Zgornja Idrijca. Varstvo narave in naravna dediščina sta 
tudi eden od temeljev bodočega Geoparka Idrija, zato se jim prilagajajo aktivnosti za razvoj 
podeželja tudi na ostalih območjih občine. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Ustava RS, Zakon o varstvu okolja, Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, Zakon o 
ohranjanju narave, Zakon o vodah, Občinski program varstva okolja Občine Idrija, Odlok o 
razglasitvi KP Zgornja Idrijca, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Aarhuška 
konvencija. 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
S ciljem, da se ohrani bogata geološka in biotska pestrost območja, je Občina Idrija leta 1993 
z odlokom razglasila KP Zgornja Idrijca. Dolgoročni cilji so zagotovitev upravljanja 
navedenega območja ter razglasitev Geoparka Idrija. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Usmerjanje, načrtovanje in usklajevanje dejavnosti, ki so primerne za varovana območja. 
Označitev s tablami prepovedi voženj v naravnem okolju za motorna vozila. Sodelovanje z 
vsemi deležniki ter nadzor kršitev v KP Zgornja Idrijca. Zaščita območij s posebnimi 
biotskimi ali geološkimi vrednostmi. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 

1315025 Ustanovitev geoparka 
Občina namenja sredstva za pripravo podatkov, analize, vključitev javnosti in komunikacijski 
načrt, pripravo organizacijske strukture, udeležbo na strokovnih srečanjih. 
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1315028 Regijski park 
Sofinanciranje pripravljalnih aktivnosti za ustanovitev Regijskega parka. Izvaja ICRA preko 
projekta LAS – zaključek v letu 2010. Sodelujejo sosednje občine, Zavod za varstvo narave 
RS, Zavod za gozdove,… 
 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST  
 

1. Opis področja proračunske porabe 
Priprava prostorskih aktov, ki so osnova za usmerjanje prostorskega razvoja in prostorsko 
načrtovanje ter pravna podlaga za izdajanje gradbenih dovoljenj, je vezano na dolgotrajne 
zakonsko predpisane postopke, ki trajajo tudi več let. Področje ni vezano samo na prostorsko 
zakonodajo, temveč tudi na področje varstva okolja oz. postopke celovitih presoj vplivov na 
okolje. V letu 2010 bo najpomembnejši sprejem novega OPN Občine Idrija. 
Zagotavljanje prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah je ena od osnovnih 
nalog komunalne dejavnosti. Ravno tako zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje tudi 
na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti 
katere so javnega pomena kot so urejanje in čiščenje občinskih cest, urejanje pokopališč, 
zelenih površin in otroških igrišč, rekreacijskih površin, javnih sanitarij ter novoletnih 
okrasitev naselij. 
 
V okviru finančnih možnosti se bo Občina Idrija usmerjala na tista področja stanovanjske 
politike in k tistim skupinam občanov, kjer se je v dosedanjem razvoju pokazalo, da na trgu 
ne uspejo zadovoljivo rešiti svojega stanovanjskega vprašanja. 
Odzivi občanov na doslej izvedene javne razpise za dodelitev neprofitnih stanovanj jasno 
kažejo na nezadostnost ponudbe najemnih neprofitnih stanovanj, saj je število prosilcev vedno 
precej večje od števila razpoložljivih neprofitnih stanovanj. Zato bodo tudi v bodoče 
proračunska sredstva namenjena za pridobivanje najemnih stanovanj, pa čeprav na podlagi 
izvedenih rekonstrukcij obstoječih stanovanj in z urejanjem podstrešnih površin,  ob skrbnem 
vzdrževanju obstoječega stanovanjskega fonda ter učinkovitem izvajanju upravnih nalog. 
  

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Veljavni prostorski plan se bo uporabljal do uveljavitve novega OPN Občine Idrija.  
Sprejem ZPNačrt in kasneje sprejeti podzakonski predpisi so v preteklosti terjali veliko 
prilagajanja in usklajevanja vsebin prostorskih aktov z novimi predpisi, kar je povzročilo 
dodatne stroške in časovne zamike pri izvajanju zastavljenih nalog. Ker je tudi sedaj temeljni 
zakon ZPNačrt v postopku spreminjanja na Vladi RS, se bodo postopki priprave prostorskih 
aktov v letu 2010 morali prilagodili sprejetim spremembam. 
Na segmentu komunalne dejavnosti so dokumenti dolgoročnega razvoja naslednji: 
Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, 
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti. 
 
Leta 2000 je bil sprejet Nacionalni stanovanjski program (Ur. List RS, št. 43/00), ki 
opredeljuje najpomembnejše smeri razvoja stanovanjske oskrbe, ki izražajo javni interes na 
stanovanjskem področju. Zaradi nove Strategije razvoja Slovenije, ki opredeljuje vizijo in 
cilje razvoja Slovenije za obdobje 2006-2013 se napoveduje nova Stanovanjska strategija, ki 
naj bi nadomestila še veljavni Nacionalni stanovanjski program. Temeljna podlaga za 
izvajanje stanovanjskega programa je stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil sredi leta 2008 
spremenjen oz. dopolnjen z novelo SZ-1 A (Uradni list RS, št. 57/08), Spremembe se 
nanašajo na področje upravljanja, subvencioniranja najemnin, soinvestitorstva in partnerstva, 
najemna razmerja, inšpekcijsko nadzorstvo in uvedbo pokrajin. S temi spremembami seje 
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ukinil register najemnih pogodb in nekatere naloge upravnega organa ter uvedlo 
subvencioniranje tržnih najemnin. Spremembe zakona, ki se nanašajo na subvencioniranje 
najemnin so se začele uporabljati v letu 2009. 
 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
1. Opis glavnega programa 
V prvi tretjini leta 2010 načrtujemo sprejem OPN Občine Idrija. S tem bo podana podlaga za 
pridobitev gradbenih dovoljenj na novih območjih poselitve, pričela pa bodo veljati nova 
merila in kriteriji za posege v prostor na območju cele občine.  
Nadaljevale se bodo aktivnosti pri pripravi podrobnejših prostorskih načrtov OPPN-jev.  
Nadaljevali bomo tudi z izdelavo strokovnih podlag in s pripravo programov opremljanja. 
 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Ključen za zagotovitev trajnostnega razvoja in vzpostavitev prostorskih pogojev za 
gospodarski in družbeni razvoj občine, je sprejem novega OPN Občine Idrija. Potrebam 
razvoja bomo sledili z izdelavo novih strokovnih podlag in projektov. Varstvu zaščitene 
kulturne dediščine bomo namenili posebno pozornost v okviru OPPN Mestno jedro Idrije, za 
katero je bil v letu 2009 izdelan konservatorski načrt za prenovo območja. Kriteriji varstva 
kulturne dediščine se bodo upoštevali tudi pri drugih prostorskih aktih.  
 

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Sprejem OPN Občine Idrija in nadaljevanje nalog po sprejemu; predvsem priprava podlag za 
pomembne projekte Občine in prilagajanje novim potrebam razvoja. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
16029003 Prostorsko načrtovanje 
 
16029003 Prostorsko načrtovanje 
1. Opis podprograma 
Poleg sprejema OPN Občine Idrija se bodo v letu 2010 nadaljevale in zaključile aktivnosti pri 
pripravi OPPN Barbare, OPPN Mejca in OPPN Mestno jedro.  
Načrtujemo začetek postopkov priprave OPPN Soča in OPPN Uta. Glede na potrebe razvoja 
bomo izvajali postopke sprememb in dopolnitev veljavnih prostorskih aktov. Na obseg dela 
bodo vplivale tudi pobude investitorjev, ki bodo financirali izdelavo prostorskih aktov ali 
njihove spremembe – tudi pri teh postopke priprave v skladu z zakonodajo vodi občinska 
uprava. Časovno bodo vsi postopki odvisni predvsem od potrebe izdelave novih strokovnih 
podlag. Nadaljevali bomo tudi s pripravo programov opremljanja. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o prostorskem načrtovanj kot temeljni področni zakon, Zakon o urejanju prostora, 
Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave,, Zakon o 
varstvu kulturne dediščine, Na podlagi navedenih zakonov sprejeti podzakonski predpisi. 
 

Odloki Občine Idrija vezani na področje prostorskega planiranja so: 
 

- Prostorske sestavine planskih aktov občine: Odlok o dolgoročnem družbenem planu za 
obdobje 1986-2000 in srednjeročnem družbenem planu za obdobje 1986-1990 občine 
Idrija (Ur. list. SRS št. 3/89, Ur. list. RS št. 71/96, 35/97, 68/98, 37/99, 35/03). 

 
Idrija 

- ODLOK o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 1- Črnovrška planota in 
Godoviško podolje (Uradni list RS št. 2/94,49/01), 
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- ODLOK o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 2- Ledinska planota 
(Uradni list RS št. 12/94, 49/01), 

- ODLOK o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 3- zahodni del občine 
(Uradni list RS št. 30/94, 49/01), 

- ODLOK o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje mesta Idrija (Uradni 
list RS št. 34/93, 52/95, 23/96, 45/97, 49/01, 90/05), 

- ODLOK o prostorsko ureditvenih pogojih Sp. Idrija in del Sp. Kanomlje(Uradni list 
RS št. 34/93, 68/00, 49/01), 

- ODLOK o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Črni Vrh (Uradni list RS št. 
60/92, 68/00, 109/00, 49/01), 

- ODLOK o prostorsko ureditvenih pogojih za območje naselja Godovič (Uradni list RS 
št. 12/92, 46/98, 49/01), 

- UN Mestno jedro Vzhod (Uradni list RS št. 19/90), 
- UN Mestno jedro (Uradni list RS št. 84/01, 44/04), 
- ZN Center II (Uradni list SRS št. 26/75), 
- ZN Center III (Uradni list RS št. 19/90, 113/03), 
- ZN RŽS Halda (Uradni list RS št. 26/97, 68/00),   
- Odlok o sprejetju zazidalnega načrta RŽS 2 Halda v Idriji (Uradni list RS št. 26/97, 

68/00, 59/08),  
- ZN Grapa (Uradni list SRS št.16/81, Uradni list RS št. 26/97),  
- ZN Grapa II (Uradni list SRS št. 42/89), 
- UN Rožna ulica- Gasa (Uradni list SRS št.14/89, Ur.list RS št. 60/92, 67/99, 19/07),  
- UN deponija Grohovt (Uradni list SRS št.12/90, Ur.list RS št. 21/03), 
- UN »Pri Likarici« - Idrija (Uradni list RS št. 38/92,135/04,100/06), 
- ZN Cegovnica (Uradni list SRS št. 18/77, 38/92, Ur.list RS št. 63/01, 42/05, 45/07), 
- ZN Vrh Zelj (Uradni list SRS št.8/80, 109/00), 
- ZN Faletovše (Uradni list SRS št. 1/87), 
- ZN Skirca del (Uradni list SRS št. 4/73), 
- LN Infrastruktura Idrija (Uradni list RS št. 33/01), 
- OLN Dom upokojencev v Idriji za del območja Uta v Idriji (Uradni list RS, št. 31/07). 
 
Spodnja Idrija 
- ZN I2 – Rotomatika (Uradni list RS št. 37/99, 63/07), 
- ZN Pustota Sp.Idrija (Uradni list SRS št.1/87, 60/92),   
- ZN Center Sp.Idrija (Uradni list SRS št. 29/88),  
- LN Pokopališče Sp.Idrija (Uradni list SRS št. 32/89), 
- ZN Sp. Idrija - Koreja (Ur.gl. št. 1/67), 
- OLN »Infrastruktura - Pustota Sp. Idrija« (Uradni list RS št. 17/06).  

 
Godovič 
- ZN Industrijska cona Godovič (Uradni list SRS 18/77, Uradni list RS 49/01, 21/03, 

90/05, 52/06, 53/06, 75/06 – UPB, 23/08),  
- ZN Na Brdu Godovič (Uradni list SRS št. 42/89,109/00). 

     Črni vrh 
- Odlok o sprejetju zazidalnega načrta Suhi potok v Črnem Vrhu nad Idrijo (Uradni list 

št. 67/99). 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma  
Skladen prostorski razvoj občine ter zagotavljanje prostorskih možnosti za potrebe 
gospodarstva in družbenih dejavnosti. 
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Sprejem OPN Občine Idrija, OPPN Mestno jedro, OPPN Barbare in OPPN Mejca. Izdelan 
program opremljanja za območje občine Idrija - strokovna podlaga za uvedbo komunalnega 
prispevka. Kvalitetno izvajanje postopkov priprave prostorskih aktov s poudarkom na 
vključevanju javnosti ter kvalitetno in ažurno izvajanje upravnih postopkov. 
 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 

1316000 geomatika - materialni stroški 
Zagotavljajo se sredstva za prostorske podatke in njihovo pripravo oz. obdelavo za potrebe 
občinske uprave. 
 

1316001 spremembe in dopolnitve PIN in PUP (obstoječih) 
Postavka omogoča pokrivanje stroškov, ki jih ima Občina kot pripravljavec postopkov 
sprememb in dopolnitev veljavnih prostorskih aktov – te kasneje povrne investitor oz. 
zavezani plačnik akta. 
 

1316003 študije, analize, strokovne podlage 
Nadaljevali bomo z izdelavo strokovnih podlag za področje voda za območje kopališča Lajšt 
in Zagoda. Zaključila se bo izdelava Idejnega projekta odvodnjavanja meteornih voda za 
območje OLN Infrastruktura - Pustota v Spodnji Idriji, ki je pogoj za pridobitev novih 
gradbenih dovoljenj na tem območju. Nadaljevala se bo priprava podlag za novi odlok o 
označevanju in obveščanju ter izdelale druge strokovne podlage glede na zahteve nosilcev 
urejanja prostora. 
 

1316004 novi prost. akti občine 
Iz navedene proračunske postavke se bo v skladu s pogodbo med Občino Idrija in 
izdelovalcem OPN Občine Idrija poravnalo pogodbene obveznosti za leto 2010. 
 

1316007 izvedbeni načrt historičnega mestnega jedra Idrije 
Sredstva so namenjena za zaključno fazo izdelave OPPN Mestno jedro. 
 

1316077 OPPN-ji 
Nadaljevale in zaključile se bodo aktivnosti pri pripravi podrobnejših prostorskih načrtov 
OPPN Barbare, OPPN Mejca in OPPN Mestno jedro. Načrtujemo začetek postopka priprave 
OPPN Soča, za katerega je v letu 2009 zasebni investitor zagotovil geodetski načrt območja in 
idejno zasnovo prenove bivšega gostinskega objekta Soča. Po sklepu Odbora za urejanje 
prostora in varstvo okolja bomo pristopili  k pripravi OPPN Uta.  
 

 

1316078 Programi opremljanja (za obmocja OPPN-jev) 
Postopke bomo pričeli glede na novonastale  potrebe na območjih, kjer so predvideni OPPN-
ji. 
 

1316101 Program opremljanja (OPN) 
V letu 2009 je bila izvedena 1. faza projekta - priprava podatkov. Postopek se bo nadaljeval 
po sprejemu OPN Občine Idrija, zato se razlika med planiranimi in porabljenimi sredstvi 
prenaša v leto 2010. 
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1603 Komunalna dejavnost  
 
1. Opis glavnega programa 
Vzdrževanje in izgradnja komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in 
pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti, ki so javnega pomena kot so urejanje in 
čiščenje občinskih cest, urejanje pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, rekreacijskih 
površin, javnih sanitarij ter novoletnih okrasitev naselij. 
. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Zagotoviti kvalitetno oskrbo s pitno vodo vsem občanom na območjih z zadostno gostoto 
poselitve. Zagotoviti primeren nivo uslug uporabnikom pokopaliških in pogrebnih storitev. 
Zagotoviti možnosti rekreacije tako občanom v večjih naseljih kot na podeželju. Času 
primerno okrasitev naselij. 
 

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Izgradnja vodovodnih sistemov na območjih z primerno gostoto poselitev, zagotovitev 
nadomestnih kvalitetnih vodnih virov. Obnova dotrajanih vodovodnih sistemov predvsem v 
Idriji, Sp.Idriji, Godoviču in Črnem Vrhu ter zamenjavo salonitnih cevi. Zgraditi nadomestne 
mrliške vežice v Idriji z razširitvijo pokopališča. Dokončanje pokopališča v Sp.Idriji. Obnova 
ostalih pokopališč v občini (Gore, Črni Vrh, Godovič,…). Zgraditi nove rekreacijske površine 
v Zavratcu, Sp.Idriji. Izvesti vsakoletno okrasitev naselij ob novem letu. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
16039001 Oskrba z vodo 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
16039003 Objekti za rekreacijo 
16039004 Praznično urejanje naselij 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 
 
16039001 Oskrba z vodo 
1. Opis podprograma 
Oskrba prebivalcev s pitno vodo v skladu s predpisi in na območjih s primerno gostoto 
poselitve. Zagotavljanje kvalitetnejših in varnejših vodnih virov in obnova obstoječih 
vodovodnih sistemov. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08),  
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08), 
Zakon o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 59/06),  
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 26/06), 
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08), 
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 94/08),  
Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Idrija  (Uradni list RS, št.  27/09).  
 

3. Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotoviti kvalitetno oskrbo s pitno vodo vsem občanom na območjih z zadostno gostoto 
poselitve. 
 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih 
vodooskrbnih sistemov predvsem na območju Idrije, Sp. Idrije, Črnega Vrha, Godoviča in 
Idrijskih Krnic. 
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5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Podprogram najprej zagotavlja sredstva za vzdrževanje hidrantnega omrežja v občini (p.p. 
1316009). Na vodovodu Idrija se v letu 2010 predvideva predvsem obnova iz sredstev 
najemnin infrastrukture, predvidena pa je tudi ograditev zajetij, označitev vodozbirnh območij 
ter ureditev vodovoda v Prešernovi in Vodnikovi ulici iz rudarske škode (p.p. 1316010). V 
Zadlogu se nadaljuje izgradnja vodovoda, ki se delno financira iz sredstev 23.člena ZFO 
(p.p.1316012). Na Vojskem se planira zagon vrtine, za kar je potrebno zgraditi tudi napajalni 
elektrovod (p.p.1316013). Za vodovod Log v Godoviču (p.p. 1316015) se bo pridobilo 
gradbeno dovoljenje, za vodovod Idr.Bela – Idrija (p.p. 1313016) je ravno tako v postopku 
pridobitev gradbenega dovoljenja, potrebno pa je izdelati še investicijsko dokumentacijo ter 
projekte PZI, saj se projekt prijavlja na razpis Regionalnih spodbud. Izvedba bo potekala v 
letih 2011 in 2012. V Godoviču je predvidena izgradnja sekundarnega voda v Senožeti ter 
obnova vodovoda iz sredstev najemnin infrastrukture (p.p. 1316017). V Idrijskih Krnicah je 
bila v letu 2009 uspešno izvedena kaptažna vrtina, v letu 2010 pa se planira izvedba črpalnega 
preizkusa (p.p. 1316060). V Sp.Idriji se planira izvedba obnove vodovoda iz sredstev 
najemnin infrastrukture (p.p. 1316091). 
 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
1. Opis podprograma 
Obnova in razširitev obstoječih pokopališč in  gradnja mrliških vežic. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),  
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08),  
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 94/08),  
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine 
Idrija (Uradni list SRS, št. 11/97). 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotoviti primeren nivo uslug uporabnikom pokopaliških in pogrebnih storitev.  
  

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Zgraditi nadomestne mrliške vežice v Idriji, ter ureditev del pokopališča, obnoviti del obzidja 
na pokopališču Ledine. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Na pokopališču v Ledinah se nadaljuje v letu 2008 začeta obnova pokopališkega obzidja (p.p. 
1316075), v Idriji pa nadaljuje izgradnja nadomestnih mrliških vežic (p.p. 1316087). Pričenja 
se tudi obnova pokopališča z ureditvijo novega dostopa in platoja pred novimi mrliškimi 
vežicami (p.p. 1316086). 
 
 
16039003 Objekti za rekreacijo 
1. Opis podprograma 
Zagotavljanje rekreacijskih površin na območju celotne občine. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 

/ 

3. Dolgoročni cilji podprograma  
Zagotoviti zadostno količino rekreacijskih in športnih površin ter površin za sprostitev na 
območju občine. 
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Nadaljevanje vzdrževanja rekreacijskih površin v Krajinskem parku, priprava dokumentacije 
za celovito ureditev območja Krajinskega parka. Pričeti z aktivnostmi na športnem igrišču v 
Zavratcu, ter dokončanje faze ureditve nogometnega igrišča v Doleh. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Postavke 1316022, 1316081 in 1316084 se nanašajo na vzdrževanje in razvoj rekreacijskih 
površin v Krajinskem parku. Na postavki 1316096 so predvidena sredstva za zaključek prve 
faze izgradnje nogometnega igrišča v Dolah, na postavki 1316109 pa za izgradnjo prve faze 
športnega igrišča v Zavratcu, kjer se 50 % sredstev pričakuje s strani Fundacije za šport. 
 
16039004 Praznično urejanje naselij 
1. Opis podprograma 
Podprogram se nanaša na novoletno krasitev naselij. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 

/ 

 

3. Dolgoročni cilji podprograma  
Vsakoletno polepšanje naselij ob praznovanju novega leta. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma 
Postavitev in odstranitev  elementov krašenja naselij, po potrebi razširitev obsega krašenja. 
 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunska postavka 1316071 zagotavlja sredstva za namestitev in odstranitev elementov 
novoletne okrasitve naselij. 
 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 
1. Opis podprograma 
Podprogram se nanaša na vse tiste dejavnosti občine, ki nimajo samostojnega podprograma. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 

/ 

 

3. Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotavljanje občanom kvaliteten nivo storitev, izvedba raznih postopkov povezanih s 
komunalnimi storitvami. 
  

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Zagotavljanje funkcioniranja javnega stranišča in ostalih objektov skupne komunalne rabe, 
izdelava dokumentacije in študij, zunanja podpora pri izvajanju zakonsko predpisanih 
postopkov. 
 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Dve postavki (1316025 in 1316026) sta namenjeni izdelavi raznih projektov, študij, raziskav, 
ki niso bile predvidene v planih. Postavka 1316070 zajema stroške električne energije za 
potrebe skupne komunalne rabe (fontane, začasne priključne elektroomarice,..), sredstva za 
vzdrževanje javnega stranišča na avtobusni postaji v Idriji so zagotovljena na p.p. 1316102. 
Sredstva za pokritje vodnih povračil za vodovode, kjer ima občina vodno dovoljenje so 
prikazana na p.p. 1316106, na postavki 1316107 pa so predvidena sredstva za pokritje 
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stroškov zunanjih sodelavcev pri izvedbi postopkov podelitev koncesij, v kolikor bo do tega 
prišlo. Ravno tako so na postavki 1316108 prikazani stroški, ki bodo nastali zaradi zunanje 
pomoči pri prenosu infrastrukturnih objektov od sedanjih izvajalcev na občino in oddajo v 
najem. Do konca pa je potrebno pripraviti tudi katastre komunalne infrastrukture (vodovod, 
odvajanje in čiščenje, javna razsvetljava), stroški teh postopkov so prikazani na p.p.1016110. 
 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
1. Opis glavnega programa 

Občina Idrija smatra za najpomembnejše in za finančno najzahtevnejše zagotavljanje 
neprofitnih najemnih stanovanj. Enkrat letno  objavi javni razpis za oddajo neprofitnih 
stanovanj, ki so se sprostila ali pa jih je pridobila z rekonstrukcijo podstrešnih prostorov ali 
prej neprimernih stanovanj za bivanje. Prav tako skrbi tudi za tekoče in investicijsko 
vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda.  Zaradi precej omejenih proračunskih sredstev 
Občina ne predvideva gradnje novih stanovanj, temveč išče investitorje, ki bi na zemljiščih 
predvidenih za stanovanjsko gradnjo investirali v izgradnjo stanovanj ali vložili potrebna 
finančna sredstva  v nadomestno gradnjo.  
 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

- Zagotavljati potrebno število neprofitnih stanovanj za rešitev stanovanjskega 
problema občanov, ki so se uvrstili na prednostno listo, 

- z omogočanjem zasebnih stanovanjskih investicij z ustrezno urbanistično in 
zemljiško politiko in s specifičnimi produkti pomagati občanom, da čim hitreje 
ustrezno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje, 

- spodbujali vzdrževanje skupnih delov na stanovanjskih objektih, 
- ohranjali in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond, 
- celovito prenoviti dotrajane objekte oz. zagotoviti nadomestno gradnjo 
- urediti vpis v zemljiško knjigo za vsa stanovanja,  
- učinkovito izvajati upravne naloge. 

                  Kazalci: 

- Odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja, 
- Število vseh neprofitnih stanovanj v občini Idrija. 

 

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
S skrbnostjo dobrega gospodarja bomo v okviru razpoložljivih sredstev v objektih, kjer je 
Občina Idrija edini lastnik, kot v tistih, kjer je le etažni lastnik, sprotno zagotavljali obnovo 
skupnih delov in s tem pripomogli k boljšim pogojem v posameznem stanovanju. V skladu s 
sprejetim planom del na stanovanjskem fondu Občine Idrija v letu 2010 bomo zamenjevali 
dotrajane dele v stanovanjih, kot npr. vodovodno in odtočno instalacijo, instalacijo 
centralnega ogrevanja ter stavbno pohištvo. Ob izpraznitvi stanovanja ga bomo pred ponovno 
oddajo obnovili skladno s sedanjimi standardi in potrebami najemnikov. 
V primeru zagotovitve neprofitnih stanovanj vsem prosilcem iz prednostne liste bomo objavili 
nov javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v letu 2010. 
Objavili bomo javni razpis za pridobitev ugodnih stanovanjskih posojil za novogradnjo in 
adaptacijo stanovanj in stanovanjskih hiš ter za nakupe stanovanj in stanovanjskih hiš.  
Kazalci: število obnovljenih stanovanj, število pridobljenih stanovanj na podlagi celovite 
prenove, število in znesek odobrenih posojil. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 
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16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
1. Opis podprograma 
Občina Idrija zaradi omejenih finančnih sredstev ne more biti investitor pri izgradnji 
stanovanjskega objekta, temveč lahko pomaga zagotavljati potrebna stanovanja z urejanjem 
stavbnih zemljišč in s prodajo le-teh potencialnim investitorjem. Z zbranimi sredstvi od 
najemnin pa skrbi za obnovo obstoječega stanovanjskega fonda ter za doseganje ustreznih 
bivalnih standardov. Nova neprofitna stanovanja pridobiva tudi z obnovo neprimernih 
stanovanjskih enot ali z ureditvijo podstrešnih površin in ne samo z nakupi. 
  
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada občine Idrija, 
Nacionalni stanovanjski program, 
Stvarno pravni zakonik, 
Stanovanjski zakon, 
Zakon o graditvi objektov, 
Zakon o urejanju prostora, 
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, 
Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, 
Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, 
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, 
Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine, 
Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, 
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih 
začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb. 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma  
Zmanjšati primanjkljaj neprofitnih stanovanj v občini Idrija s povečanjem števila neprofitnih 
stanovanj, ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond, obnoviti vrnjena neprofitna 
stanovanja, spodbujati stanovanjsko gradnjo z zagotavljanjem stavbnih zemljišč za 
stanovanjsko gradnjo, objavljati javne razpise za pridobitev stanovanjskih posojil  s 
subvencionirano obrestno mero za novogradnje, adaptacije in nakupe stanovanj, izdelava 
projektov etažne lastnine in ureditev vpisov v zemljiško knjigo ter učinkovito izvajanje 
upravnih nalog.  
Kazalci: 
Odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega 
stanovanja ,  
Število stanovanj v lasti občine Idrija, 
Število neprofitnih stanovanj v lasti občine Idrija na 1000 prebivalcev, 
Število in znesek odobrenih posojil, 
Število obnovljenih stanovanj, 
Število stanovanj za katere se izvaja celovita prenova, 
Število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo. 
 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
so enaki izvedbenim ciljem glavnega programa navedeni pod točko 3. 

 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
1316041 investicijsko vzdrževanje stanovanj: sredstva se namenjajo za investicijsko 
vzdrževanje stanovanj na podlagi sprejetega plana del na stanovanjskem fondu Občine Idrija 
za leto 2010. 



 65 

1316042 rezervni sklad: sredstva se namenjajo za vplačila v rezervne sklade, ki jih vodijo 
upravniki skladno z določili Stvarnopravnega zakonika. 
1316074 oblikovanje proračunskega stanovanjskega sklada: sredstva so namenjena za 
subvencioniranje obrestne mere bančnih stanovanjskih posojil… 
 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 
1. Opis podprograma 
Občina Idrija skrbi za tekoče in investicijsko vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda, 
ki ga oddaja v najem preko javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. 
 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada občine Idrija, 
Nacionalni stanovanjski program, 
Stvarno pravni zakonik, 
Stanovanjski zakon, 
Zakon o graditvi objektov, 
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, 
Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, 
Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, 
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, 
Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine, 
Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb. 
 

3.Dolgoročni cilji podprograma  
Ohranjati in investicijsko vzdrževati obstoječi stanovanjski fond, celovito obnoviti vrnjena 
neprofitna stanovanja pred ponovno oddajo, izdelava projektov etažne lastnine in ureditev 
vpisov v zemljiško knjigo ter učinkovito izvajanje upravnih nalog.  
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Upošteva se sprejeti plan del na stanovanjskem fondu Občine Idrija za tekoče leto. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
1316046 stroški upravljanja stanovanj: sredstva se namenjajo za plačilo upravljanja 
izbranemu upravniku. 
1316047 drugi izdatki za stanovanja: sredstva se namenjajo za plačilo zavarovanja stanovanj 
pred požarom in izlivom vode, za izdelavo projektov etažne lastnine za potrebe vpisa v 
zemljiško knjigo ter za plačilo obravnave prispelih vlog na javni razpis za oddajo neprofitnih 
stanovanj. 
1316048 prenos kupnin od prodanih stanovanj na sklade: prejeta sredstva iz naslova prodaje 
stanovanj po Jazbinškovem stanovanjskem zakonu se delijo na tri dele. Stanovanjskemu 
skladu pripada 20% prejete kupnine, Odškodninskemu skladu 10% kupnine, ostalo je od 
Občine Idrija. 
1316051 kupnine solidarnostnih stanovanj: prejeta sredstva se razdelijo med občino Idrija in 
občino Cerkno. 
1316052 tekoče vzdrževanje stanovanj: sredstva se namenijo za nepredvidena dela na 
stanovanjih, ki so se pokazala tekom leta, po sprejemu letnega plana del. 
 
STANOVANJSKI SKLAD 
Na prihodkovni strani sklada se planira prihodek v višini 5.300 EUR letno od kupnin za 
prodana kadrovska stanovanja po Stanovanjskem zakonu. Planiramo, da bo v letu 2010 
proračunski stanovanjski sklad prejel 24.000 EUR od dolgoročno danih posojil 
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posameznikom, ki jih je do konca leta 1995 podeljeval za adaptacije in novogradnje stanovanj 
in stanovanjskih hiš ter za nakupe stanovanj in stanovanjskih hiš ter od danih posojil za 
nakupe kadrovskih stanovanj po stanovanjskem zakonu. Od finančnih inštitucij bo prejel 
5.100 EUR vrnjenih danih posojil. V višini prihodkov proračunskega stanovanjskega sklada 
se bo oblikoval sklad. 
 
PRIHODKI OD PRODAJE STAN. OBJEKTOV IN STANOVANJ 5.300 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL OD POSAMEZNIKOV 24.000 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL – OD FINANČNIH INŠTITUCIJ 5.100 
OBLIKOVANJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 34.400 
 
 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 

1. Opis področja proračunske porabe 
Stroški, ki jih občina namenja področju zdravstva, predstavljajo zakonske obveznosti občine 
na področju zdravstvenega varstva, del sredstev pa se namenja za transferje neprofitnim 
organizacijam in javnim zavodom, ki izvajajo dejavnosti za krepitev zdravja in ki 
dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva. 
 
Zakonske obveznosti občine na področju zdravstva so: 
- zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni , to je osnovna zdravstvena 
in lekarniška dejavnost, 
- podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni, 
- financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom skladno z 21. točko 
15. člena ZZZVZZ, tj. za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz 
drugega naslova in nimajo lastnih sredstev, 
- zagotavljanje mrliško pregledne službe. 
 
2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 23/2005-UPB2 in 23/2008), 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( Uradni list RS št. 72/2006-
UPB3, 91/2007, 71/2008 in 76/2008), 
Zakon o zdravniški službi ( Uradni list RS št. 72/2006-UPB3 in 58/2008), 
Zakon o lekarniški dejavnosti ( Uradni list RS št. 36/2004-UPB1), 
Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS  št. 100/2005, 21/2006 in 14/2007). 
 
1702 Primarno zdravstvo 
1. Opis glavnega programa 
Občina zagotavlja javnemu zavodu Zdravstveni dom Idrija  sredstva za vzdrževalna dela in 
nakup opreme. 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Osnovna zdravstvena dejavnost, ki jo opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in 
zasebni zdravstveni delavci,obsega:    
– spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev 
in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in 
poškodovancev;  
– preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s 
programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;  
– zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;  
– preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo;  
– zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju;  
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– patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter 
oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih;  
– nujno medicinsko pomoč in reševalno službo, če ta ni organizirana pri bolnišnici;  
– zdravstvene preglede športnikov;  
– ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;  
– diagnostične in terapevtske storitve.  
Naloga zdravstvenih delavcev v osnovni zdravstveni dejavnosti na posameznem območju je 
tudi povezovanje in sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ter s socialnovarstvenimi, vzgojno 
izobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizacijami ter posamezniki za oblikovanje in 
izvajanje programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja. 
 

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Izvedbeni cilj je financiranje planiranih vzdrževalnih del in nakupa opreme. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 
Zdravstveni dom je zdravstveni zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno 
varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno 
varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko. 
Na svojem območju zdravstveni dom zagotavlja tudi družinsko medicino ter preventivno in 
kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter fizioterapijo, če opravljanje teh dejavnosti ni 
drugače urejeno. Zdravstveni dom zagotavlja tudi reševalno službo, če ta služba ni 
organizirana v bolnišnici.  

 
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 
1. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zdravstveni dejavnosti ( Uradni list RS št. 23/2005-UPB2 in 23/2008), 
Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS  št. 100/2005, 21/2006 in 14/2007), 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( Uradni list RS št. 72/2006-
UPB3, 91/2007, 71/2008 in 76/2008). 
 
2.Dolgoročni cilji podprograma 
Občina Idrija  je soustanovitelj Zdravstvenega doma Idrija in zagotavlja sredstva za investicije 
in za druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi. 
 
3. Letni izvedbeni cilji podprograma 
V letu 2010 se nadaljuje fazna obnova splošnih ambulant in čakalnic ter nabava opreme. 
 
4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
V letu 2010 se v ZDI načrtuje prenova splošne ambulante, prenova čakalnic v pritličju ter 
izdelava projektov za energetsko sanacijo in projektov prenove vhoda v urgentne prostore. V 
letu 2010 so planirana sredstva za odplačilo rentgena v višini  75.300 €, 65.700 € pa za  
opremo zobne ambulante in druge  opreme za ambulante. Cepljenje proti HPV se bo odslej 
izvajalo v okviru državnega programa, planirana so le sredstva za plačilo zadnjih cepljenj v 
decembru 2009.  
 
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 
1. Opis glavnega programa 
Program zajema sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, ki niso uvrščeni med 
storitve, plačljive iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. To so programi, ki dopolnjujejo 
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sistem zdravstvenega varstva in so namenjeni preprečevanju bolezni in spodbujanju krepitve 
zdravja 
 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa: 
- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja, 
- zboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami 
(populacija v reproduktivnem obdobju…). 
 
3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Glavni izvedbeni cilji so povezani z nadaljevanjem že uveljavljenih programov. Merjenje 
doseganja zastavljenih ciljev se izvaja preko spremljanja poročil izvajalcev. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 
 
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 
1. Opis podprograma 
Podprogram zajema financiranje šole za starše, vsebinsko pa je opis podprograma zajet že v 
opis programa. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS  št. 100/2005, 21/2006 in 14/2007), 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( Uradni list RS št. 72/2006-
UPB3, 91/2007, 71/2008 in 76/2008). 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji in kazalci podprograma so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem glavnega 
programa. 

 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunska postavka zajema financiranje šole za staršev letu 2010. 
 
1707 Drugi programi na področju zdravstva 
 

1. Opis glavnega programa 
Med druge programe na področju zdravstva se uvrščajo zakonske obveznosti občine – 
obvezno zdravstveno zavarovanje občanov ter plačilo storitev mrliško pregledne službe. Sem 
sodijo tudi storitve, ki  pomembno dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva, tak je  program 
nujne medicinske pomoči. 
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj na področju zdravstvenega zavarovanja občanov in plačilu storitev mrliško 
pregledne službe je izvajanje zakonskih obveznosti. Pri programu nujna medicinska pomoč, ki 
je bil v proračun vključen leta 2002 pa bomo tudi v bodoče skušali zagotavljati sredstva. 
 
3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. 
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4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
17079002 Mrliško ogledna služba 
 
17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
1. Opis podprograma 
V podprogram sodi izvajanje postopka in plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki je zakonska obveznost občine. Poleg tega pa še financiranje nujne 
medicinske pomoči, ki omogoča stalno pripravljenost še ene zdravniške ekipe v času 
vikendov, praznikov in ob vrhuncu dopustov. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zdravstveni dejavnosti ( Uradni list RS št. 23/2005-UPB2 in 23/2008), 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( Uradni list RS št. 72/2006-
UPB3, 91/2007, 71/2008 in 76/2008). 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilji podprograma so usklajeni z dolgoročnimi cilji glavnega programa. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Izvedbeni cilj na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov je izvajanje 
zakonskih obveznosti. Izvedbeni cilj na področju nujne medicinske pomoči je zagotavljanje 
stalne pripravljenosti dodatne ekipe v času vikendov, praznikov in ob vrhuncu dopustov. 
 

17079002 Mrliško ogledna služba 
1. Opis podprograma 
Financiranje mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine. V okviru mrliško 
pregledne službe je občina dolžna plačevati mrliške preglede, sanitarne obdukcije  ter stroške 
odvoza umrlih oz. ponesrečenih s kraja nesreče, ki se izvedejo na podlagi klica policije ali s 
strani Gorske reševalne službe za prevoz umrlih v gorah. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( Uradni list RS št. 72/2006-
UPB3, 91/2007, 71/2008 in 76/2008), 
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe ( Uradni list RS št. 
56/1993 in 15/2008). 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je izvajanje obveznosti v skladu z določili zakonov in podzakonskih aktov. 
  

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. Obseg potrebnih sredstev je načrtovan na 
podlagi realizacije preteklih let, saj na obseg in ceno storitev ne moremo vplivati.  
 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Opis proračunske postavke je enak opisu podprograma. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  
 

1. Opis področja proračunske porabe 
Kultura je tista lastnost človeške skupnosti, ki se razvija iz načina življenja in hkrati 
predstavlja podlago za razvoj načina življenja človeka in skupnosti. Je temelj in generator 
ustvarjalnosti in napredka na vseh področjih bivanja. Kulturna zgodovina občine Idrija s svojo 
bogatostjo  predstavlja  osnovo za postmoderno razvojno paradigmo. Kultura dejavno 
sooblikuje podobo občine Idrija, občina pa izkazuje javni interes pri podpori dejavnostim, ki 
prispevajo k spodbujanju razvoja družbe znanja, socialne kohezivnosti, ohranjanju in razvoju 
kulturne dediščine, k izboljšanju kvalitete življenja ter s tem k razvoju občine. 
 
2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/2007 – UPB1), 
Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001 in 96/2002),  
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/2008 in 123/2008), 
Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 ( Uradni list RS št. 35/2008). 
 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
 

1. Opis glavnega programa 
Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v celoti. To pomeni skrb za vzdrževanje , 
obnavljanje in predstavitev nepremične kulturne dediščine, to je kulturnih spomenikov v lasti 
Občine Idrija. Program opredeljuje tudi dejavnosti ohranjanja in predstavitve premične 
kulturne dediščine, ki se odvija v okviru muzejske dejavnosti. 
 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine za generacije zanamcev in njeno smiselno 
vključevanje v življenje in razvoj občine. Vse postopke je potrebno dosledno voditi s 
sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij. Posebno pozornost občina namenja oživljanju 
kulturnih spomenikov z zagotavljanjem primerne funkcionalne rabe. Kazalci: obseg 
obnovitve kulturnih spomenikov, število spomenikov z urejenim upravljanjem, število 
obiskovalcev spomenikov. 
 
3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
V letu 2010 bo prednost posvečena ohranjanju kulturnih spomenikov v lasti Občine Idrija  s 
ciljem zagotavljanja funkcionalne rabe in primerne predstavitve javnosti. Kazalci: obseg 
obnove, raven funkcionalnosti objektov kulturnih spomenikov.  
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
18029001 Nepremična kulturna dediščina 
18029002 Premična kulturna dediščina  
 
18029001 Nepremična kulturna dediščina 
1. Opis podprograma 
Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnove kulturne dediščine v lasti Občine 
Idrija ter dejavnosti v zvezi z kandidaturo za vpis te dediščine na Unesco seznam svetovne 
kulturne dediščine.  
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/2008 in 123/2008), 
Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja ( Uradni list RS št. 43/2008). 
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3. Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je obnova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev 
javnosti in njihova vključitev v življenje mesta. Cilj prizadevanj za vpis dediščine na Unescov 
seznam  je zagotoviti čim višjo stopnjo varovanja izjemne kulturne dediščine. Kazalci za 
doseganje ciljev so število obnovljenih spomenikov in kvaliteta njihove predstavitve. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
V letu 2010 se planira izvedba novega električnega priključka za Grad Gewerkenegg in 
izvajanje najnujnejših posegov na ostalih kulturnih spomenikih. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Mestni muzej Idrija mora v skladu s predpisi o obveznem organiziranju službe varovanja 
sprejeti Načrt tehničnega varovanja in ga posredovati Ministrstvu za notranje zadeve. 
Obstoječi električni priključek Gradu Gewerkenegg  je tako šibak, da ogroža obstoječe 
dejavnosti v objektu, zato se planira izvedba močnejšega priključka. S preostalimi sredstvi se 
bodo izvajala najnujnejša dela za ohranitev ostalih objektov. Kazalci so: število obnovljenih 
spomenikov, dinamika obnove javne kulturne infrastrukture. 
 
18029002 Premična kulturna dediščina  
1. Opis podprograma 
Podprogram  predstavlja skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti 
materialov, velike razpršenosti, človekovih posegov in drugih dejavnikov izpostavljen izgubi 
ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje in prezentacijo premične kulturne dediščine je poverjena 
muzeju, ki ga je Občina Idrija ustanovila z namenom ohranjanja in predstavljanja premične 
kulturne dediščine. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/2007 – UPB1), 
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/2008 in 123/2008), 
Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 ( Uradni list RS št. 35/2008), 
Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na 
področju kulture (Uradni list RS št. 117/2002, 97/2004 in 1/2009), 
Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na 
področju kulture ( Uradni list RS št. 100/2004). 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj je zagotavljati ohranitev premične kulturne dediščine in ustvarjanje 
kakovostnih predstavitev preteklih obdobij. Kazalci so število dogodkov različnega značaja, 
število obiskovalcev in vključenost dejavnosti ohranjanja premične kulturne dediščine v 
pedagoške programe.  
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
V letu 2010 je planirana predstavitev pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja 
kulturne dediščine, dopolnitev že obstoječe zbirke z katalogom, izvedba likovnih razstav in 
seveda redna muzejska dejavnost. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Občina muzeju zagotavlja sredstva za plačo kustosa etnologa, ki se strokovno ukvarja s čipko. 
Predvideva se izdaja kataloga k zbirki Čipka – z nitjo pisana zgodovina in vsaj ena razstava, 
namenjena predstavitvi lastnega dela. V razstavišču Nikolaja Pirnata je predvidena postavitev  
4-5 likovnih razstav na različne teme. Z razstavami je povezana izvedba likovnih delavnic za 
najmlajše obiskovalce muzeja. 



 72 

 
1803 Programi v kulturi  
 

1. Opis glavnega programa 
Program zajema financiranje javnega zavoda (sredstva za plače, materialne stroške, programe, 
investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, nakup knjižničnega gradiva), kulturnih programov 
in projektov ljubiteljske kulture, delovanje Območne izpostave Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti ter za obnovo javne kulturne infrastrukture. 
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje kar največje dostopnosti kulturne ustvarjalnosti 
občanom in ustvarjanje raznovrstne in kakovostne kulturne ponudbe. Posebna pozornost je 
namenjena razvoju in dostopnosti knjižnične dejavnosti, ki ima pomembno mesto v družbi 
znanja. Dolgoročni cilj je tudi trajnejša ureditev javne kulturne infrastrukture. Kazalci 
uspešnosti so število in obseg podprtih programov in projektov in število obiskovalcev. 
 
3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
V letu 2010 bo prednost posvečena razvoju in dostopnosti javne knjižnične službe, kulturne 
ustvarjalnosti in kulturne ponudbe. Kazalci: število in obseg podprtih programov in projektov, 
njihova raznovrstnost in število uporabnikov oz. obiskovalcev. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
18039002 Umetniški programi 
18039003 Ljubiteljska kultura 
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
18039005 Drugi programi v kulturi 
 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
 
1. Opis podprograma 
Občina Idrija je soustanoviteljica Mestne knjižnice in čitalnice Idrija in s proračunskimi 
sredstvi financira plače in plačilo prispevkov zaposlenih, materialne stroške delovanja, nakup 
knjižnega gradiva, investicijsko vzdrževanje za krajevne knjižnice in v deležu za skupne 
stroške.  
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/2007 – UPB1), 
Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 ( Uradni list RS št. 35/2008), 
Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na 
področju kulture (Uradni list RS št. 117/2002, 97/2004 in 1/2009), 
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe ( Uradni list RS št. 
73/2004 in 70/2008). 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je čim bolj približati mrežo krajevnih knjižnic uporabnikom ter z urejanjem 
infrastrukturnih pogojev omogočiti razvoj knjižnične dejavnosti. Cilja sta  tudi popularizacija 
bralne kulture za vse skupine prebivalstva  in razvoj programov, s katerimi knjižnice 
uresničujejo svoje poslanstvo središč znanja, ustvarjalnosti, informacij in na ta način 
prispevajo k večji socialni kohezivnosti. Kazalci so: število izposoj, število obiskovalcev in 
število prireditev. 
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
V letu 2010 je planirana širitev dejavnosti javne službe knjižnične dejavnosti z odprtjem 
krajevne knjižnice v Črnem Vrhu v mesecu maju in pridobitev projektne dokumentacije za 
študijsko čitalnico. Kazalci so enaki kazalcem dolgoročnih ciljev podprograma.  
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
V letu 2010 so planirana tudi sredstva za nakup knjižnega gradiva in plače zaposlenih za 
obdobje od maja 2010 dalje za krajevno knjižnico v Črnem Vrhu, za katero bo zavod namenil 
tudi 5000 € presežka prihodkov nad odhodki iz leta 08 po sklepu Občinskega sveta z dne 
26.3.2009 in polovico redno planiranih sredstev za nabavo opreme.  
 
18039002 Umetniški programi 
 
1. Opis podprograma 
Podprogram obsega kulturne programe in projekte na različnih področjih kulture: 
uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti in intermedijske umetnosti. Večino programov 
na podlagi letne pogodbe izvaja Javni sklad za kulturne dejavnosti. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/2007 – UPB1), 
Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 ( Uradni list RS št. 35/2008), 
Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS 
št. 96/2000). 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje boljše dostopnosti raznovrstnih kulturnih vsebin 
občanom Občine Idrija. Kazalci so: obseg kulturne ponudbe z različnih področij kulture in 
število obiskovalcev. 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma 
V letu 2010 je planirano izvajanje že uveljavljenih programov in projektov. Kazalci so enaki 
kazalcem dolgoročnih ciljev podprograma. 
   
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
V proračun je ponovno vključeno financiranje Grajskih večerov, ki jih je v letu 2009 publika 
močno pogrešala. Izvajala se bosta gledališka abonmaja za odrasle in za otroke, mednarodni 
koncerti komorne glasbe, Tango festival in serija kulturnih prireditev v organizaciji JSKD. 
 
18039003 Ljubiteljska kultura 
 
1. Opis podprograma 
V okviru podprograma Ljubiteljska kultura  je predvideno sofinanciranje ljubiteljskih 
kulturnih društev. Na ta način se podpira razvoj segmenta kulture, ki je vezan na spodbujanje 
kulturne ustvarjalnosti širšega kroga ustvarjalcev.  
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/2007 – UPB1), 
Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 ( Uradni list RS št. 35/2008), 
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa ( Uradni list RS št. 93/2005), 
Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in projektov v Občini Idrija 
(Uradni list RS št. 42/2008). 
 

 



 74 

3. Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture 
in s tem omogočajo koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa, kar občanom omogoča 
višjo kvaliteto življenja. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede 
na pretekla leta. Kazalci so:  število in obseg izvedenih programov in projektov. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunske postavke sledijo letnim izvedbenim ciljem podprograma. 
 
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
 
1. Opis podprograma 
Zagotavljanje obveščenosti javnosti o delovanju občinskih organov, društev, krajevnih 
skupnosti, dogodkih in prireditvah, pomembnih dosežkih občanov, pa tudi publiciranje 
prispevkov o zgodovinskih in trenutno aktualnih dejstvih. 
 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Idrija. 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma  
Trajno zagotovljeni pisni in avdiovizualni viri o dogajanju na celotnem območju občine. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
Sprotno poročanje o delovanju občinskih organov, krajevnih skupnosti, društev in 
posameznikov in zagotavljanje pravice do obveščenosti javnosti o njihovem delovanju. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunska postavka Informiranje zagotavlja sredstva za objave v predvsem v časopisu ABC 
in na Radiu Cerkno, ki sta glavna vira informacij za idrijske občane. Postavka se povečuje za 
letni proračunski indeks. Mestni muzej Idrija bo nadaljeval z izdajanjem Idrijskih razgledov. 
Idrijski razgledi kot revija občinskega pomena temelji na prostovoljnem delu uredniškega 
odbora in avtorjev, sredstva pa so potrebna za samo realizacijo. 
 

18039005 Drugi programi v kulturi 
 
1. Opis podprograma 
Ta podprogram obsega zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 
javnih zavodov, pridobivanje novih prostorskih možnosti in pokrivanje materialnih stroškov 
osrednje občinske kulturne dvorane. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/2007 – UPB1), 
Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 ( Uradni list RS št. 35/2008). 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj je zagotavljanje dobrega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se 
uporablja za izvajanje kulturnih dejavnosti, s čimer se izboljšuje dostopnost kulture. Kazalci 
so: število prireditev in število obiskovalcev. 
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma 
V letu 2010 načrtujemo pridobitev projektne dokumentacije za obnovo in prenovo 
Rudniškega gledališča v Idriji, s čimer bi se pred propadom obvarovalo izjemen spomenik 
državnega pomena, in se ga hkrati usposobilo za funkcijo osrednje večnamenske dvorane v 
občini, ki bi omogočala izvajanje glasbenih, gledaliških in konferenčnih dejavnosti. Planirana 
je tudi izdelava projektne dokumentacije za izvedbo študijske čitalnice v pritličju magazina in 
dvigala, s katerim bi omogočili dostop do javne kulturne infrastrukture in dobrin gibalno 
oviranim osebam.  
 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunske postavke sledijo letnim izvedbenim ciljem podprograma. 
 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
 
1. Opis glavnega programa 
V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za področje športa in programov za mladino. 
Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati 
kakovost življenja posameznika. V okviru programa za šport je pozornost posvečena 
zagotavljanju javne športne infrastrukture, ki omogoča športne aktivnosti in sodelovanju z 
izvajalci športnih dejavnosti, predvsem športnimi društvi, ki si s svojim delovanjem 
prizadevajo okrepiti aktivno članstvo , izvajajo programe športne vadbe in skušajo približati 
športne aktivnosti tudi neorganiziranim skupinam in posameznikom. V okviru programov za 
mladino se izvaja sofinanciranje neprofitnih nevladnih organizacij, ki izvajajo programe in 
projekte za otroke in mladino. 
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj programa je soustvarjanje pogojev za vključevanje vseh skupin prebivalcev  v 
raznovrstne športne aktivnosti. Posebna pozornost je namenjena sofinanciranju programov 
športa otrok in mladine ter skrb za delovanje in vzdrževanje športnih objektov. Cilj 
programov za mladino je ustvarjati pogoje za večjo angažiranost in dostopnost aktivnosti za 
mlade in s spodbujanjem kakovostnih prostočasnih dejavnosti zmanjšati vpliv rizičnih 
dejavnikov, ki so jim izpostavljeni mladi. Kazalci uspešnosti so: obseg urejene športne 
infrastrukture, število in obseg podprtih programov in projektov in število uporabnikov. 
 
3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Glavni izvedbeni cilji so in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
18059001 Programi športa 
18059002 Programi za mladino 
 
18059001 Programi športa 
1. Opis podprograma 
Na področju športa otrok in mladine se sofinancira: 
-  interesna športna vzgoja predšolskih otrok, s katero se spodbuja optimalni razvoj gibalnih 
sposobnosti otrok 
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, s katero se otrokom omogoči spoznavanje 
temeljnih prvin različnih športov, posebna pozornost je namenjena učenju plavanja 
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki posebno 
pozornost namenja razvijanju optimalnih športnih sposobnosti mladih športnikov 
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki omogoča razvoj gibalnih 
sposobnosti  
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- interesna športna vzgoja mladine, s katero se spodbuja prostovoljno vključevanje mladih v 
športne programe in je namenjena predvsem izboljšanju športnih znanj, zagotavljanju 
primerne psihofizične sposobnosti mladine in predstavlja preventivo negativnim vplivom 
sodobnega življenja.  
Poleg tega se sofinancirajo tudi programi kakovostnega in vrhunskega športa, rekreacija 
odraslih , spodbujanje prireditev, ki bi vključile čim več prebivalstva v športne aktivnosti ter 
razvojne in strokovne naloge v športu. 
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje in vzdrževanje javne športne 
infrastrukture. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o športu (Uradni list RS št. 22/1998), 
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji ( Uradni list RS št. 24/2000), 
Pravilnik o sofinanciranju lokalnega programa športa v Občini Idrija (Uradni list RS št. 
23/2008). 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj je kakovostno upravljanje javne športne infrastrukture in spodbujanje 
občanov, predvsem otrok in mladine k športno aktivnemu življenju. Kazalci so obseg 
izkoriščenosti javne športne infrastrukture, število in obseg športnih programov in število 
aktivnih uporabnikov. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma 
V letu 2010 planiramo sredstva za delovanje in vzdrževanje športnih objektov v lasti občine, 
za sofinanciranje vzdrževalnih del na planinskih in taborniški koči ter sredstva za 

sofinanciranje izvajanja športnih programov. Kazalci so obseg izkoriščenosti javne športne 
infrastrukture, število in obseg športnih programov in število aktivnih uporabnikov. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunske postavke sledijo letnim izvedbenim ciljem podprograma. 
 
18059002 Programi za mladino 
 
1. Opis podprograma 
V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje neprofitnih nevladnih organizacij, ki izvajajo 
programe in projekte za otroke in mladino in pokrivanje stroškov vzdrževanja mladinskega 
centra. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS  št. 100/2005, 21/2006 in 14/2007). 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj je ustvarjati pogoje za večjo angažiranost in dostopnost aktivnosti za mlade in 
s spodbujanjem kakovostnih prostočasnih dejavnosti zmanjšati vpliv rizičnih dejavnikov, ki 
so jim izpostavljeni mladi. Kazalci so število in obseg podprtih programov in projektov in 
število uporabnikov. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma 
V letu 2010 se bo sofinanciralo z javnim razpisom izbrane mladinske programe in projekte, 
ter sofinanciralo uveljavljene dejavnosti Zveze prijateljev mladine. V prostorih mladinskega 
centra in na otroških igriščih se bodo izvedla nujna vzdrževalna dela.  
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5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunske postavke sledijo letnim izvedbenim ciljem podprograma. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE  
 

1. Opis področja proračunske porabe 
To področje obsega sistem predšolske vzgoje, vzgoje in izobraževanja na ravni 
osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, druge izobraževalne 
programe ter različne oblike pomoči šolajočim. 
 
2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/2007 – 
UPB5, 36/2008 in 58/2009), 
Zakon o vrtcih (Uradni list RS št. 100/2005 in 25/2008), 
Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/2006 – UPB3, 102/2007). 
 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 

1. Opis glavnega programa 
V ta program sodijo sredstva za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva 
predšolskih otrok. 
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj je doseči čim višjo vključenost otrok v vrtce in s tem zagotoviti vsem otrokom 
enake možnosti v procesu vzgoje in izobraževanja. Cilj je otrokom in družini prijazen vrtec, 
zato občina z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ohranja 
razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Tako beležimo 
že vrsto let 22-25% delež kritja stroškov vrtca s strani staršev, ki je eden najugodnejših v 
državi, hkrati pa se povečuje delež v vrtce vključenih otrok.  
3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Zagotoviti prostorske pogoje v skladu s predpisanimi normativi in standardi in zagotoviti 
materialne pogoje za čim boljše izvajanje programa – kurikuluma.  
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
19029001 Vrtci 
 
19029001 Vrtci 
1. Opis podprograma 
Občina Idrija je ustanoviteljica javnega zavoda Vrtec Idrija, ki posluje v 5 enotah: Prelovčeva, 
Arkova, Spodnja Idrija, Godovič, Črni Vrh. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/2007 – 
UPB5, 36/2008 in 58/2009), 
Zakon o vrtcih (Uradni list RS št. 100/2005 in 25/2008), 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo ( 
Uradni list RS št. 97/2004, 77/2005 in 120/2005), 
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih  za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
(Uradni list RS št. 75/2005, 82/2005, 76/2008 in 77/2009), 
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni 
list RS št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008), 
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS št. 63/1999), 
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Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 95/2007-UPB7, 17/2008, 58/2008, 
80/2008, 48/2009, 91/2009), 
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št.52/1994, 
49/1995, 34/1996, 51/1998, 28/1999, 39/2000, 56/2001, 64/2001, 56/2002, 52/2007), 
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS št. 44/1996, 44/2999, 
102/2000, 92/2002, 120/2004, 110/2005, 45/2006, 129/2006). 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji so zadržati racionalno mrežo vrtcev in zagotoviti ponudbo kakovostnih 
programov. Kazalci so obseg ustreznih prostorov predšolske vzgoje število vključenih otrok. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
V letu 2010 planiramo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog dejavnosti, nadaljujemo s 
pokrivanjem stroškov dodatnih popustov za starše. V skladu s predpisi planiramo sredstva za 
kritje stroškov predšolskega varstva otrok, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah.  Prostorsko 
stisko v Enoti Črni Vrh je potrebno celovito reševati, zato v letu 2010 načrtujemo pridobitev 
dokumentacije za izgradnjo prizidka k OŠ Črni Vrh, v katerem bi se uredilo tri igralnice s 
spremljajočimi prostori. Kazalci so obseg ustreznih prostorov predšolske vzgoje in število 
vključenih otrok. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunske postavke sledijo letnim izvedbenim ciljem podprograma. 
 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
 

1. Opis glavnega programa 
Glavni program Primarno in sekundarno izobraževanje obsega financiranje dejavnosti 
osnovnih šol, glasbenih šol, sofinanciranje materialnih stroškov Čipkarske šole in podpornih 
storitev v primarnem in sekundarnem izobraževanju. 
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja  so racionalizacija šolske mreže glede na 
demografska gibanja, skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja ter glasbenega 
izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikuluma. 
 
3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Zagotavljali bomo sredstva za delovanje Osnovne šole Idrija s podružnicama v Godoviču in 
Zavratcu, Osnovne šole Spodnja Idrija  s podružnico v Ledinah in Osnovne šole Črni Vrh, 
Glasbene šole Idrija ter sofinancirali materialne stroške Čipkarske šole Idrija in projekte 
Gimnazije J. Vege. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
19039001 Osnovno šolstvo 
19039002 Glasbeno šolstvo 
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 
 
19039001 Osnovno šolstvo 
1. Opis podprograma 
Podprogram obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Osnovnim šolam občina 
zagotavlja sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na prostor ( elektrika, kurjava, 
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zavarovanja, čistila..)ter za plače za tiste programe, ki jih financira občine, ostala sredstva 
zagotavlja država. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/2007 – 
UPB5, 36/2008 in 58/2009), 
Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/2006 – UPB3, 102/2007), 
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje devetletne osnovne šole (Uradni list RS št. 
81/2004). 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilji so racionalizacija šolske mreže glede na demografska gibanja, skrb za dvig 
kakovosti osnovnošolskega izobraževanja ter glasbenega izobraževanja in zagotavljanja 
pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikuluma. 
 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 
Osnovnim šolam občina zagotavlja sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na 
prostor ( elektrika, kurjava, zavarovanja, čistila..)ter za plače za tiste programe, ki jih financira 
občine, ostala sredstva zagotavlja država. Nadstandardni programi so v Občini Idrija zelo 
skromni zaradi pomanjkanja sredstev in sicer se financira storitve logopeda, čeprav ima OŠ 
Idrija trenutno težave z zagotovitvijo kadra, projekte dela z nadarjenimi učenci, podaljšano 
bivanje v drugi triadi, 2. učitelj športne vzgoje v 2. razredu na OŠ Idrija. OŠ Idrija planira 
prenovo učilnice in nakup nove prekucne ponve v kuhinji, OŠ Spodnja Idrija pa obnovo vrat 
in pridobitev projekta za pridobitev večnamenskega prostora na podružnici v Ledinah. Ker 
nekateri starejši objekti, namenjeni predšolski vzgoji, nimajo uporabnih dovoljenj, OŠ Idrija 
pa ni vrisana v kataster stavb, planiramo sredstva za začetek postopkov.  
  

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunske postavke sledijo letnim izvedbenim ciljem podprograma. 
 

19039002 Glasbeno šolstvo 
1. Opis podprograma 
Podprogram zajema financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/2007 – 
UPB5, 36/2008 in 58/2009), 
Zakon o glasbenih šolah ( Uradni list RS št. 81/2006 UPB1). 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje programa 
osnovnega glasbenega izobraževanja.  
 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
V letu 2009 je vsa pozornost namenjena nakupu novega klavirja, v letih 2010 in 2011 pa 
preureditev in zvočna ureditev dvorane glasbene šole. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunske postavke sledijo letnim izvedbenim ciljem podprograma. 
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19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 
1. Opis podprograma 
Podprogram zajema delno sofinanciranje materialnih stroškov Čipkarske šole Idrija , ki deluje 
v okviru Gimnazije J. Vege. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS  št. 100/2005, 21/2006 in 14/2007). 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je ohranjanje kulturne dediščine čipkarskega izobraževanja v Idriji. Kazalec 
uspešnosti je število otrok, vključenih v čipkarsko šolo. 
 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
V letu 2010 planiramo sofinanciranje materialnih stroškov Čipkarske šole Idrija v višini 3.100 
€. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunske postavke sledijo letnim izvedbenim ciljem podprograma. 
 
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 
1. Opis podprograma 
Podprogram zajema sofinanciranje projektov Gimnazije J. Vege. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS  št. 100/2005, 21/2006 in 14/2007). 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj je prispevati k dodatnim dejavnostim srednješolskega izobraževanja, s 
katerimi se dviga kakovost izobraževanja, učencem pa ponujajo nove vsebine in možnost 
osebnega razvoja. Kazalec je število projektov, ki jih šola ponuja učencem. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma 
V letu 2010 planiramo sofinanciranje projektov Gimnazije J. Vege v višini 2.000 €. 
 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunske postavke sledijo letnim izvedbenim ciljem podprograma. 
 
1905 Drugi izobraževalni programi 
1. Opis glavnega programa 
V okviru programa Drugi izobraževalni programi Občina Idrija zagotavlja sredstva za 
spodbujanje prebivalstva k vključevanju v formalne in neformalne oblike izobraževanja. 
Glavni program obsega aktivnosti vseživljenjskega učenja odraslih, program preventive 
odvisnosti za dijake srednjih šol in delovanje Univerze za 3. življenjsko obdobje.  
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilji je dvig kakovosti življenja občanov s spodbujanjem aktivnega preživljanja 
prostega časa, usmerjenim v osebnostni razvoj in samouresničitev posameznika. Posebna 
pozornost je posvečena skrbi za preprečevanje družbene izključenosti starejših občanov. 
 
3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Zagotavljali bomo sredstva za Center vseživljenjskega učenja, za projekt preventive 
odvisnosti za dijake in za delovanje Univerze za 3. življenjsko obdobje. 
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 V okviru vseživljenjskega učenja je občanom na voljo : 
- Center za informiranje in poklicno svetovanje, ki jim omogoča dostop do informacij, ki jih 
potrebujejo za večje in ustreznejše vključevanje v oblike formalnega in neformalnega učenja; 
- Svetovalno središče ISIO; 
- Točka vseživljenjskega učenja, ki odraslim omogoča brezplačni dostop do računalniških 
učnih mest, kjer se odrasli lahko učijo na posebej prilagojenih programih za samostojno 
učenje. 
Program preventive odvisnosti za dijake obsega delavnice, ki jih vodi priznan in izkušen 
strokovnjak s področja obravnav odvisnosti in vključujejo vse dijake 2. letnika srednjih šol. 
Univerza za 3. življenjsko obdobje omogoča občanom sodelovanje v študijskih krožkih s 
področja računalništva, učenja angleškega, nemškega, italijanskega in francoskega jezika, 
izpopolnjevanja področja poznavanja kulturne dediščine, veščin risanja in drugih 
priložnostnih delavnic. 
Kazalci so število programov in število vanje vključenih občanov. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
19059002 Druge oblike izobraževanja 
 
19059002 Druge oblike izobraževanja 
1. Opis podprograma 
Opis podprograma je enak opisu glavnega programa.  
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS  št. 100/2005, 21/2006 in 14/2007). 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma 
V letu 2010 bomo sofinancirali aktivnosti vseživljenjskega učenja odraslih v višini 3.200 €, 
program preventive odvisnosti v višini 1.500 € in Univerzo za 3. življenjsko obdobje v višini 
2.000 €. 
  

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunske postavke sledijo letnim izvedbenim ciljem podprograma. 
 
1906 Pomoči šolajočim 
1. Opis glavnega programa 
Glavni program obsega oblike pomoči šolajočim. 
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoze učencev osnovnih 
šol, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km in tem otrokom zagotavljali tudi varstvo v času, ko 
čakajo na pouk. Tudi v bodoče bomo Zdravstvenemu domu Idrija zagotavljali sredstva za 
štipendiranje študentov medicine in s tem pozitivno vplivali na razvoj kadrov, ki jih potrebuje 
Zdravstveni dom Idrija. 
 
3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v osnovne šole in sredstva za štipendije. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 



 82 

19069003 Štipendije  
 
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 
1. Opis podprograma 
Podprogram obsega zagotavljanje sredstev za prevoze otrok v OŠ. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/2007 – 
UPB5, 36/2008 in 58/2009), 
Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/2006 – UPB3, 102/2007). 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. Sredstva se povečujejo predvsem zaradi 
vključevanja novih relacij. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma 
V  letu 2010 se izvajajo organizirani prevozi v Idrijo iz smeri  Vojsko, Godovič, Dole, Jelični 
Vrh, Čekovnik , Idrijska Bela; v Godovič iz smeri Jelični Vrh; v Spodnjo Idrijo iz smeri 
Oblakov Vrh, Idrijske Krnice, Vrsnika; V Ledine iz Mrzlega Vrha in Pečnika; V CIU N. 
Pirnat se šolarji vozijo s kombijem zavoda iz smeri Črni Vrh, s kombijem iz smeri Sp. Idrija, 
V OŠ Črni Vrh s kombijem, ki šolarje pobira po planoti ( iz smeri: Lome, Idrijski Log, 
Tomažk, Trebeč, Vodnjak, Podjesen, Predgriže). Šolarji iz Zavratca se z avtobusom vozijo v 
OŠ Rovte.  
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunske postavke sledijo letnim izvedbenim ciljem podprograma. 
 
19069003 Štipendije  
1. Opis podprograma 
Podprogram zajema zagotavljanje sredstev za štipendiranje študentov medicine. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS  št. 100/2005, 21/2006 in 14/2007). 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj je reševanje kadrovskih težav v zdravstvu na našem območju. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma 
V letu 2010 bomo zagotavljali sredstva za 6 štipendij v višini 19.500 €. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunske postavke sledijo letnim izvedbenim ciljem podprograma. 
 

20 SOCIALNO VARSTVO  
 

1. Opis področja proračunske porabe 
Delo in pristojnosti Občine Idrija na področju socialnega varstva zajema izvajanje nalog, ki 
izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in sicer: 
-  zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu, 
- doplačevanje storitve pomoč na domu za tiste uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno 
delo delno ali v celoti oproščeni plačila, 
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- doplačevanje storitev institucionalnega varstva odraslih (domovi za starejše občane in 
posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občane Občine Idrija, ki so z odločbo centra za 
socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, 
- zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega 
pomočnika. 
Poleg tega Občina Idrija financira dopolnilne socialnovarstvene programe nevladnih 
organizacij in javnih zavodov, ki pomembno širijo in dopolnjujejo mrežo javne službe. 
 
2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS št. 3/2007, 23/2007 in 41/2007) 
Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS  št. 100/2005, 21/2006 in 14/2007) 
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 ( Uradni list 
RS št. 39/2006) 
 
 
 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
 

1. Opis glavnega programa 
V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga 
zakon o socialnem varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih 
pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev 
institucionalnega varstva odraslih in zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za 
storitev pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj 
blaženje materialne ogroženosti in podporni programi, namenjeni drugim ranljivim skupinam. 
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne 
vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami oviranosti, pomoč občanom z 
nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega 
varstva. 
 
3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci 
Glavni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem 
zagotavljanje pravic do koriščenja socialnovarstvenih storitev ter za sofinanciranje 
pomembnih dopolnilnih programov socialnega varstva. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
20049001 Centri za socialno delo 
20049002 Socialno varstvo invalidov 
20049003 Socialno varstvo starih 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
20049005 Socialno varstvo zasvojenih 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 
20049001 Centri za socialno delo 
1. Opis podprograma 
Podprogram obsega izvajanje mladinskih delavnic, delo skupin uporabnikov psihiatrije, delo s 
skupino rejnic in izvajanje socialno pedagoške pomoči. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS št. 3/2007, 23/2007 in 41/2007), 
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Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS  št. 100/2005, 21/2006 in 14/2007), 
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 ( Uradni list 
RS št. 39/2006). 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je omogočiti socialno vključenost in pozitivno vplivati na procese 
samouresničitve pri ranljivejših skupinah prebivalstva. 
  

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
V letu 2010 planiramo zagotovitev sredstev v višini 8.110 €. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunske postavke sledijo letnemu izvedbenemu cilju podprograma. 
 
20049002 Socialno varstvo invalidov 
1. Opis podprograma 
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje 
plače za družinskega pomočnika na podlagi pravice do izbire družinskega pomočnika ter 
sredstva za (do)plačilo storitev institucionalnega varstva v posebnih socialnih zavodih na 
podlagi odločb centra za socialno delo. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS št. 3/2007, 23/2007 in 41/2007), 
Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS  št. 100/2005, 21/2006 in 14/2007). 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v 
posebnih socialnih zavodih za osebe, ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev za 
preživljanje ne zmorejo plačati oskrbe. Kazalec uspešnosti je njihova vključenost v navedene 
oblike skrbi in podpore. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
V letu 2010 na podlagi realizacije in ocene potreb planiramo sredstva za (do)plačilo storitev v 
posebnih socialnih zavodih in za financiranje plač družinskih pomočnikov. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunske postavke sledijo letnemu izvedbenemu cilju podprograma. 
 
20049003 Socialno varstvo starih 
1. Opis podprograma 
V okviru podprograma Socialno varstvo starih zagotavljamo programe, namenjene starejšim 
občanom. Gre za programe in storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu. Pomoč 
družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), 
invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. 
Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in 
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.  
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS št. 3/2007, 23/2007 in 41/2007), 
Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS  št. 100/2005, 21/2006 in 14/2007), 
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 ( Uradni list 
RS št. 39/2006), 



 85 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev ( Uradni list RS št. 
87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008 in 5/2009). 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilji so omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo 
vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja 
mreže javne službe pomoč družini na domu in zagotavljanje enakih možnosti dostopa do 
storitev v domovih za starejše. Kazalci so število opravljenih ur storitve pomoč na domu in 
število uporabnikov. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma 
 V letu 2010 planiramo sredstva za (do)plačilo storitev v splošnih socialnih zavodih na 
podlagi realizacije in ocene potreb.  Pri planiranju sredstev za izvajanje pomoči na domu 
nismo predvideli bistvenega povečanja obsega programa, saj obstoječi zadovoljuje potrebe 
občanov. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunske postavke sledijo letnemu izvedbenemu cilju podprograma. 
 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
1. Opis podprograma 
V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za enkratne denarne pomoči občanom, ki se 
znajdejo v hudi materialni stiski. Strokovno pomoč pri dodelitvi sredstev nudi center za 
socialno delo.  Občina je pokriva pogrebne stroške umrlih, ki nimajo dedičev in lastnih 
sredstev. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS  št. 100/2005, 21/2006 in 14/2007), 
Stanovanjski zakon, 
Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine. 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj je zagotavljanje podpore občanom  v materialni stiski. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
V letu 2010  planiramo sredstva za enkratne denarne pomoči v višini 3.800 € in sredstva za 
pogrebnine v višini 3.000 €. 
Planirajo se tudi sredstva v višini 35.000,00 eur za zagotavljanje subvencij stanarin v 
neprofitnih stanovanjih ter subvencij tržnih najemnin za tiste najemnike, ki so upravičeni do 
najema neprofitnega stanovanja. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunske postavke sledijo letnemu izvedbenemu cilju podprograma. 
20049005 Socialno varstvo zasvojenih 
1. Opis podprograma 
V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje terapevtske dejavnosti kluba 
zdravljenih alkoholikov, s čimer širimo obseg javnih zdravstvenih in socialnih programov. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS  št. 100/2005, 21/2006 in 14/2007). 
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3. Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je spodbujati resocializacijske procese  zdravljenih alkoholikov in s tem 
olajšati njihovo socialno vključevanje.  
 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 
V letu 2010 planiramo za sofinanciranje terapevtske dejavnosti kluba zdravljenih alkoholikov 
sredstva v višini  1.850 €.  
 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunske postavke sledijo letnemu izvedbenemu cilju podprograma. 
 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
1. Opis podprograma 
V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov nevladnih organizacij, ki se posebej ukvarjajo s pomočjo ranljivim skupinam 
prebivalstva ter sredstva za financiranje enkratnih denarnih pomoči občanom ob rojstvu 
otroka. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS  št. 100/2005, 21/2006 in 14/2007), 
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Idrija (Uradni list RS, št. 
45/2007 ). 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj je zagotavljanje storitev za občane, ki v različnih življenjskih stiskah 
potrebujejo različne oblike pomoči, podpore in svetovanja. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma  
V letu 2010 planiramo sredstva za sofinanciranje programov Občinskega odbora Rdečega 
križa, Karitasa, društev s področja socialnega varstva in sredstva za denarne pomoči ob 
rojstvu otroka. 
 
5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Proračunske postavke sledijo letnemu izvedbenemu cilju podprograma. 
 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 
Občina za leto 2010 planira manj sredstev za obresti kot v letu 2009, saj je v preteklosti 
najemala kredite s spremenljivo obrestno mero, ki pa je na trgu trenutno nizka. 
 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
STALNA REZERVA 
 
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
 
23029001 Rezerva občine 
 
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, 
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, 
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske 
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rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 0,5 %. O uporabi 
sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 4.170 EUR odloča župan, v 
drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom 
o proračunu, odloča občinski svet. Na proračunski postavki je prikazano oblikovanje 
proračunskega sklada (konto 409) in ne poraba. Proračunski sklad se pri izvrševanju 
proračuna evidentira tako, da odhodek nastane pri oblikovanju rezervnega sklada, pri črpanju 
sredstev sklada pa se zagotovijo samo evidenčni podatki odhodka po dejanski porabi sredstev. 
                                                                                                   
2303 Splošna proračunska rezervacija 
 
23039001 Splošna proračunska rezervacija 
 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži 
kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za 
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da 
niso zagotovljena v zadostnem obsegu. 
 
 
                                                                                                         ŽUPAN 
                                                                                                         BOJAN SEVER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


