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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNOV OBČINE IDRIJA ZA 
LETI 2019 IN 2020 – DRUGO BRANJE 
 
V obrazložitvi predloga proračunov Občine Idrija za leti 2019 in 2020 za drugo branje so 
pojasnjene samo razlike med prvim in drugim branjem proračuna. 
 
 
 

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 
 

 

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
PRIHODKI 
 
 
Tabela 1: Plan proračunskih prihodkov za leti 2019 in 2020 
Z.št. Vrsta prihodkov Veljavni 

proračun  2018  
Realizacija 
januar-
december 2018 

Proračun 2019 
– 1.branje 

Predlog 
proračuna 2019 
– 2.branje 

Proračun 
2020 – 
1.branje 

Predlog 
proračuna 
2020 – 
2.branje 

1. Davčni prihodki (70) 9.361.379 9.174.103,08 9.499.342 9.499.342 9.326.097 9.326.097 
2. Nedav. prihodki (71) 2.829.191 1.893.164,65 2.226.945 2.299.158 1.771.072 1.771.072 
3. Kap. prihodki (72) 963.805 46.587,21 1.100.516 1.276.851 619.617 666.330 
4. Prejete donacije (73) 0 5.350,00 2.500 2.500 5.000 5.000 
5. Transf. prihodki (74) 1.333.398 627.525,87 2.701.012 2.794.105 1.595.739 1.605.009 
6. Prej.sreds. iz EU (78) 376.727 54.905,53 706.950 706.950 62.147 62.147 
 Prihodki skupaj 14.864.500 11.801.636,34 16.237.265 16.578.906 13.379.672 13.435.655 

 
 
 
Slika 1: Prihodki proračuna v letih 2018, 2019 in 2020 
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Slika 2: Prihodki proračuna v letu 2019 
 

 
 
 
 
Slika 3: Prihodki proračuna v letu 2020  
 

 
 
 
Struktura prihodkov se je v letu 2019 spremenila v korist prihodkov od premoženja, drugih 
nedavčnih prihodkov, prihodkov od prodaje zgradb in prostorov, prejetih sredstev iz 
državnega proračuna ter prejetih sredstev iz občinskih proračunov.  
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7103 Prihodki od premoženja 
Konec leta 2018 je Komunala Idrija prenehala z izvajanjem koncesije za upravljanje z javnimi 
športnimi in kulturnimi objekti v Občini Idrija. Do izbire novega izvajalca velja prehodni 
način financiranja dejavnosti. Komunala Idrija bo občini zaračunala vse stroške, ki ji 
nastanejo z dejavnostjo, Občina Idrija pa bo izstavila račun Komunali za  uporabo objektov. 
Prihodek iz tega naslova planiramo na 710304. 
 
7141 Drugi nedavčni prihodki 
V predlogu proračuna za 2019 se planira nakup reševalnega vozila za ZD Idrija. Del sredstev 
(25.613 €) bo zagotovil ZD in jih nakazal v proračun občine. 
 
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 
V letu 2019 se za drugo branje proračuna planira 209.000 € več prihodkov iz naslova prodaje 
stanovanjskih objektov in stanovanj ter za 32.665 € manj prihodkov iz naslova prodaje 
poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Več informacij v gradivu Načrt ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Idrija za leto 2019.   
 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
Iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli spremenjene podatke o višini 
sredstev za sofinanciranje investicij na podlagi 23. člena ZFO-1. Občina Idrija bo prejela 
9.270 € več sredstev, kot je bilo planirano za prvo branje proračuna. 
Iz Ministrstva za zdravje bomo prejeli 69.853 € za nakup reševalnega vozila za ZD Idrija. 
 
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
Delež za nakup reševalnega vozila, ki odpade na Občino Cerkno, znaša 13.970 €. 
 
Struktura prihodkov se je v letu 2020 spremenila v korist prihodkov od prodaje zgradb in 
prostorov ter prejetih sredstev iz državnega proračuna. Planira se za 46.713 € več sredstev od 
prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj ter 9.270 € iz ministrstva za sofinanciranje 
investicij po 23. členu ZFO-1. 
 
 

ODHODKI  
 
Tabela 2: Plan proračunskih odhodkov za leto 2019 in 2020 
Z.š. Vrsta odhodkov Veljavni 

proračun 2018 
Realizacija 
januar – 
december 
2018 

Proračun 
2019 – 1. 
branje 

Predlog 
proračuna 
2019 – 2. 
branje 

Proračun 
2020 – 1. 
branje 

Predlog 
proračuna 
2020 – 2. 
branje 

1. 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 876.887,38 740.147,54 803.938 803.938 786.382 786.382 
2. 401 Prispevki delodajalcev za soc. var. 134.568,15 116.735,02 119.188 119.188 117.814 117.814 
3. 402 Izdatki za blago in storitve 3.365.959,33 3.092.861,59 3.471.019 3.542.622 3.413.024 3.437.984 
4. 403 Plačila domačih obresti 65.754,00 44.847,89 44.700 44.700 34.480 34.480 
5. 409 Rezerve 215.761 212.209,77 215.120 230.120 212.857 227.857 
6. 410 Subvencije 44.307,50 37.940,29 41.200 41.200 41.200 41.200 
7. 411 Transf. posam. in gospodinjstvom 2.836.017,56 2.730.048,52 2.944.000 2.954.000 2.940.180 2.940.180 
8. 412 Transf. neprof.org.in ustanovam 606.730,56 544.324,32 599.486 619.537 593.606 613.657 
9. 413 Drugi tekoči domači transferi 1.381.902,18 1.324.102,41 1.502.520 1.510.520 1.421.044 1.436.746 

10. 420 Nakup in gradnja osn.sredstev 7.061.919,34 2.525.580,33 6.016.147 6.759.382 4.354.578 4.325.578 
11. 431 Invest. transferi pravnim in fiz. 

osebam, ki niso pror. uporabniki 
205.000,00 204.992,33 205.000 205.000 205.000 205.000 

12. 432 Investicijski transferi pror. upor. 168.170,00 158.306,80 181.800 187.977 195.000 195.000 
 Odhodki skupaj 16.962.977,00 11.732.096,81 16.144.118 17.018.184 14.315.165 14.361.878 
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Slika 4: Struktura planiranih proračunskih odhodkov (podskupine kontov) za leto 2019 
 

 
 
Slika 5: Struktura planiranih proračunskih odhodkov (podskupine kontov) za leto 2020 
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Slika 6: Proračunski odhodki v letih 2018, 2019 in 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
 

 
10 OBČINSKI SVET 
 

01 POLITIČNI SISTEM 
 
0101 Politični sistem 
 
Proračunske postavke za financiranje političnih strank se poveča na podlagi novega izračuna 
zneska financiranja, narejenega skladno z zakonodajo o financiranju političnih strank in sicer 
se je, z upoštevanjem veljavnih glasov za volitve v Občinski svet Občine Idrija, ki so jih 
prejele politične stranke ter zneska primerne porabe za leto 2019 v višini 0,5%, znesek v € za 
posamezen glas povečal na 12,49 €. 
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13 OBČINSKA UPRAVA 
 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 
 
0403 Druge skupne administrativne službe  
 
Predlagamo, da se PP 1204000 Županov sklad poveča za 5000 € letno, saj se je postavka v 
preteklih letih zaradi varčevanja zmanjšala na minimum in ne zadošča dejanskim potrebam v 
občini. Na županov sklad lahko zaprosijo društva oz. zavodi ob posebnih priložnostih, ki jih 
ne morejo prijaviti na javni razpis. 
 
PP 1304025 Zadružni dom v KS Krnice – Masore 
Predlagamo, da se na proračunsko postavko umesti 1.000,00 € za potrebe popravila dela 
strehe na Zadružnem domu, ki je poškodovana in jo je nujno potrebno popraviti, da ne bo 
zamakalo v objekt. 
 
PP 1304033 Šturmajce  
Pred kratkim je bil s strani krovca opravljen ponoven pregled strešne kritine na objektu 
Šturmajce. Ugotovljeno je bilo, da je zamenjava strešne kritine nujna pred prihodnjo zimo, 
zato dodajamo na proračunsko postavko 17.000,00 €, kot je bil znesek iz lanskega predračuna. 
Pred obnovo se bo zbiralo ponudbe za zamenjavo strešne kritine in izbralo najugodnejšega 
izvajalca.  
 
Predlagamo, da se PP 1304036 Popotresna obnova poslovno – stanovanjskih objektov 
poveča za 22.250 €, saj se je po pripravi gradiva za prvo branje na podlagi dopisa iz DTP 
(Državna Tehnična Pisarna) ugotovilo, da je Ministrstvo za Infrastrukturo plačalo znesek, ki 
bi ga morala plačati Občina Idrija. Gre za objekt popotresne sanacije objekta Rožna 15, ki je 
bil zaključen v letu 2018. V proračunu 2019 je bil predviden le znesek za poplačilo zapadlih 
obveznosti iz 2018 v višini 127.200,00 €. Nova vrednost proračunske postavke v 2019 tako 
znaša 149.450,00 €. 
 
Predlagamo, da se PP 1304052 Priprava tehnične dokumentacije za različne projekte 
zmanjša za 5.000,00 €. Sredstva se nameni za pokrivanje proračunskih postavk, ki so se med 
prvim in drugim branjem povečale. Nova vrednost proračunske postavke v 2019 tako znaša 
15.000,00 €. 
 
 
PP 1304053 Ureditev starega GD Vojsko  
Na proračunsko postavko dodajamo 350,00 €, saj smo v času med prvo in drugo obravnavo 
proračuna prejeli ponudbo za izdelavo idejne dokumentacije za spremembo namembnosti 
starega gasilskega objekta v poslovni prostor za turistične namene. Nova višina sredstev na 
postavki je tako 1.350,00 €. 
 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
 
PP 2006001 Delovanje KS Črni Vrh se zmanjša za 437 €, saj je  prenos neporabljenih 
sredstev KS Črni Vrh po zaključnem računu 2018 zaradi popravka DDV za 437 € manjši, kot 
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je bilo planirano v prvem branju proračuna. KS Črni Vrh je skladno s tem popravila svoj 
finančni načrt. 
 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  
 
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
 
Predlagamo, da se PP 1312011 Energetske prenove v predlogu proračuna 2019 in v 2020 
zmanjša za 5.000,00 €. Sredstva se nameni za pokrivanje proračunskih postavk, ki so se med 
prvim in drugim branjem povečale Nova vrednost proračunske postavke v 2019 in 2020 tako 
znaša 5.000,00 €. Iz sredstev namenjenih v tej postavki se pokrivajo stroški izpeljave 
postopkov za prenos kotlovnic v lasti Občine Idrija na Komunalo Idrija in stroški priprave 
dokumentacije za manjše energetske prenove. 
 

PP 1312012 projekt ELENA  Na osnovi zahteve občinskih svetnikov se pri postavki dodajo 
obrazložitve, za katere projekte so namenjena sredstva.  
Projekt ELENA zagotavlja sredstva za tehnično podporo (projektna dokumentacija, izdelava 
investicijske dokumentacije, izdelava potrebne dokumentacije za JZP). Občina Idrija je 
upravičena do 390.309 € tehnične pomoči. Tehnična podpora se nanaša na financiranje 
priprav za investicije na področju trajnostne rabe energije in sicer: Energetske prenove javnih 
stavb, DOLB sisteme, Optimizacijo javne razsvetljave, trajnostne mobilnosti, optimizacijo 
rabe energije na komunalni infrastrukturi – vodovodni sistem, čiščenje vode. Sredstva se 
koristi še v letu 2019. Cilj  je zagotovi kvalitetne projekte za izvedbo in v tem sklopu preučiti 
različne možnosti za financiranje izvedbe ( proračun Občine Idrija, Državna sredstva prek 
različnih razpisov, EU sredstva, sredstva JUNKERJEVEGA  mehanizma, naložbene 
platforme itd.). V preteklih dveh letih je Občina Idrija pridobila kompletno investicijsko in 
projektno dokumentacijo za projekt »Energetska sanacija OŠ Idrija in ZD Idrija in za projekt 
»Kotlarna na biomaso v Črnem Vrhu«. (Daljinsko ogrevanje OŠ Črni Vrh , Vrtca V Črnem 
Vrhu in še štirih sosednjih objektov)  
V letu 2019 je predvidena realizacija projekta »Energetska učinkovita sanacija vodovodnega 
sistema v Občini Idrija. Predvidena je tudi izdelava investicijske dokumentacije za energetsko 
sanacijo športnih objektov (Športni center in Modra dvorana ter Mladinskega centra). 
 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
 
50.000 €, namenjenih za ureditev Kosovelove ulice v Idriji, se prestavi iz PP 1313075 
Asfaltacije javnih poti v KS Mesto Idrija na PP 1313031 Asfaltacije ulic v mestu Idrija 
zaradi ustreznejše proračunske postavke. 
 
PP 1313035 Asfaltacije javnih poti v KS Zavratec  
V letu 2018 se je izvedlo prvo fazo ureditve javne poti pod cerkvijo v Zavratcu. V letu 2019 je 
nujno izvesti asfaltacijo omenjene ceste z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, da se ne bo 
povzročila dodatna škoda zaradi nedokončanih del. 
 
PP 1313194 Asfaltacija LC Idrijska Bela – Krog zaradi zapore Zale  
Po izvedbi razpisa za omenjen projekt je bila predračunska ocena nižja od ponujene najnižje 
ponudbe, zato je potrebno postavko povišati. 
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PP 1313195 Izvedba podpornih zidov na LC Likarca – Rebro – Godovič  
Prav tako je bila ponudba na javnem razpisu višja od predračunske ocene, ki smo jo 
upoštevali v prvem branju. Zaradi tega je potrebno postavko povečati. 
  
Sredstva predvidena, na PP 1313116 Poslovno parkirni objekt v Barbarah, ki so bila 
namenjena za plačilo najemnin za parkirišče, se nameni za pokrivanje proračunskih postavk, 
ki so se med prvim in drugim branjem povečale. 
 
PP 1313192 Parkirišče na Uti  
Parkirišče na Uti bo do dokončne ureditve območja Ute, za kar je pogoj izdelava OPPN-ja in 
izvedba omilitvenih ukrepov zaradi poplav, urejeno v makadamu in namenjeno parkiranju. 
Proračunska postavka se v letu 2019 poveča za 16.940,00 € in v letu 2020 za 23.960,00 €. 
Povečana sredstva so namenjena plačilu najemnine za zemljišče, ki ni v lasti Občine Idrija in 
za redno vzdrževanje parkirišča. 
 
 

14 GOSPODARSTVO 
 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 
PP 1314083 Društvo klekljaric idrijske čipke – program delovanja  
Na proračunsko postavko dodajamo po 7.000,00 eur za vsako proračunsko leto z namenom 
zagotovitve možnosti izvedbe predvidenega programa društva, ki ima 120 članic in status 
društva, ki deluje v javnem interesu ter je registriran nosilec enote klekljanja idrijske čipke. 
Lani je bila čipka vpisana  na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine in je zato zelo 
pomembno, da ostajamo aktivno klekljarsko središče. 
 
PP 1314097 Ureditev vhoda v CID se v letu 2019 zmanjša za 2.899,00 €. Sredstva se 
nameni za pokrivanje proračunskih postavk, ki so se med prvim in drugim branjem povečale.  
 
PP 1314016 Občinske prireditve  
Na proračunsko postavko se dodaja po 3.000,00 eur za vsako proračunsko leto za izvedbo 
prireditve Praznik idrijskih žlikrofov z namenom, da se poveča obseg aktivnosti v smeri 
priprave na Evropsko gastronomsko regijo 2021.  
 
PP 1314063 CID – program delovanja turizem splošno  
Postavko zmanjšujemo za 1.000,00 eur, ki so bila namenjena za etapo dirke po Sloveniji v 
okviru programa delovanja. 
 
PP 1314098 Etapa dirke po Sloveniji  
Predlagamo odprtje nove proračunske postavke Etapa dirke po Sloveniji, na katero umeščamo 
v letu 2019 sredstva v višini 20.000,00 eur. Dirko prenaša Eurosport na svojem prvem in 
drugem kanalu, na voljo pa je tudi preko aplikacije Eurosport Player ter  Televizija Slovenije. 
Gre za veliko promocijo destinacije, ki jo lahko dosežemo z relativno majhnimi sredstvi.  
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  
 
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
 
PP 1315008 Investicija kanalizacija Sp. Idrija – II. faza  
Sredstva so se prerazporedila na tekoče vzdrževanje kanalizacije v Črnem Vrhu. 
 
PP 1315040 Sanacija vodotokov (povirij in meteornih kanalov)  
Proračunska postavka se v letu 2019 in v letu 2020 zmanjša za 4.000,00 €. Za realizacijo del 
predvidenih v tej postavki se predvidi sredstva za intervencijo. Sredstva se nameni za 
pokrivanje proračunskih postavk, ki so se med prvim in drugim branjem povečale.  
 
 
PP 1315055 Kanalizacija Črni Vrh  
Zagotovila so se sredstva za tekoče vzdrževanje starega kanalizacijskega sistema, ki je 
dotrajano. Po spremembi statusa krajevnih skupnosti (niso več pravne osebe) je občina 
prevzela zgrajeno kanalizacijsko omrežje v Črnem Vrhu . Ker se odvajanje komunalne 
odpadne vode oz. kanalizacija v Črnem Vrhu, kot storitev občanom ne obračunava, dotrajano 
kanalizacijo Komunala ne bi prevzela v upravljanje, občina nima namenskih sredstev, vendar 
pa občina mora zagotoviti najnujnejše vzdrževanje sistema. 
 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST  
 
1603 Komunalna dejavnost  
 
PP 1316145 Popravila na Mestnem trgu  se v letu 2020 zmanjša za 5.000,00 € Sredstva se 
nameni za pokrivanje proračunskih postavk, ki so se med prvim in drugim branjem povečale 
 
 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 
PP 1316134 Subvencije OM za nakupe in novogradnje ter adaptacije stanovanj in 
stanovanjskih hiš  
Predlagamo povečanje proračunske postavke v letu 2019 za 10.000,00 eur, tako da bi bila 
skupna višina sredstev na postavki 20.000,00 eur, kot je bila v zadnjih letih odkar objavljamo 
javni razpis stanovanjskih posojil za novogradnje in adaptacije ter nakupe stanovanj ali 
stanovanjskih hiš za mlade in mlade družine. Glede na to, da smo določena neprofitna 
stanovanja ponudili v odkup najemnikom neprofitnih stanovanj, bi lahko razpis razširili in 
dali možnost za odkup stanovanj tistim, ki bi se za to odločili. 
 
PP 1316047 Drugi izdatki za stanovanja 
Postavko v letu 2019 povečujemo za 1.500,00 eur z namenom izdelave cenitev vrednosti za 
tista neprofitna stanovanja, ki bi jih najemniki želeli odkupiti. 
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
1702 Primarno zdravstvo 
 
PP 1317007 Nakup reševalnega vozila  
Ministrstvo za zdravje je občine in zdravstvene domove seznanilo z namero objave razpisa za 
sofinanciranje nakupov reševalnih vozil na nivoju primarnega zdravstva. Zdravstveni dom 
Idrija se je pripravljal na nakup takega vozila v letu 2020, saj bo z lastnimi sredstvi v letu 
2019 nabavil nujno potrebni rentgenski aparat, ker pa pričakujemo 60 % sofinanciranje 
nakupa vozila s strani državnega proračuna, predlagamo uvrstitev investicije v proračunu 
Občine Idrija za leto 2019. 
Prijavo na razpis in izvedbo bi zagotovila Občina Idrija. Celotna investicija je planirana v 
višini 142.000 €, DDV je neupravičen strošek. Po predvideni finančni konstrukciji, 
pripravljeni še pred objavo Ministrstva za zdravje, bi znašal strošek Občine Idrija 32.598 €, 
strošek Občine Cerkno 13.970 €, soudeležba Zdravstvenega doma Idrija 25.613 €, Ministrstvo 
za zdravje pa bi prispevalo 69.853 €.   
 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  
 
1803 Programi v kulturi  
 
PP 1318009 Mestna knjižnica in čitalnica Idrija – plače in prispevki  
Na podlagi sprejetih dogovorov o povečanju plač, je potrebno za stroške dela za izvajanje 
javne knjižnične službe dodati v letu 2019 4000 €, v letu 2020 pa 9.201 €. 
 
PP 1318072 Filmsko gledališče Idrija  
Na podlagi dogovorov o povečanju plač je potrebno povečati sredstva za plače za izvajanje 
drugih javnih kulturnih programov v letu 2020 v višini 1.500 €. 
 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
 
PP 1318088 Stroški objektov za programe športa  
Konec leta 2018 je Komunala Idrija prenehala z izvajanjem koncesije za upravljanje z javnimi 
športnimi in kulturnimi objekti v Občini Idrija. Do izbire novega izvajalca velja prehodni 
način financiranja dejavnosti, ki je za Občino Idrija dražji, zato je potrebno zagotoviti dodatna 
sredstva. Komunala Idrija bo občini zaračunala vse stroške, ki ji nastanejo z dejavnostjo, 
Občina Idrija pa bo potem izstavila račun Komunali za  uporabo objektov. 
 
 

19 IZOBRAŽEVANJE  
 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 
PP 1319061 Vrtec Spodnja Idrija  
Na podlagi podane zahteve iz prve obravnave proračuna, naj se v letu 2019 zagotovijo 
dodatna sredstva in naj se pospeši začetek izvajanja gradnje, je za leto 2019 dodanih 477.400 
€. Ko bo zaključena racionalizacija projekta na nivoju projektov za izvedbo in po potrebi 
novelirana investicijska dokumentacija, se bodo lahko ponovno pričeli postopki javnega 
naročanja za izbiro izvajalcev del. 
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
 
PP 1319026 OŠ Črni Vrh – nakup opreme in osnovnih sredstev  
V OŠ Črni Vrh je bilo potrebno urgentno zamenjati peč za ogrevanje, osnovna šola je 
nabavila rabljeno peč in za porabljenih 6.177 € se povečajo sredstva za nakup opreme in 
osnovnih sredstev v letu 2019. 
 
PP 1319064 Prizidava OŠ Sp. Idrija  
Znižajo se predvidena sredstva za pripravo projektne dokumentacije. 
 
 
20 SOCIALNO VARSTVO  
 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
 
PP 1320021 Občina po meri invalidov  
Dodano je 3.000 € za izvajanje programa Občine po meri invalidov. 
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