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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Ilirska
Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave glasila
Snežnik št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 11. redni seji, dne 28.1.2016 sprejel:

O D L O K O P R O R A Č U N U
O B Č I N E I L I R S K A B I S T R I C A Z A L E T O 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ilirska Bistrica za leto 2016 določajo proračun, izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I.

S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

15.297.996

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

9.830.771

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

8.750.431

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7.753.523

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

801.410

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

195.498

706

DRUGI DAVKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

1.080.340

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREM.

894.885

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

9.200

712

DENARNE KAZNI

17.100

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

1.500

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

0

157.655
2.926.000
380.000
2.546.000

2.541.226

1

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.

741

PREJETA SRED.IZ DRŽ.PR.IZ SRED.PRORAČUNA eu

1.552.632
988.594

S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)

17.474.384

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

4.086.757

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

747.878

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VAR.

144.979

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

47.914

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

242.500

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.IN USTANOVAM

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

1.256.145

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

8.519.306

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

8.519.306

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

251.600

431

INVEST.TR.PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,KI NISO PR.UPOR.

220.000

432

INVEST.TR.PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

31.600

II.

III.

2.903.486

4.616.722
89.000
2.711.975
559.602

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

-2.176.388

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75

IV.

750
751
752

44

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752 )

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

-

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

-

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV

440

DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

442

0

-

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZ.
VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJ.IN SPR.KAP.DEL.(IV.-V.)

0

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A
50

VII.

500
55

V EUR

V EUR

ZADOLŽEVANJE (500)

2.485.298

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

2.485.298

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

550
IX.

406.544

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

406.544

POVEČANJE (ZMANJŠ.)SRED.NA RAČ.(I+IV+VII-II-V-VIII)

-97.634

2

X.
XI.

NETO ZADOLŽEVANJE ( VII-VIII)

2.078.754

NETO FINANCIRANJE ( VI+X-IX)

2.176.387

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRET .LETA

97.634

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet,
nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov
za obdobje od leta 2016 do leta 2019 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Priloge k temu odloku so tudi obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta
razvojnih programov, letni načrt razpolaganja z občinskim premoženjem ter kadrovski načrt.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se sprejema na ravni proračunske postavke – konta, izvršuje pa na ravni
proračunske postavke - podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka
43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu pred požarom- UPB (Uradni list RS,
št. 3/07, 9/11, 83/12),
2. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
3. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in
tekoče zadeve,
4. donacije,
5. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz
naslova zavarovanj,
6. taksa za obremenjevanje voda,
7. prihodki iz naslova koncesije za podeljeno rudarsko pravico,
8. prihodki iz naslova koncesijskih dajatev za gozdove,
9. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
10. drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski
izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in
proračuna.
Če se med izvrševanjem proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo
nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov
za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov s prerazporeditvijo sredstev v okviru
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možnih prihrankov. Prerazporejanje v tem primeru nima omejitev, ki jih določa 6. člen tega
odloka.
Če je med izvrševanjem proračuna izdana sodna ali upravna odločba, na podlagi katere
nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi
obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov s prerazporeditvijo
sredstev v okviru možnih prihrankov. Prerazporejanje v tem primeru nima omejitev, ki jih
določa 6. člen tega odloka.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso bila porabljena, se
prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge in projekte,
za katere so opredeljena.
5. člen
Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi pogodb, odločb, sklepov oziroma drugega
ustreznega akta ali dokumenta, ki predstavlja verodostojno knjigovodsko listino.
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene,
za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z
njimi.
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku dana iz proračuna, je odgovoren predstojnik
uporabnika.
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o
uporabi sredstev preteklega leta tudi poročati. Neposredni in posredni uporabniki
občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno
poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28.
februarja tekočega leta. Na zahtevo župana so dolžni posredovati podatke in poročila tudi
med letom.
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom
občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt ter poročila o realizaciji programov
in porabi sredstev po namenih v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske
klasifikacije javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki, ki se pretežno financirajo
iz proračuna, uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po
uveljavitvi proračuna.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem členom odloka, lahko
župan delno ali v celoti začasno zaustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog
župana to stori občinski svet.
6. člen
Prerazporejanje pri proračunskem uporabniku 100 (Občinski svet), 200 (Nadzorni odbor),
300 (Župan) in 400 (Občina)
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle
sredstva za posamezne namene določena z občinskim proračunom.
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Če se v teku proračuna ugotovi, da so na proračunskih postavkah potrebna dodatna
sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za
izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih
postavk posameznega podprograma s tem, da se ne prepreči izvajanje oziroma realizacija
posamezne načrtovane aktivnosti.
Nove postavke (razen projektov, ki so določeni v NRP) se uvrstijo v posebni del proračuna na
podlagi sklepa župana, vendar le do višine 20.000 evrov; kadar gre za postavke nad to
vrednostjo, odloča občinski svet s sklepom.
Prerazporejanje sredstev med projekti, ki so vključeni v načrt razvojnih programov, je
dovoljeno, če gre za sredstva, ki so bila privarčevana oz. se projekt zaradi tehtnih razlogov ne
bo izvajal. Župan je pristojen za prerazporeditve sredstev za projekte, ki so vključeni v NRP,
če njihova vrednost po prerazporeditvi ne presega 100.000 evrov, vendar se vrednost
projekta ne sme povečati več kot za 150% osnovne vrednosti, določene z proračunom. Za
projekte nad to omejitvijo pa mora vsako povečanje sredstev nad 20% potrditi občinski svet
s sklepom.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa župana, če gre za
projekte, katerih skupna vrednost ne presega 30.000 evrov, oziroma sklepa občinskega
sveta, kadar gre za projekte nad to vrednostjo. Sredstva se prerazporejajo iz projektov, ki se
ne bodo realizirali oz. iz projektov, ki so se realizirali v nižji vrednosti.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna
oziroma veljavni proračun.
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna
služba občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto-podkonto oziroma samostojno
prerazporeja med konti-podkonti v okviru proračunske postavke oz. projekta, če je to
potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe sredstev.
Omejitve prerazporejanja iz tega člena ne veljajo za projekte, s katerimi smo uspešno
kandidirali na evropska ali državna sredstva, če gre za uskladitev načrta razvojnih programov
Občine Ilirska Bistrica (NRP) z državnim načrtom razvojnih programov (NRP).
Prerazporejanje pri javnih zavodih
Javni zavodi lahko izvedejo prerazporeditve sredstev znotraj materialnih stroškov, razen iz
postavke tekoče vzdrževanje, do višine 300 evrov, in o tem obvestijo župana v 5 dneh od
sprejema sklepa. Prerazporeditve nad tem zneskom so dovoljene na podlagi sklepa župana,
o čemer se obvesti svet zavoda.
Neporabljena načrtovana sredstva za varstvo vozačev lahko osnovne šole na podlagi sklepa
župana prerazporedijo za investicijske namene in o tem obvestijo svet zavoda.
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7. člen
V skladu z 51. členom ZJF Občina Ilirska Bistrica lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki
zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen planirana sredstva v proračunu
tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
naslednjih letih 2017, 2018 in 2019 za blago in storitve, za tekoče transfere in investicije ne
sme presegati letno 30% skupnih pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika za leto 2016.
Prevzete obveznosti, iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
Splošna proračunska rezervacija za leto 2016 je opredeljena v višini 210.000 evrov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo:
- za namene, za katere se med letom izkaže, da zanje niso bila zagotovljena sredstva v
zadostnem obsegu, ali za nove namene, ki s proračunom niso bili načrtovani.
O porabi sredstev iz splošne proračunske rezervacije odloča župan.
9. člen
V sredstva proračunske rezerve se v skladu z 49. členom ZJF izloča del skupno doseženih
prejemkov proračuna.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 23.500 evrov.
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.
Na predlog organa pristojnega za finance, župan odloča o uporabi sredstev rezerv do celotne
višine sredstev proračunske rezerve.
Župan lahko zaradi večjih potreb poveča sredstva proračunske rezerve iz sredstev splošne
proračunske rezervacije in iz privarčevanih oz. nerealiziranih postavk, ne glede na omejitve iz
6. člena tega odloka, prav tako lahko ta sredstva neomejeno prerazporeja oz. odpira nove
postavke v NRP pod pogojem, da se ureja infrastruktura, ki je bila poškodovana zaradi ujm.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni vsa dela in nabave (tako investicijska kot tekoča) oddajati
skladno s predpisi o javnem naročanju.
11. člen
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Obveznosti v breme proračuna se plačujejo na način in v rokih, ki so za posamezne namene
porabe določeni z veljavno zakonodajo.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav, storitev in gradenj.
Dogovarjanje predplačil je v skladu s predpisi možno le izjemoma ob primernem načinu
finančnega zavarovanja. Predplačilo mora biti utemeljeno z vidika gospodarnosti.
Vsak izdatek proračuna mora imeti verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje
obveznost za izplačilo.
12. člen
Prerazporejanje pri proračunskih uporabnikih 500-520 (Krajevne skupnosti)
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z
občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Sredstva krajevne skupnosti, določena s proračunom za leto 2016, so namenska.
Izjemoma lahko krajevna skupnost uporabi sredstva za druge namene in sicer v naslednjih
primerih:
- sredstva za funkcioniranje lahko krajevna skupnost nameni za druge namene – te
določi v svojem načrtu,
- lastna sredstva krajevne skupnosti, ki niso strogo namenska – se namen določi v
finančnem načrtu 2016,
- sredstva telekomunikacij, ki jih imajo na računu so namenjena izključno za investicije.
Ostala sredstva, sprejeta s proračunom za tekoče leto, se prerazporejajo neomejeno. Ravno
tako lahko neomejeno prerazporejajo sredstva med projekti, sprejetimi v NRP, in odpirajo
nove projekte in proračunske postavke. Prerazporejanje iz investicij na tekoče delovanje ni
dovoljeno.
Če občinska uprava ali organ, pristojen za nadzor, ugotovita, da krajevna skupnost
nenamensko uporablja sredstva, o tem obvesti izvrševalca proračuna, ki lahko začasno
odredi prekinitev financiranja krajevne skupnosti s sredstvi proračuna do odprave
nepravilnosti.
Na podlagi 19. c člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M) lahko krajevne skupnosti
sklenejo pravne posle brez predhodnega soglasja župana za naloge in aktivnosti, ki so
določene v finančnem načrtu občinskega proračuna za posamezno krajevno skupnost, in
sicer največ do 21.000 evrov za posamezni namen.
Pravni posli, sklenjeni v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena, so nični.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da:
- začasno zmanjša porabo sredstev oz. zadrži izplačila, če prihodki med letom ne
pritekajo v predvideni višini,
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-

odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranjanja njihove
realne vrednosti,
odloča o uporabi sredstev rezerv do višine, določene v 9. členu tega odloka,
odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu s predpisi in tem
odlokom,
potrjuje investicijsko dokumentacijo,
daje soglasje k pravnim poslom krajevne skupnosti iz 12. člena tega odloka,
odloča o prerazporeditvah v skladu s tem odlokom,
o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poroča občinskemu svetu,
o sprejetih odločitvah obvešča občinski svet.

14. člen
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan in druga oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
Odredbodajalec sredstev krajevne skupnosti je predsednik krajevne skupnosti.
15. člen
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in v začetku
prihodnjega leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za
leto 2016 in njegovi realizaciji.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE
16. člen
Za prodajo kmetijskih ali stavbnih zemljišč ob lokalnih cestah in poteh ter za prodajo dela
javnih cest in poti (javno dobro) se pred postopkom prodaje zaprosi za mnenje krajevno
skupnost, na območju katere leži obravnavano zemljišče.
Sklep o nabavi, prodaji ali zamenjavi in načinu prodaje zemljišč iz Letnega načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 sprejme Občinski svet za vsak
primer posebej, v nasprotnem primeru je pravni posel ničen.
Sklep o nabavi, prodaji ali zamenjavi posameznih stanovanj in poslovnih prostorov ter o
načinu prodaje iz Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine za leto 2016,
sprejme Občinski svet za vsak primer posebej, v nasprotnem primeru je pravni posel ničen.
V primeru, da so stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi
nevnovčljivosti premoženja ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati (77.člen ZJF), lahko župan
dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
17. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter odplačila
dolgov v računu financiranja se Občina Ilirska Bistrica za proračun leta 2016 lahko zadolži do
višine 2.485.298 evrov za izvajanje investicij.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ilirska Bistrica v letu 2017, če bo začasno
financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-53/2014
Ilirska Bistrica, dne 28.1.2016
ŽUPAN OBČINE ILIRSKA BISTRICA:
Emil Rojc l.r
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A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna
70 - DAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 8.750.431 €

700 - Davki na dohodek in dobiček
Vrednost: 7.753.523 €
Za leto 2016 se dohodnina načrtuje v višini 7.753.523 evrov.

703 - Davki na premoženje
Vrednost: 801.410 €
Davki na premoženje znašajo 801.410 evrov in vključujejo:


Davke na nepremičnine, ki zajemajo:
- davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb - 2.000 evrov,
- davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo - 1.500 evrov,
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča/pravne osebe - 410.000 evrov,
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča/fizične osebe – 270.000 evrov,
- zamudne obresti iz naslova NUSZ - 1.500 evrov.



Davke na premičnine, ki zajemajo:
- davek na vodna plovila - 800 evrov,
- zamudne obresti od davka na premičnine - 10 evrov.



Davke na dediščine in darila:
- davek na dediščine in darila - 40.000 evrov,
- zamudne obresti davkov občanov - 100 evrov.



Davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki zajemajo:
- davek na promet nepremičnin/pravne osebe - 25.000 evrov,
- davek na promet nepremičnin/fizične osebe - 50.000 evrov,
- davek na promet nepremičnin/nerezidenti - 250 evrov,
- zamudne obresti od davka na promet nepremičnin - 250 evrov.

704 - Domači davki na blago in storitve
Vrednost: 195.498 €
Domači davki na blago in storitve znašajo 195.498 evrov in vključujejo:


Davke na posebne storitve, ki zajemajo:
- davek na dobitke od iger na srečo - 5.000 evrov,
- zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo - 10 evrov.



Druge davke na uporabo blaga in storitev znašajo 190.488 evrov in zajemajo:
- okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – 120.000 evrov,
- turistično takso – 2.000 evrov,
- občinske takse od pravnih oseb – 250 evrov,
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- občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov oseb – 200 evrov,
- pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest – 68.038 evrov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 1.080.340 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Vrednost: 894.885 €
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja se načrtujejo v višini 894.885 evrov, v katere so vključeni:


Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki zajemajo:
- prihodke iz naslova presežka prihodkov nad odhodki Kraških lekarn Ilirska Bistrica v višini 100.000
evrov,
- prihodke od udeležbe na dobičku in dividend v višini 200 evrov.



Prihodki od obresti, ki skupaj znašajo 3.700 evrov:
- na vpogled od občinske uprave v višini 2.500 evrov,
- na vpogled od krajevnih skupnosti v višini 500 evrov,
- vezanih depozitov občinske uprave v višini 500 evrov,
- vezanih depozitov krajevnih skupnosti v višini 200 evrov.



Prihodki od premoženja se načrtujejo v višini 790.985 evrov in sicer:
- prihodki od najemnine za poslovne prostore v višini 69.380 evrov,
- prihodki od najemnin za stanovanja v višini 177.000 evrov,
- prihodki od drugih najemnin, ki zajemajo:


najemnino za stavbno zemljišče na Sviščakih - načrtovana sredstva v višini 20.000 evrov,



uporabnino za prostore v Jurčičevi ulici in Domu na Vidmu sredstva v višini 3.000 evrov,



prihodki od najemnin iz naslova komunalne infrastrukture za vodovode v višini 250.000
evrov,



najemnina od občinskih zemljišč v višini 800 evrov,



najemnina za zemljišče na meji v višini 2.500 evrov,



najemnina za strojna mesta širokopasovnega omrežja v višini 60.000 evrov,



najemnine Mobitel v višini 1.200 evrov,



uporabnino za prostore na gradu Prem ob poročnih obredih načrtovana so sredstva v
višini 2.600 evrov,



plačilo služnostne pravice v višini 10.000 evrov,



najemnina Radio klub Snežnik v višini 330 evrov,

 prihodki od oddaje v najem stavbnih zemljišč ter prihodki od oddaje v zakup kmetijskih zemljišč se v
letu 2016 planirajo v višini 300 evrov. Oddaja v najem se izvaja na podlagi prejetih vlog strank. Prav
tako oddaja v zakup, katero je potrebno objaviti tudi na oglasni deski UE. Upoštevani so tudi prihodki
od oddaje v zakup za zemljišča, ki so bila oddana v zakup v prejšnjih letih (za obdobje 10 let),
 prihodki od podeljenih koncesij so načrtovani v višini 170.000 evrov,
 prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico so načrtovani v višini 11.000 evrov,
 prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico v višini 75 evrov,
 drugi prihodki od premoženja v višini 12.800 evrov.
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711 - Takse in pristojbine
Vrednost: 9.200 €


Takse in pristojbine so načrtovane v višini 9.200 evrov in sicer zajemajo:
- upravne takse 8.000 evrov,
- druge pristojbine (reklamni napisi) - 1.200 evrov.

712 - Globe in druge denarne kazni
Vrednost: 17.100 €


Globe in druge denarne kazni so načrtovane v višini 17.100 evrov in zajemajo:
- globe za prekrške v višini 1.000 evrov,
- prihodki iz naslova občinskega redarstva v višini 1.000 evrov,
- nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 15.000 evrov,
- povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 100 evrov.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
Vrednost: 1.500 €


Prihodki od prodaje blaga in storitev so načrtovani v višini 1.500 evrov:
- prihodki od počitniške dejavnosti v Dugi Uvali v višini 1.500 evrov.

714 - Drugi nedavčni prihodki
Vrednost: 157.655 €


Drugi nedavčni prihodki so načrtovani v višini 157.655 evrov in zajemajo naslednje prihodke:
- prihodke od komunalnih prispevkov investitorjev se načrtuje v višini 60.000 evrov,
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja v višini 500 evrov.
- Drugi izredni nedavčni prihodki, ki zajemajo:
- prihodki od oskrbovancev se načrtujejo v višini 6.000 evrov,
- prihodki iz naslova vračila štipendij so načrtovana v višini 5.000 evrov,
-Srednja šola Postojna, sofinanciranje dela materialnih stroškov za delovanje gimnazije
(sredstva, ki jih nameni Ministrstvo za šolstvo na oddelek gimnazije) v višini 20.293 evrov,
- sredstva za uporabo cest za izredne prevoze se načrtuje v višini 100 evrov,
- obratovalni stroški, ki jih plačujejo uporabniki občinskih prostorov – 25.300 evrov,
- za vračila napačnih nakazil, vračila preteklih let se načrtuje 14.000 evrov,
- prihodki iz naslova vodnega prispevka KS Kuteževo, KS Zabiče in KS Vrbovo v višini 3.500 evrov,
- obratovalni stroški Jurčičeve ulice 1 v višini 6.000 evrov,
-drugi prihodki (plačilo stroškov postopka, plačilo razpisne dokumentacije, bonus Zavarovalnice)
se načrtuje v višini 1.500 evrov,
- sredstva KS Zabiče (prispevek za vodo) v višini 6.200 evrov,
- obratovalni stroški Doma na Vidmu v višini 2.000 evrov,
- za sofinanciranje pustne prireditve v višini 1.200 evrov,
- prihodki iz naslova poseka drevja v višini 1.000 evrov,
- za knjigo Monografija Občine Ilirska Bistrica v višini 200 evrov,
- prihodki iz naslova subvencionirane tržne najemnine so planirani v višini 900 evrov,
- sredstva ZPIZ za sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 3.962 evrov.
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72 - KAPITALSKI PRIHODKI
Vrednost: 2.926.000 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Vrednost: 380.000 €


Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so planirani v višini 130.000 evrov in vključujejo:
 prihodki od počitniške hiše v Njivicah so načrtovani v višini 130.000 evrov,
 prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v višini 250.000 evrov.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Vrednost: 2.546.000 €
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev so načrtovana v višini 2.546.000 evrov in
vključujejo:


Od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov se v letu 2016 planirajo prihodki v višini 10.000 evrov. Prodaja se
izvaja na podlagi prejetih vlog strank. Prodaje se objavlja na oglasni deski UE.



Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in sicer:
 za prihodke od prodaje opremljenih zemljišč v IC Ilirska Bistrica se v letu 2016 načrtuje sredstva v
višini 666.000 evrov. Po prodaji prvega dela zemljišč, se bo uredilo še preostala zemljišča, ki bodo
prodana na javni dražbi. Glede na uspešnost javne dražbe, se lahko ta znesek poveča (zaradi
višanja vrednosti na dražbi).
 od prodaje ostalih stavbnih zemljišč se v letu 2016 načrtujejo sredstva v višini 400.000 evrov.
Prodaje se izvajajo na podlagi prejetih vlog strank.
 prihodki od prodaje zemljišč v Kosezah se v letu 2016 načrtujejo v višini 300.000 evrov. Po prodaji
prvega dela zemljišč, se bo uredilo še preostala zemljišča, ki bodo prodana na javni dražbi. Glede
na uspešnost javne dražbe, se lahko ta znesek poveča (zaradi višanja vrednosti na dražbi).
 prihodki od prodaje zemljišč v industrijski coni Plama se v letu 2016 načrtujejo v višini 1.170.000
evrov. Prodaja se bo izvedla na podlagi predhodne komunalne opremljenosti zemljišč.

Načrt prodaje premoženja (zemljišč in zgradb) je sestavni del proračuna in je priloga proračuna.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI
Vrednost: 2.541.225 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Vrednost: 1.552.632 €


Prejeta sredstva iz državnega proračuna so načrtovana v višini 1.552.632 evrov in zajemajo:
 sredstva za finančno izravnavo se načrtujejo v višini 524.127 evrov,
 sredstva Uprave za zaščito in reševanje za požarno takso se načrtujejo v višini 49.000 evrov,
 sredstva Fundacije za šport za nogometno igrišče ob OŠ Podgrad v višini 50.040 evrov ter za
prestavitev igrišča ob OŠ Dragotin Kette v višini 36.000 evrov,
 sredstva MORS v višini 140.000 evrov za strelišče Bač,
 sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo po ZFO-1 v višini 521.465 evrov,
 sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za kompleks Tok v višini 187.000 evrov,
 sredstva Ministrstva za kmetijstvo in okolje za gozdne ceste se načrtuje v višini 45.000 evrov.
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741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
Vrednost: 988.594 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so načrtovana v višini 988.594
evrov in zajemajo:
 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne
kmetijske politike so načrtovana v višini 305.983 evrov, in sicer:
 sredstva MKGP za vaški dom Pregarje se načrtuje sredstva prenosa iz leta 2014 v višini
219.466 evrov,
 sredstva Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za delovanje društva za Razvoj
podeželja v višini 32.000 evrov (10.000 evrov novih sredstev in 22.000 evrov sredstev prenosa),
 sredstva Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za turistično informativne table v
višini 16.415 evrov sredstev prenosa,
 sredstva Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za Kindlerjev park v višini 38.102
evrov sredstev prenosa.
 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih
skladov so načrtovana v višini 643.300 evrov, in sicer:
 sredstva iz naslova Sosedski program Si-Hr za projekt Bolnica Zalesje v višini 51.000 evrov,
 sredstva za projekt Spominska soba Ostrožno Brdo v višini 8.000 evrov,
 sredstva iz naslova Sosedski program Si-Hr za projekt Muzej Brkinske slivovke v višini 34.000
evrov,
 sredstva za projekt kanalizacija Mola južni del v višini 33.150 evrov,
 sredstva za projekt kanalizacija Mola severni del v višini 43.350 evrov,
 sredstva iz naslova Sosedski program Slo-It za projekt kanalizacija Soze v višini 9.350 evrov,
 sredstva za projekt kanalizacija Harije, Tominje, Zajelšje in Podbeže v višini 17.000 evrov,
 sredstva za projekt protipoplavni ukrepi Trpčane in Ilirska Bistrica v višini 143.650 evrov,
 sredstva za projekt protipoplavni ukrepi Rečica Topolc 1 v višini 164.050 evrov,
 sredstva za projekt protipoplavni ukrepi Topolc 2 Dolnja Bitnja v višini 63.750 evrov,
 sredstva za projekt kuhinja na gradu Prem v višini 76.000 evrov.
 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega
sklada so načrtovana v višini 39.310 evrov, in sicer:
 39.310 evrov sredstva Ministrstva za infrastrukturo za projekt Prometna strategija.
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Odhodki proračuna
40 - TEKOČI ODHODKI
Vrednost: 4.086.757 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Vrednost: 747.878 €
Odhodki te podskupine so planirani skladno z izhodišči, znanimi ob pripravi gradiva. Odhodki se nanašajo na
plače poklicnih funkcionarjev ter zaposlenih v občinski upravi, skladno s kadrovskim načrtom za leto 2016.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Vrednost: 144.979 €
Odhodki vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje,
prispevek za zaposlovanje in starševsko varstvo po predpisanih stopnjah ter premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja za poklicne funkcionarje, zaposlene na občinski upravi in krajevnih
skupnostih.

402 - Izdatki za blago in storitve
Vrednost: 2.903.486 €
Podskupina vključuje tekoče odhodke občinske uprave, občinskih organov in krajevnih skupnosti kot so
pisarniški in splošni material in storitve, energijo, komunalne storitve in komunikacijo, prevozne stroške,
službena potovanja, tekoče vzdrževanje prostorov, objektov; nadalje zakupnine in najemnine, davek na
plače, kazni in odškodnine, sodne stroške, članarine, odhodke za prostorsko dokumentacijo in projektne
naloge, nadomestila za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, sejnine odborom in komisijam, stroške
nadomestnih volitev in druge tekoče odhodke.

403 - Plačila domačih obresti
Vrednost: 47.914 €
Na kontih skupine 403 se izkazujejo obresti za servisiranje domačega in tujega dolga.

409 - Rezerve
Vrednost: 242.500 €
Na kontih skupine 409 se izkazujejo sredstva izločena v rezerve, proračunske sklade in rezervacije za
kreditna tveganja v javnih skladih.

41 - TEKOČI TRANSFERI
Vrednost: 4.616.722 €

410 - Subvencije
Vrednost: 89.000 €
Skupina zajema subvencije, dane fizičnim osebam, javnim zavodom in podjetje.
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411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Vrednost: 2.711.975 €
Ta skupina odhodkov vključuje plačila iz občinskega proračuna, za katera občina kot plačnik neposredno ne
prejme v povračilo materiala ali storitev. Največji del teh sredstev predstavljajo transferi in subvencije
izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb. Prav tako so tu zajeti
transferi posameznikom predvsem za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v šolo,
regresiranje oskrbe v domovih in druge oblike transferov posameznikom. Sem spadajo tudi transferi za
pospeševanje dejavnosti, ki so v javnem interesu in jih izvajajo predvsem neprofitne organizacije kot tudi
subvencije zasebnikom ali privatnim podjetjem za pospeševanje določenih gospodarskih dejavnosti.
Pri razporejanju sredstev proračuna po posameznih namenih tekoče porabe se poleg posredovanih izhodišč
s strani ministrstva pristojnega za finance upošteva tudi obseg programa posameznega izvajalca javne
službe oziroma dejavnosti v javnem interesu. Pri obsegu sredstev za transfere posameznikom in
gospodinjstvom je potrebno upoštevati poleg valorizacije, predvideno gibanje števila prejemnikov in
spremembo zakonodaje in predpisov po posameznih področjih.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Vrednost: 559.602 €
Sredstva v tej skupini so namenjena nepridobitnim organizacijam kot pomoč pri delovanju in se razdelijo na
podlagi razpisov.

413 - Drugi tekoči domači transferi
Vrednost: 1.256.145€
V tej skupini si prikazani odhodki občinskim javnim zavodom in socialni transferi.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
Vrednost: 8.519.306 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Vrednost: 8.519.306 €
Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov,
prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko
vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti
projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine in
pomenijo povečanje realnega premoženja lokalne skupnosti oziroma države.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
Vrednost: 251.600 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
Vrednost: 220.000 €
Na kontih skupine 431 se izkazujejo odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov
sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih
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osnovnih sredstev in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo,
pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Vrednost: 31.600 €
V okviru podskupine 432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom - se izkazujejo investicijski
transferi neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom, ki vodijo poslovne knjige v skladu s
Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu.

B – Račun finančnih terjatev in naložb
V letu 2016 občina Ilirska Bistrica ne načrtuje finančnih terjatev in naložb.

C - Račun financiranja
50 - ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
Vrednost: 2.485.298 €
V letu 2016 občina Ilirska Bistrica načrtuje 2.485.298 evrov zadolževanja.

55 – ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
Vrednost: 406.544 €
Sredstva za odplačilo glavnice za stanovanjsko gradnjo (najet v letu 1994) so načrtovana v višini 16.200
evrov.
V letu 2016 se načrtuje odplačilo kreditov, najetih za infrastrukturo in šolstvo v predhodnem obdobju.
Odplačilo glavnice je načrtovano v višini 390.344 evrov. Odplačevanje glavnice je prikazano v računu
zadolževanja.
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II. OBRAZLOŽITEV
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
OBČINE ILIRSKA BISTRICA V LETU
2016
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Obrazložitev proračunskih postavk
A - Bilanca odhodkov
100 - OBČINSKI SVET
Vrednost: 107.296 €

01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
1000101 - DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA IN KOMISIJ
Vrednost: 69.322 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za izplačilo sejnin članom občinskega sveta so načrtovana na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08,79/09 in 51/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS,
št. 40/2012)
V letu 2016 se za udeležbi na sejah in plačilo akontacije dohodnine načrtuje sredstva v višini 56.914 evrov, za
plačilo prispevkov sredstva v višini 10.408 evrov, od tega za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v
višini 5.852 evrov in za prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 4.556 evrov. Za leto 2016 ob nespremenjeni
vrednosti plačne lestvice znaša najvišji znesek sejnin, ki jih lahko v Občini Ilirska Bistrica prejme član občinskega
sveta, član nadzornega odbora, član komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski
svet ali župan 2.738 evrov. Za pripravo prednovoletnega sprejema se načrtujejo sredstva v višini 2.000 evrov.

1000103 - SOFINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK
Vrednost: 12.802 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga, ki določa financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14).
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je
dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če
število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, namenjenih za financiranje
političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto, ki trenutno znaša
0,30 evrov mesečno na dobljen glas na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
Sredstva za sofinanciranje političnih strank se načrtuje v višini 12.802 evrov.

1000105 - ARHIVIRANJE IN SNEMANJE
Vrednost: 9.842 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 9.842 evrov za snemanje sej Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica po
pogodbi z Zavodom TV Galeja Ilirska Bistrica.
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01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov
1000106 - OBČINSKE VOLITVE, REFERENDUMI
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se načrtuje 10.000 evrov za izvedbo morebitnih volitev oziroma referendumov v občini.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 - Kadrovska uprava
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev
1000107 - OBČINSKE NAGRADE
Vrednost: 680 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 680 evrov za nakup in graviranje plaket.

0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
1000108 - PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Vrednost: 4.650 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke se načrtujejo sredstva v višini 4.650 evrov, od tega za kulturni del programa 1.650 evrov in 3.000
evrov za reprezentančne stroške.
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200 - NADZORNI ODBOR
Vrednost: 4.544 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 - Fiskalni nadzor
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
2000201 - DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA
Vrednost: 4.544 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za delovanje nadzornega odbora se v letu 2016 načrtuje 6 sej v višini 4.544 evrov, od tega se za prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 368 evrov in za prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 286
evrov.
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300 - ŽUPAN
Vrednost: 93.802 €

01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
3000101 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ŽUPANA
Vrednost: 48.308 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Plača župana je načrtovana na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev (Ur.l. RS, št. 14/06, 27/06), Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 40/12 - ZUJF, 46/13, 50/14 in
95/14 - ZUPPJS15), Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS, št. 40/12, 85/14, 95/14) in Zakona o ukrepih na
področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14) ter veljavne
zakonodaje s strani države. Sredstva so načrtovana v višini 48.308 evrov. Od tega so sredstva za plače in osebnih
prejemkov 36.800 evrov, za prispevke in premije kolektivnega dodat. pokojninskega zavarovanja so načrtovana
sredstva v višini 6.743 evrov, stroški za prehrano v višini 775 evrov in sredstva za izplačilo za dodatka na delovno
dobo v višini 3.990 evrov.

3000102 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI PODŽUPANA
Vrednost: 25.394 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-N (Ur. l. RS, št. 60/07), ki določa, da v primeru da podžupan opravlja
funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Plačni razred se podžupanu določi na
podlagi Odloka o plačah funkcionarjev (Ur. l. RS, št. 14/06). V letu 2016 se za izplačilo nadomestila za opravljanje
funkcije podžupana načrtuje sredstva v višini 25.394 evrov, od tega za plače in druge izdatke podžupana v višini
21.740 evrov, za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 2.055 evrov ter za prispevek za
zdravstveno zavarovanje v višini 1.599 evrov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
3000107 - PRIREDITVE IN PRAZNIKI
Vrednost: 20.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za izvedbo prireditev ob 1. maju in za izvedbo ostalih prireditev se planirajo sredstva v višini 20.100 evrov, od tega
sredstva prenosa v višini 2.000 evrov za plačilo prireditev v mesecu decembru in 18.100 evrov sredstev za
prireditve v letu 2016.
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400 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 16.221.849 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
4000202 - PROVIZIJA UJP, BANKI
Vrednost: 3.270 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za namene plačila provizij bankam za vodenje računa se načrtuje sredstva v višini 240 evrov, za obračun stroškov
Banke Slovenije se načrtuje sredstva v višini 3.000 evrov, za plačilo negativnih obresti sredstev javnega sektorja pri
Banki Slovenije se načrtuje sredstva v višini 25 evrov in za plačilo obresti za FURS v višini 5 evrov.

4000206 - PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
Vrednost: 200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest se načrtuje v višini 200 evrov, ker je občina Ilirska Bistrica zavezanec za
omenjeno pristojbino - lastnik gozdnih zemljišč.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
4000401 - STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV
Vrednost: 5.460 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za oglaševalske storitve kot so objave, razpisi, natečaji se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 5.460 evrov.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
4000403 - PRIREDITVE V MESECU DECEMBRU
Vrednost: 27.480 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke se načrtujejo sredstva v višini 27.480 evrov, od tega za plačilo decembrskih prireditev iz leta
2015 13.740 evrov, 13.740 evrov pa za izvedbo prireditev v mesecu decembru 2016.
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04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
4000404 - UPRAVLJANJE IN ZAVAROVANJE POSLOVNIH PROSTOROV
Vrednost: 6.850 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za upravljanje poslovnih prostorov načrtuje sredstva v višini 6.850 evrov.

4000405 - TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV
Vrednost: 33.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v letu 2016 načrtujemo sredstva v višini 33.100 evrov.

4000406 - VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV - VEČJA POPRAVILA
Vrednost: 55.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za investicijsko vzdrževanje - večja popravila poslovnih prostorov se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 55.000
evrov.

4000407 - POSLOVNI PROSTORI NA JURČIČEVI ULICI 1
Vrednost: 20.033 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za plačilo komunalnih storitev načrtuje sredstva v višini 122 evrov, za plačilo električne energije
sredstva v višini 1.000 evrov, za ogrevanje sredstva v višini 5.000 evrov ter za druge stroške sredstva v višini 6.156
evrov.
V letu 2016 se za obratovanje in vzdrževanje poslovnih prostorov na Jurčičevi ulici 1 načrtuje sredstva skupaj v
višini 7.755 evrov.

4000415 - VAŠKI DOMOVI
Vrednost: 75.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4000416 - DALJINSKO OGREVANJE
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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4000418 - ZAVAROVANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA
Vrednost: 16.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za zavarovanje občinskega premoženja se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 16.000 evrov. Od tega za
zavarovalne premije za objekte v višini 13.000 evrov in za zavarovalne premije za opremo v višini 3.000 evrov.

4000420 - ENERGETSKE IZKAZNICE OBČINE
Vrednost: 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V sklopu postavke so v letu 2016 načrtovani stroški za izdelavo Energetskih izkaznic za občinske javne objekte v
višini 6.000 evrov.

4000421 - SANACIJA DEGRADIRANIH OBMOČIJ
Vrednost: 456.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
4000636 - SOFIN.ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Vrednost: 1.900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za članarino v Združenju občin Slovenije načrtuje sredstva v višini 1.900 evrov.

0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
4000601 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI JAVNIM USLUŽBENCEM
Vrednost: 822.470 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem se načrtujejo na podlagi veljavnih - Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 40/12 - ZUJF, 46/13, 50/14 in 95/14 ZUPPJS15), Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS, št. 40/12, 85/14, 95/14), Zakona o ukrepih na področju
plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14), Kolektivne pogodbe za javni
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sektor (Ur. l. RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12), kadrovskega načrta občinske uprave ter veljavne
zakonodaje s strani države. Plače in drugi izdatki se bodo med letom usklajevali glede na sprejete dogovore med
sindikalnimi partnerji.
Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem v občinski upravi so v letu 2016 načrtovani v višini 822.470 evrov. V
okviru te postavke se načrtuje sredstva za regres za letni dopust za leto 2016. Višina regresa je odvisna od plačnega
razreda v katerega bo javni uslužbenec uvrščen na dan 30.4.2016. Do izplačila regresa so upravičeni vsi javni
uslužbenci, ki so uvrščeni v 50. in nižji plačni razred. Za leto 2016 se načrtuje 16.500 evrov sredstev za regres. Za
leto 2016 se prav tako načrtuje eno solidarnostno pomoč v višini 578 evrov. Za prevoz na delo in prehrano se
načrtujejo sredstva v višini 44.000 evrov. Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno
varnost je upoštevana veljavna zakonodaja. Prispevki se načrtujejo v višini 104.357 evrov. Sredstva za premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovana v višini 11.800 evrov, kjer se upoštevajo višine
premij izračunane na podlagi Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v
javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14).

4000603 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Vrednost: 40.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so načrtovana sredstva za pisarniški material in storitve v višini 7.500 evrov, čistilni material v
višini 2.300 evrov, časopise, revije in strokovno literaturo v višini 5.000 evrov, izdatki za reprezentanco v višini
13.000 evrov ter 13.000 evrov za druge materialne stroške.

4000604 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za nakup službene obleke se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 1.000 evrov. Za zdravniške preglede zaposlenih
se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 3.000 evrov.

4000605 - ENERGIJA, VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE
Vrednost: 55.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 55.000 evrov, in sicer za električno energijo v višini 10.000 evrov, ogrevanje
v višini 15.000 evrov, vodo in komunalne storitve v višini 3.800 evrov, telekomunikacije v višini 14.000 evrov. Za
poštnino ter kurirske storitve se načrtuje sredstva v višini 9.000 evrov. Za električno energijo v parkirišču ob
občinski stavbi se načrtuje 2.500 evrov, za varovanje parkirišča se načrtuje 700 evrov.

4000606 - PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE
Vrednost: 11.545 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za goriva, maziva, vzdrževanje in popravilo vozil, registracijo in zavarovanje vozil ter nakupa vinjet se v letu 2016
načrtuje sredstva v višini 11.545 evrov.
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4000607 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA UPRAVE
Vrednost: 800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za izdatke za službena potovanja - dnevnice in prevozni stroški, načrtuje sredstva v višini 800 evrov.

4000609 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Vrednost: 58.244 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunski postavki so zajeti stroški revizorskih storitev, plačila študentskemu servisu, izdatki za strokovno
izobraževanje zaposlenih ter sodni stroški v skupni, skupno v višini 58.244 evrov.

4000610 - TEKOČE VZDRŽEVANJE POČ.KAP.-DUGA UVALA
Vrednost: 2.250 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za plačilo električne energije, vode in komunalnih storitev ter stroškov vzdrževanja apartmaja v Dugi Uvali se v letu
2016 načrtuje sredstva v višini 2.250 evrov.

4000611 - TEKOČE VZDRŽEVANJE POČ.KAPAC.- NJIVICE
Vrednost: 450 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za plačilo stroškov vode in komunalnih storitev objekta v Njivicah so v letu 2016 načrtovana sredstva v višini 450
evrov.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
4000612 - VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME VOPI
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se načrtujejo sredstva za financiranje tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme, ki ga izvaja
podjetje 3Port, informacijski inženiring d.o.o, v višini 5.000 evrov. Sredstva vključujejo tekoče vzdrževanje
komunikacijske opreme in se plačujejo na podlagi pogodbe in aneksa št. 1 za vpeljavo sistema VOPI vodenje
postopkov in pisarniško poslovanje na Občini Il. Bistrica. Sredstva za mesec december 2016 bodo zagotovljena kot
sredstva prevzema obveznosti v letu 2017 v višini 395,28 evrov in tudi izplačana v januarju 2017.
V letu 2016 se načrtujejo sredstva za financiranje najema računalniške in programske opreme, ki ga nudi podjetje
3Port, informacijski inženiring d.o.o, v višini 5.000 evrov. Sredstva vključujejo najem računalniške in programske
opreme in se plačujejo na podlagi pogodbe in aneksa št. 1 za vpeljavo sistema VOPI vodenje postopkov in
pisarniško poslovanje na Občini Il. Bistrica. Sredstva za mesec december 2016 bodo zagotovljena kot sredstva
prevzema obveznosti v letu 2017 v višini 395,28 evrov in tudi izplačana v januarju 2017.
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4000620 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4000622 - UREDITEV OBČINSKE STAVBE
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4000624 - TEKOČE VZDRŽEVANJE PROSTOROV V OU
Vrednost: 13.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za tekoče vzdrževanje prostorov v občinski stavbi se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 13.000 evrov.

4000627 - VZDRŽEVANJE SPLETNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Vrednost: 4.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vzdrževanje spletne strani vključuje stroške gostovanja spletne strani, stroške podaljšanja domene,
stroške internetnega dostopa in VPN ter manjše popravke strani med letom. V letu 2016 se za ta namen načrtuje
sredstva v višini 4.500 evrov.

4000628 - UREDITEV BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za storitve občinske blagajne, ki omogoča občanom občine Ilirska Bistrica plačevanje položnic, za električno
energijo, komunalne storitve ter najemnine za stanovanja, brez provizije na Hranilnici Vipava se v letu 2016
načrtuje 7.000 evrov.

4000631 - VZDRŽEVANJE PROGRAMA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Vrednost: 430 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za stroške vzdrževanja programa v letu 2016 planiramo 430 evrov v skladu s sklenjeno pogodbo s podjetjem Sezam
d.o.o.. Mesečni strošek vzdrževanja programa znaša 34,75 evrov.

4000632 - PROSTORSKO INFORMACIJSKI SISTEM OBČINE
Vrednost: 8.288 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se načrtuje 5.000 evrov sredstev za tekoče vzdrževanje prostorsko informacijskega sistema. Za tekoče
vzdrževanje iNUSZ se v letu 2016 načrtujejo sredstva v višini 3.288 evrov.

127

4000634 - VZDRŽEVANJE PROGRAMA ArcGIS
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se načrtuje nabava dodatnih modulov za vzdrževanje evidence namenske rabe zemljišč za Register
nepremičnin v višini 5.000 evrov. S tem se zagotovi tudi celovito spletno dostopnost do prostorskih informacij
občinski upravi, občanom in drugi zainteresirani javnosti o namenski rabi zemljišč in dopustnosti gradnje objektov.
V letu 2016 se načrtuje 2.000 evrov za izobraževanje zaposlenih.

4000635 - TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME
Vrednost: 19.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za tekoče vzdrževanje strojne in programske opreme (program za računovodstvo, računalniki ter tiskalniki) se v
letu 2016 načrtuje sredstva v skupni višini 19.700 evrov.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
4000701 - SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO
Vrednost: 34.731 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planira se sredstva v višini 800 evrov za potrebe opremljanja in usposabljanja ekipe prve pomoči Rdečega križa in
CZ.
V letu 2016 planiramo sredstva v višini 400 evrov. Občina bo zagotovila plačilo prispevkov zavarovanja za poškodbe
pri delu za zavarovance, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči. Zavarovanje pride v poštev v primeru
poškodbe pri opravljanju nalog ob vpoklicu na usposabljanje, vaje ali ob vpoklicu pri opravljanju nalog ob naravni in
drugih nesrečah.
Sredstva se planirajo v višini 5.000 evrov. Po pogodbah o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki so
podpisane z društvi, opravljajo ta društva določene naloge za katere so usposobljena. Iz navedenih sredstev se
financira njihovo opremljanje in usposabljanja.
Planirajo se sredstva v višini 10.000 evrov za kritje stroškov storitev pogodbenih partnerjev s katerimi ima občina
sklenjene pogodbe za nudenje storitev ob večjih naravnih in drugih nesrečah.
Za potrebe delovanja enot CZ se planira nabava opreme v vrednosti 15.000 evrov. Z navedenimi sredstvi bi se
nabavilo sledečo opremo: opremo za terensko delovanje štaba, - intervencijske obleke CZ za člane štaba in večji
agregat el. energije za potrebe nemotenega delovanja intervencijskih enot ob izpadu električne energije.
V letu 2016 se planira 2.000 evrov za refundacije v času odsotnosti iz dela za člane CZ, ko so le ti s pozivom
napoteni na izobraževanje ali na dolžnost v CZ.
Sredstva za izplačilo sejnin članom Civilne zaščite Občine Ilirska Bistrica so načrtovana na podlagi Pravilnika o
sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini ilirska Bistrica (Ur.l. RS, št. 22/15).
V letu 2016 se za udeležbo na sejah in plačilo akontacije dohodnine načrtuje sredstva v višini 1.311 evrov, za plačilo
prispevkov sredstva v višini 220 evrov od tega za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 124
evrov in za prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 96 evrov.
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
4000702 - POŽARNE STRAŽE
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za zagotavljanje požarnih straž se planirajo v višini 5.000 evrov. Iz tega naslova se plačujejo požarne straže
ob razglašeni veliki oziroma zelo veliki požarni ogroženosti naravnega okolja.

4000703 - DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV
Vrednost: 213.899 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za financiranje gasilske javne službe v Občini Ilirska Bistrica se v letu 2016 planira 213.899 evrov. Navedena
sredstva zajemajo financiranje poklicno zaposlenih gasilcev, stroške delovanja GZ Ilirska Bistrica ter stroške
delovanja vseh prostovoljnih gasilskih društev v občini Ilirska Bistrica.

4000704 - INVESTICIJE NA PODROČJU POŽARNE VARNOSTI
Vrednost: 200.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4000708 - OPREMA ZA GORSKO REŠEVALNO SLUŽBO
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 - Prometna varnost
4000801 - DELOVANJE SPV
Vrednost: 8.578 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se v okviru SPV planira sredstva v višini 5.500 evrov za potrebe financiranja nabave merilnika hitrosti.
Iz postavke se financirajo tudi praktična darila, ki se jih vsako leto nameni prvošolcem ob začetku šolskega leta ter
sredstva sofinanciranja programa "Kolesarčki". Za sofinanciranje članov Združenja avtomehanikov in šoferjev Ilirska
Bistrica, ki skrbijo za izvajanje programa "Varna pot v šolo" v prvem tednu novega šolskega leta se planira sredstva
v višini 431 evrov.
Za sofinanciranje izvedbe tekmovanja "Kaj veš o prometu", se osnovni šoli katera izvede občinsko tekmovanje
sofinancira stroške v višini 500 evrov.
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Za financiranje prevoza otrok iz vseh šol na občinsko tekmovanje "Kaj veš o prometu" se načrtuje sredstva v višini
400 evrov.
Za financiranje prevoza otrok na državno tekmovanje "Kaj veš o prometu" se načrtuje sredstva v višini 50 evrov.
V letu 2016 se za sejnine članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ilirska Bistrica načrtuje
sredstva za 3 seje, skupaj v višini 1.697 evrov. Za izplačilo neto zneskov in akontacije dohodnine v višini 1.453 evre,
za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 137 evrov ter za prispevek za zdravstveno
zavarovanje v višini 107 evrov.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 - Aktivna politika zaposlovanja
10039001 - Povečanje zaposljivosti
4001002 - SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL
Vrednost: 24.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za sofinanciranje programov javnih del društev in zavodov planiramo sredstva v višini 24.200 evrov. Načrtujemo
sofinanciranje programov javnih del društev ter javnih zavodov, ki se prijavljajo na razpis javnih del za leto 2016, ki
ga objavlja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v skladu z Katalogom javnih del. Za znesek sofinanciranja
javnih del se društvom znižujejo sredstva, ki bi jim pripadala za sofinanciranje istih programov v sklopu
sofinanciranja humanitarnih organizacij in društev.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
4001124 - UKREPI V KMETIJSTVU
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v višini 8.000 evrov so namenjena za pomoč kmetijam, ki se ukvarjajo s pridelavo mleka pri sofinanciranju
stroškov prevoza, ker je trenutna odkupna cena mleka zelo nizka in predstavlja strošek prevoza znatni del
vrednosti mleka. Razdeljena bodo na podlagi Javnega razpisa. Sredstva se zagotavlja do konca programskega
obdobja 2015 - 2020.
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11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
4001106 - ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE - DRUŠTVA
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001107 - SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV
Vrednost: 18.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001109 - NALOŽBE V KMET.GOSP.ZA PRIMARNO PROIZVODNJO-PAŠNIKI
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001110 - NALOŽBE
POSOD.KMET.GOSP.

V

KMET.GOSP.ZA

PRIMARNO

PROIZVODNJOVrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001112 - NALOŽBE NA OPRAVLJANJE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJI
Vrednost: 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001113 - ZAGOT.TEH.PODP.V KMET- KMETIJSKA TRŽNICA
Vrednost: 10.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve Kmetijska tržnica se v letu 2016 načrtujejo sredstva v višini
10.800 evrov.

4001115 - TRŽNICA V MESTU ILIRSKA BISTRICA
Vrednost: 5.550 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 5.550 evrov, od tega za vodo in komunalne storitve 200 evrov, za
električno energijo 500 evrov, za tekoče vzdrževanje hišk in okolice pa sredstva v višini 4.850 evrov.
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4001122 - SOFINANCIRANJE TRAJNOST. GOSP. Z DIVJADJO
Vrednost: 3.590 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana so sredstva na podlagi višine prejete koncesijske dajatve v letu 2015, ki je znašala 3.590 evrov. Po
prejemu sredstev koncesijske dajatve, bo izveden Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo, s katerim bodo sredstva skladno z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo, razdeljena vlagateljem.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
4001118 - ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI
Vrednost: 14.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtuje se sredstva v višini 14.600 evrov za plačilo navedene zakonsko opredeljene obveznosti.

1104 - Gozdarstvo
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
4001119 - VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
Vrednost: 242.662 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za leto 2016 se za vzdrževanje gozdnih cest načrtuje sredstva v višini 112.662 evrov, za vzdrževalna dela na
protipožarnih presekah pa sredstva v višini 20.000 evrov.
Za odpravo posledic žleda na gozdnih cestah, se na podlagi določbe 2. točke 23. člena Zakona o ukrepih za odpravo
posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ, Uradni list RS, št. 17/2014), za plačilo obveznosti
iz leta 2015 načrtuje prenos sredstev v višini 81.470 evrov, za leto 2016 pa se načrtuje nova sredstva v višini 28.530
evrov, kar skupaj znaša 110.000 evrov. Za leto 2016 se za vzdrževanje gozdnih cest tako načrtuje sredstva v skupni
višini 242.662 evrov.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
4001301 - TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST
Vrednost: 248.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za leto 2016 se za vzdrževanje lokalnih cest in izvajanje zimske službe načrtuje sredstva v višini 220.000 evrov in
28.000 evrov za komunalne storitve (stroški vzdrževanja montažnih ovir za umirjanje prometa, stroški vzdrževanja
sredinskih otokov v krožiščih pri Matetu, Mikozi, novega krožišča na obvoznici, fontani v Vojkovem drevoredu,
plačilo porabe vode in kanalščine, plačilo porabe električna energije), kar skupaj znaša skupaj 248.000 evrov.

4001302 - KOŠNJA TRAVE OB LOKALNIH CESTAH
Vrednost: 23.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za leto 2016 se za košnjo trave na občinskih lokalnih cestah in javnih poteh načrtujejo sredstva v višini 23.000
evrov.

4001303 - TALNA SIGNALIZACIJA
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za obnovo talne prometne signalizacije na občinskih cestah se v letu 2016 načrtujejo sredstva v višini 12.000 evrov.

4001304 - KRPANJE ASFALTA V OBČINI
Vrednost: 40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za krpanje udarnih jam na občinskih cestah po naseljih v Občini Ilirska Bistrica se za leto 2016 načrtuje sredstva v
višini 40.000 evrov.

4001305 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za izvajanje zimske službe v mestu Ilirska Bistrica se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 40.000 evrov.

4001316 - KATEGORIZACIJA CEST
Vrednost: 25.366 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za potrebe izvedbe spremembe Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica, izmere občinskih
cest, ureditve banke cestnih podatkov (BCP), izdelave ter posredovanja katastra gospodarske javne infrastrukture
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(GJI) za občinsko cestno omrežje na GURS, se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 25.000 evrov za izdelavo
elaborata o geodetskem stanju občinskih cest ter za stroške v zvezi s pripravo ter objavo odloka.
Za gostovanje na strežniku Maximus - Modul BCP in pa za redno letno vzdrževanje in ažuriranje podatkov BCP se v
letu 2016 načrtuje sredstva v višini 366 evrov, kar znaša skupaj 25.366 evrov.

4001317 - PREGLEDNIŠKA SLUŽBA IN NUJNO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI IN
PLOČNIKOV
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za leto 2016 se za izvajanje pregledniške službe in za nujno redno vzdrževanje javnih kategoriziranih poti in
pločnikov, v mestu Ilirska Bistrica in v vseh naseljih v občini, načrtuje sredstva v višini 30.000 evrov.

4001319 - KOLESARSKE IN GORSKO KOLESARSKE POTI
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4001306 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
Vrednost: 1.636.219 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001318 - PROMETNA STRATEGIJA
Vrednost: 57.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
4001308 - VZDRŽEVANJE SIGNALIZACIJE NA CESTNIH PREHODIH-BIČI
Vrednost: 17.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za leto 2016 se za vzdrževanje signalizacije na cestnih prehodih (utripalcev na državnih cestah in semaforja na
obvoznici) načrtuje sredstva v višini 17.000 evrov.
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4001309 - VZDRŽEVANJE NADTALNE SIGNALIZACIJE NA LC IN JP
Vrednost: 17.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za leto 2016 se za vzdrževanje nadtalne signalizacije in postavljanje cestnih zapor načrtuje sredstva v višini 7.000
evrov.

13029004 - Cestna razsvetljava
4001310 - CESTNA - JAVNA RAZVETLJAVA
Vrednost: 249.244 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za plačilo uporabe elektroenergetskih omrežij načrtuje sredstva v višini 84.723 evrov, za plačilo
električne energije sredstva v višini 69.521 evrov, za vzdrževanje javne razsvetljave 15.000 evrov, za plačilo
koncesnine 72.000 evrov, za osvetlitev sakralnih objektov - cerkve v Šembijah in v Bistrici pa 8.000 evrov, kar znaša
skupaj 249.244 evrov.

1306 - Telekomunikacije in pošta
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
4001312 - NAČRT GRADNJE ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA
Vrednost: 26.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Najemnina za uporabo stojnih mest je v letu 2016 načrtovana v višini 26.000 evrov.

14 - GOSPODARSTVO
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
4001401 - SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA M.G.
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtujejo se sredstva za subvencioniranje obrestne mere v višini 4.000 evrov, za subvencioniranje obrestne mere
za že sklenjene pogodbe iz preteklih let.
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4001413 - RRA, SOF. RAZVOJNIH NALOG RRA NKR
Vrednost: 42.394 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z RRA NKR je podpisana pogodba o sofinanciranju razvojnih nalog do leta 2017. Skupna vrednost sofinanciranja v
letu 2016 znaša 42.394 evrov.

4001468 - TIC ILIRSKA BISTRICA
Vrednost: 85.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za sofinanciranje dejavnosti Razvojnega centra Ilirska Bistrica se za leto 2016 načrtujejo sredstva v višini 85.000
evrov, od tega se načrtuje sredstva za plačo v višini 45.000 evrov, za materialne stroške 20.000 evrov ter za
promocijo občine 20.000 evrov.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 - Promocija občine
4001422 - DRUGE NEPREDVIDENE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za druge nepredvidene promocijske aktivnosti so v letu 2016 načrtovana sredstva v višini 4.000 evrov.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
4001423 – IZVEDBA PROJEKTA MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA
Vrednost: 175 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se načrtuje prenos sredstev v leto 2016 v višini 175 evrov, za izplačilo podeljenih nagradnih bonov iz
projekta, realiziranega v letu 2015

4001424 - SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH DRUŠTEV
Vrednost: 3.596 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za sofinanciranje izvedbe programov, ki jih izvajajo turistična društva se načrtujejo sredstva v višini 3.000 evrov, ki
se bodo razdelila na podlagi Javnega razpisa in 596 evrov sredstev prenosa za plačilo aktivnosti društvu, ki jih bo
izvedlo v mesecu decembru 2015, skupaj 3.596 evrov.
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4001426 - SOFINANCIRANJE PRIREDITVE - PUST
Vrednost: 20.670 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve Pust 2016 se načrtujejo v višini 20.670 evrov, planirana
so glede na realizacijo 2015 za 15% nižja. Sredstva pokrivajo aktivnosti, ki se dogajajo 3 dni - otvoritev pustnih
prireditev na pustni četrtek, sobotno otroško pustno rajanje v prireditvenemu šotoru in celotno nedeljsko
dogajanje. Večji del postavke predstavljajo stroški avtobusnih prevozov pustnih skupin, malica za vse udeležence
povorke, elaborat in postavitev zapore ceste, varovanje vseh treh dogodkov, prireditveni šotor in WC-ji in ostali
stroški v zvezi s prireditvijo (oglaševanje, čiščenje trase povorke, okrasitev mesta, povezovanje prireditve,
ozvočenje vseh treh dogodkov, sprejem za vodje pustnih skupin, zavarovanje prireditve, zdravstvena služba na
prireditvi, ).

4001428 - SOFINANCIRANJE PRIREDITVE - MALA JUŽNA
Vrednost: 1.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve Mala južna se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 1.200 evrov.

4001430 - VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE PREMSKEGA GRADU
Vrednost: 10.182 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za obratovalne stroške na gradu Prem (elektrika, voda ipd.) se načrtujejo sredstva v višini 4.570 evrov, za plačilo
upravljanja sredstva v višini 3.912 evrov, od tega sredstva prenosa za plačilo obveznosti iz meseca decembra 2015,
v višini 300 evrov. Za druge stroške (košnja, zavarovanje, drobna popravila) načrtujemo 1.700 evrov.

4001431 - VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE LJUDSKE ŠOLE NA PREMU
Vrednost: 2.270 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za obratovalne stroške (elektrika, voda, ipd.) se v letu 2016 načrtujejo sredstva v višini 500 evrov za tekoče
vzdrževanje, za plačilo upravljanja pa se načrtujejo sredstva v višini 1.770 evrov, od tega sredstva prenosa za
plačilo obveznosti iz meseca decembra 2015 v višini, 136 evrov.

4001445 - ALARMIRANJE NA GRADU PREM
Vrednost: 700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za plačilo storitev varovanja - alarmiranja na gradu Prem se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 700 evrov.

4001462 - SOFINANCIRANJE PRIREDITVE - GOBARSKI PRAZNIK
Vrednost: 1.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtujejo se sredstva sofinanciranja organizacije in izvedbe prireditve v višini 1.200 evrov.
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4001467 - VZDRŽEVANJE TIC NA GRADU PREM
Vrednost: 1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za obratovalne stroške (električna energija, komunalne storitve ter tekoče vzdrževanje) v TIC - u na gradu Prem se
v letu 2016 načrtuje sredstva v skupni višini 1.500 evrov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
4001501 - ZBIRANJE IN RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
Vrednost: 18.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 3.200 evrov za sanacijo divjih odlagališč. Za manjše komunalne storitve pa
sredstva v višini 15.000 evrov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
4001507 - KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA IL.BISTRICA
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001508 - KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE
Vrednost: 535.649 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 20.000 evrov. Podrobnejša
obrazložitev investicij je podana v načrtu razvojnih programov.

4001518 - VZDRŽEVANJE KANALIZACIJ
Vrednost: 39.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za električno energijo na kanalizacijah in ČN Bač - I. faza, ČN Podgrad I. faza ter ČN Hrušica se v letu 2016 načrtuje
sredstva v višini 9.500 evrov. Za upravljanje kanalizacij se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 10.000 evrov ter za
tekoče vzdrževanje sredstva v višini 20.000 evrov.
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1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
4001520 - UREDITEV VODOTOKA V KS VRBOVO
Vrednost: 50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001525 - PROTIPOPLAVNI UKREPI
Vrednost: 504.514 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 10.000 evrov za tekoče stroške. Podrobnejša obrazložitev investicije je
podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 - Prostorsko načrtovanje
4001601 - URBANIZEM IN PROSTORSKO PLANIRANJE
Vrednost: 87.034 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtuje se 20.000 evrov za vzpostavitev in vzdrževanje evidence namenske rabe zemljišč za Register nepremičnin.
Za potrebe množičnega vrednotenja so namreč potrebne pretvorbe podatkov o nepremičninah v predpisano
obliko geodetske uprave, določanja zemljišč za gradnjo stavb ter pregled pripomb lastnikov nepremičnin.
Podrobnejša obrazložitev investicije je podana v načrtu razvojnih programov.

1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
4001603 - HIDRANTI
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za vzdrževanje hidrantov se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 10.000 evrov. Podrobnejša obrazložitev investicije
je podana v načrtu razvojnih programov.
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4001604 - VODOVODI
Vrednost: 116.331 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za namen izplačila odškodnina za ustanovitve služnostnih pravic v okviru projekta Oskrba s pitno vodo Obale in
Krasa, se v letu 2016 načrtujejo sredstva v višini 10.000 evrov.
Za investicije na področju vodovodnega omrežja se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 106.331 evrov.
Podrobnejša obrazložitev projektov je podana v načrtu razvojnih programov.

4001628 - VODNO POVRAČILO
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za vodno povračilo se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 3.000 evrov.

4001630 - SUBVENCIONIRANJE CENE ZA VODOVODE
Vrednost: 50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se načrtuje sredstva za subvencioniranje cene vode v višini 50.000 evrov.

4001636 - VZDRŽEVANJE VODOVODOV
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za tekoče vzdrževanje in letni pregled TP vodohran Starod se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 3.000 evrov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
4001608 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN V MESTU
Vrednost: 80.980 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se planira sredstva v višini 21.745 evrov za urejanje cvetličnih gredic v mestu. Sredstva v višini 23.200
evrov se načrtuje za vzdrževanje in nabavo urbane opreme, od tega 600 evrov prenosa in 22.600 evrov novo
načrtovanih sredstev.
Planira se sredstva v višini 18.743 evrov za urejanje Kindlerjevega parka in sicer 18.143 evrov na novo planiranih
sredstev in 600 evrov prenosa za poplačilo pogodbenih storitev. Za urejanje zelenih površin se načrtuje sredstva v
višini 17.292 evrov.

16039004 - Praznično urejanje naselij
4001610 - NOVOLETNA KRASITEV
Vrednost: 33.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za novoletno krasitev se načrtuje sredstva v višini 33.000 evrov.
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4001611 - KRASITEV OB DRŽAVNIH PRAZNIKIH
Vrednost: 11.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za material in zastave se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 3.000 evrov. Za krasitve ob državnih praznikih se
načrtuje sredstva višini 8.500 evrov.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
4001612 - PLAKATIRANJE
Vrednost: 11.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za plakatiranje, ki ga izvaja JP Komunala se načrtuje sredstva v višini 11.000 evrov.

4001613 - KOMUNALNE STORITVE V MESTU
Vrednost: 81.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za vzdrževalna dela na objektih in napravah kolektivne komunalne rabe javnega značaja, na področju javnih
površin, čiščenje pometanje, odstranjevanje plevela, vzdrževanje obcestne kanalizacije, čiščenje obcestne
kanalizacije, zbiranje in odvoz odpadkov skupne rabe v mestu Ilirska Bistrica se načrtuje sredstva v višini 81.200
evrov.

4001614 - KOMUNALNE STORITVE V VASEH
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za komunalne storitve v vaseh, ki zajema čiščenje in pometanje in drugo se načrtujejo sredstva v višini 30.000
evrov.

4001615 - SKUPNE KOMUNALNE STORITVE
Vrednost: 36.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za skupne komunalne storitve, ki zajemajo zbiranje in odvoz kosovnega materiala, razne čistilne akcije se načrtuje
sredstva v višini 36.000 evrov.
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1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
4001616 - IZGRADNJA STANOVANJ
Vrednost: 70.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
4001617 - UPRAVLJANJE IN ZAVAROVANJE STANOVANJ
Vrednost: 24.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za upravljanje stanovanj se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 24.000 evrov.

4001618 - TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ IN STROŠKI PRAZNIH STANOVANJ
Vrednost: 48.296 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za tekoče vzdrževanje stanovanj, plačilo stroškov ogrevanja, električne energije, vode in komunalnih storitev ter
drugih storitev se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 48.296 evrov.

4001619 - VZDRŽEVANJE STANOVANJ (REZERVNI SKLAD)
Vrednost: 9.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V rezervnem skladu se mesečno zbirajo sredstva lastnikov stanovanj v večstanovanjskih stavbah, za njihovo
vzdrževanje. Namen rezervnega sklada je torej zagotoviti oz. izboljšati vzdrževanje stanovanjskega fonda, hkrati pa
porazdeliti finančna bremena lastnikov na daljše obdobje.
Vplačevanje v rezervni sklad je skladno z 41. členom novega stanovanjskega zakona in s 119. členom
stvarnopravnega zakonika izključna obveznost etažnih lastnikov, ki bodo v rezervnem skladu dolgoročno mesečno
zbirali sredstva za vzdrževanje stavb. Lastnik je namreč dolžan vzdrževati stanovanje in skupne dele, tako da se ta
obveznost ne more prenesti na najemnika, razen če se lastnik in najemnik o tem posebej sporazumeta. Sredstva
rezervnega sklada je mogoče porabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so
predvidene v sprejetem načrtu vzdrževanja, kot so na primer: menjava strešne kritine, strešne konstrukcije,
obnova fasade ipd., ter za nujna vzdrževalna dela in za odplačevanje v te namene najetih posojil.
Za ta namen se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 9.000 evrov.

4001620 - VZDRŽEVANJE STANOVANJ - VEČJA POPRAVILA
Vrednost: 100.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 100.000
evrov.
V letu 2016 so ta sredstva namenjena za zamenjavo oken in pa obnovo streh na nekaterih stanovanjskih stavbah.
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4001621 - PLAČILO PRETOČKOVANJ STANOVANJ
Vrednost: 500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za točkovanja stanovanj načrtuje sredstva v višini 500 evrov.

4001633 - NAJEMNINE STANOVANJ
Vrednost: 2.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za najemnine stanovanj se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 2.500 evrov.

4001635 - VKNJIŽBA ETAŽNE LASTNINE STANOVANJ
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 so za vknjižbo etažne lastnine stanovanj načrtovana sredstva v višini 10.000 evrov.

4001643 - SANACIJA VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za sanacijo večstanovanjskih objektov, v katero so vključene predvsem sanacije fasad, načrtuje
sredstva v višini 20.000 evrov.

4001644 - ENERGETSKE IZKAZNICE ZA STANOVANJA
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za izdelavo energetskih izkaznic na stanovanjih, ki so v lasti Občine Ilirska Bistrica, načrtuje sredstva
v višini 8.000 evrov.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
4001624 - ODŠKODNINE ZA ZEMLJIŠČA
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za namen odškodnin za zemljišča načrtuje sredstva v višini 10.000 evrov, kar predstavljajo
odškodnine za nastalo škodo na zemljiščih ob izvajanju del ter odškodnine za ustanovitev služnostne pravice.
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4001625 - CENITVE, GEODETSKE STORITVE, PARCEL., SOGL..
Vrednost: 170.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za stroške cenilcev, geodetov ter drugih storitev se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 50.000 evrov.
Za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev se za leto 2016 načrtuje sredstva v višini 20.000 evrov.
V letu 2016 se za urejanje zemljiškoknjižnega in geodetskega stanja cest načrtuje sredstva v višini 100.000 evrov.

4001640 - PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za program opremljanja stavbnih zemljišč se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 25.000 evrov. Program
opremljanja se bo lahko izdelalo po sprejemu občinskega prostorskega načrta (OPN).

16069002 - Nakup zemljišč
4001627 - NAKUP ZEMLJIŠČ
Vrednost: 100.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1707 - Drugi programi na področju zdravstva
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
4001701 – ZDRASTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA
Vrednost: 47.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
4001706 - PRISPEVEK ZA ZDRAV.STORITVE ZA NEZAVAROVANE OSEBE
Vrednost: 120.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za leto 2016 za prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe načrtujemo 120.000 evrov. Zvišanje
sredstev je posledica Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev iz leta 2012, kateri povzroča vsakomesečno
višanje števila zavarovanih oseb. Pavšalni prispevek se tudi vsako leto zviša, tako, da za leto 2015 znaša 30,87
evrov.
V to postavko so všteti tudi prispevki za zavarovanje oseb na osnovi 24. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem
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varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki jih plačujemo za mladoletne osebe, ki se šolajo in niso zavarovane kot
družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma, ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v
obvezno zavarovanje. Višina pavšalnega prispevka za zavarovance iz tega naslova znaša 5,96 % od zneska veljavne
minimalne plače.

17079002 - Mrliško ogledna služba
4001707 - MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA
Vrednost: 36.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 je zaradi velikega števila obdukcij in prevozov na Inštitut za sodno medicino v predhodnih letih, za
mrliško ogledno službo planiranih 36.000 evrov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
18029002 - Premična kulturna dediščina
4001803 - MUZEJ KOPER - ENOTA ILIRSKA BISTRICA
Vrednost: 21.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 21.700 evrov za sofinanciranje enote Muzeja Koper v Ilirski Bistrici; in sicer
za sofinanciranje plače zaposlenega ter materialnih stroškov.

4001824 - VZPOSTAVITEV MUZEJSKE ZBIRKE BRKINSKIH ŠKOROMATOV V
PODGRADU
Vrednost: 2.990 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za tekoče vzdrževanje objekta se načrtujejo sredstva v višini 1.000 evrov, za plačilo upravljanja zbirke se načrtujejo
sredstva v višini 1.990 evrov, od tega sredstva prenosa za plačilo obveznosti iz meseca decembra 2015, v višini 154
evrov.

1803 - Programi v kulturi
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
4001820 - KNJIŽNICA MAKSE SAMSA
Vrednost: 309.820 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za financiranje zavoda v skupni višini 309.820 evrov so planirana na podlagi finančnega načrta zavoda ter
ocenjene realizacije za leto 2015, ob upoštevanju temeljnih ekonomskih izhodišč za pripravo občinskega proračuna
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za leto 2016. Knjižnica Makse Samsa se financira iz sredstev občinskega proračuna, lastnih prihodkov in sredstev
Ministrstva za kulturo.
Struktura sredstev je sledeča:
Sredstva za
plače

Drugi izdatki
zaposlenih

Regres za
letni dopust

Sredstva za
prispevke
delodajalcev

172.420

10.380

3.768

27.760

Sredstva za
premije
kolekt. dod.
pokojnin.
zav.
752

Ogrevanje

Elektrika

6.941

6.159

Komunalne
storitve
1.441

Zavarovalne
premije
3.395

Varovanje
objektov
898

Tekoče
vzdrževanje
6.373

Vzdrževanje
SAOP
1.956

Pisarniški
material

Potrošni
material
3.722

Projekt
Primorci
beremo
2.250

Knjižnično
gradivo

3.346

Ostali
materialni
stroški
3.000

Ostali stroški Vzdrževanje
Cobiss
16.339

2.920

36.000

Sredstva za mesec december 2016 so načrtovana kot sredstva prevzema obveznosti za leto 2017 v višini 22.132
evrov.
Sredstva za materialne stroške zajemajo poleg stroškov za izdatke za blago in storitve (ogrevanje, elektrika,
komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, varovanje objektov, zavarovalne premije,) tudi materialne stroške
(pisarniški material, material za literarne večere, ure pravljic,), stroške storitev ( telefonske storitve, poštne
storitve, izobraževanje zaposlenih,), stroške tekočega vzdrževanja, vzdrževanja računalniških programov ( za
zaposlene in uporabnike) ter vzdrževanja sistema Cobiss.
Sredstva za vsakoletni nakup knjižničnega gradiva, ki ga določa Zakon o knjižničarstvu za matične knjižnice, so za
leto 2016 planirana v znesku 36.000 evrov, lastna sredstva knjižnice v višini 19.122 evrov ter sredstva iz projekta
za nakup knjižničnega gradiva pri Ministrstvu za kulturo v višini 9.552 evrov.
Sredstva za knjižnično gradivo vključujejo tudi nakup knjižnega gradiva za enoto gimnazije v Ilirski Bistrici.
Sredstva se izplačujejo po dejanskih stroških največ v višini planiranih zneskov po posameznih postavkah. Presežke
prihodkov nad odhodki iz naslova lastne tržne dejavnosti lahko zavod porabi na podlagi sklepa sveta zavoda po
predhodni odobritvi župana.

18039003 - Ljubiteljska kultura
4001805 - OSREDNJA KNJIŽNICA KOPER
Vrednost: 2.443 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 načrtujemo za sofinanciranje potujoče knjižnice sredstva v višini 2.443 evrov. Osrednja knjižnica Srečka
Vilharja Koper s potujočo knjižnico pokriva 6 naselij v naši občini.

4001807 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNIH DRUŠTEV
Vrednost: 80.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za sofinanciranje programov kulture se v letu 2016 načrtuje sredstva v skupni višini 80.000 evrov. Sredstva v višini
15.000 evrov so namenjena poplačilu obveznosti iz leta 2015. Sredstva v višini 62.417 evrov se nameni za javni
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razpis za leto 2016. Ta znesek vključuje tudi sredstva za javni razpis - mesec kulture 2016. Občinski praznik ima
svojo proračunsko postavko in ni vključen v sofinanciranje praznikov v sklopu te proračunske postavke. Delitev
sredstev za sofinanciranje kulturnih programov se izvede na podlagi javnega razpisa, skladno s pravilnikom. Objava
javnega razpisa se izvede v čim krajšem času po sprejemu proračuna. Pravilnik določa, da razrez odobrenih
sredstev po segmentu do sprejema lokalnega programa kulture sprejme občinski svet ob sprejemu proračuna.
Predlagamo, da se za posamezne sklope nameni sredstva, ki so predlagana v nadaljevanju.

V znesku 80.000 evrov so tudi sredstva za mesec kulture za leto 2017 v višini 2.583 evrov in so namenjena za javni
razpis, ki bo izveden v letu 2016.

V proračunskem letu 2016 se skupna višina sredstev za posamezne vsebinske sklope programov iz prvega odstavka
13. člena pravilnika v znesku 62.417 evrov opredeli na sledeči način:
-Sklop I: dejavnost kulturnih društev (A-L): 33.299 evrov
-Sklop II: sofinanciranje gostovanj (M1): 9.118 evrov
-Sklop III: sofinanciranje nabave opreme in rekvizitov (M): 2.756 evrov
-Sklop IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3): 6.594 evrov
-Sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih ali drugih podobnih svečanostih (M4): 6.057 evrov
-Sklop VI: sofinanciranje publikacij (N): 4.593 evrov

V sklopu II (sofinanciranje gostovanj) M1 se za gostovanja domačih društev izven meja naše občine nameni največ
2.670 evrov, pri čemer se iz tega sofinancira prevoze na koncerte Primorska poje, Zlata jesen in Šentvid pri Stični.
Zbori udeležbe na navedenih prireditvah ne smejo prijavljati tudi v Sklop I ali katerikoli drugi programski sklop.
Ostala sredstva se namenijo za organizacijo gostovanj društev, ki imajo sedeže izven meja naše občine na
prireditvah v naši občini.
V sklopu IV.: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3) se sofinancira prireditev Premska
srečanja do višine 1.667 evrov, od katerih se 835 evrov nameni kot nagrada za najboljše literarno delo.
V sklopu V.: sofinanciranja izvedbe programa ob praznikih (M4) se sofinancira naslednje prireditve in sicer največ
do navedenih zneskov:
- Dan upora proti okupatorju: 755 evrov
- Prvi maj praznik dela: 752 evrov
- Dan državnosti: 752 evrov
- Dan samostojnosti: 755 evrov
- Občinski mesec kulture 2016: 3.043 evrov

4001808 - JAVNI ZAVOD JSKD
Vrednost: 16.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za leto 2016 se za delovanje območne enote JSKD načrtujejo sredstva v višini 16.400 evrov in sicer: 7.900 evrov za
sofinanciranje kulturnih programov, 1.600 evrov za sofinanciranje materialnih stroškov in 6.900 evrov za
sofinanciranje stroškov dela zaposlenega.
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18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
4001810 - OBČINSKO GLASILO
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za občinsko glasilo se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 25.000 evrov.

4001833 - OGLAŠEVANJE V MEDIJIH
Vrednost: 16.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za oglaševanje v medijih se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 16.000 evrov.

18039005 - Drugi programi v kulturi
4001813 - DOM NA VIDMU
Vrednost: 386.884 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, ogrevanja ter tekočega vzdrževanja in upravljanja
Doma na Vidmu se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 71.840 evrov.
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001831 - GALERIJA
Vrednost: 11.388 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za obratovalne stroške v Galeriji v Domu na Vidmu (varovanje, telefon, vzdrževanje) ter za
postavitev razstav načrtuje sredstva v višini 11.388 evrov.

4001835 - MUZEJI IN SPOMINSKE SOBE
Vrednost: 200.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
4001816 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
Vrednost: 159.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki planiramo 159.200 evrov, od tega je 22.000 evrov prenosa za plačilo obveznosti iz 2015. Ostala
sredstva v višini 137.200 evrov bodo namenjena za sofinanciranje programov športa ter sofinanciranje tekočega in
investicijskega vzdrževanja športnih objektov v upravljanju športnih organizacij.

4001817 - INVESTICIJE V ŠPORT
Vrednost: 169.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za tekoče vzdrževanje telovadnice v osnovni šoli Antona Žnideršiča načrtuje sredstva v višini 3.000
evrov. Podrobnejša obrazložitev investicije je podana v načrtu razvojnih programov.

19 - IZOBRAŽEVANJE
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 - Vrtci
4001902 - VVE PRI OŠ JELŠANE
Vrednost: 96.676 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirani stroški z odbitim deležem lastnih prihodkov zavoda v letu 2016 znašajo 96.676 evrov.
Sredstva za plače in druge izdatke so planirana na podlagi ocene realizacije v letu 2015, na podlagi potrjene
sistemizacije delovnih mest ter na podlagi stroškov, ki jih povzroči dodatnega pol oddelka.
Enako so planirani tudi stroški blaga in storitev.
Sredstva za mesec december 2016 so načrtovana kot sredstva prevzema obveznosti za leto 2017 v višini 7.954
evrov.
Sredstva
za plače

63.144
Elektrika
605

Drugi
Regres za
izdatki
letni dopust
zaposlenih
6.454

2.478

Sred. za
prisp.
delod.
10.166

Komunalne Zavarovalne Varovanje
storitve
premije
objektov
737
288
94

Sred.za
prem.
kolekt.dod.
pok.zavarov.
409

Jubilejne
nagrade

Živila

142

6.190

Ogrevanje Materialni Vzdrževanje
Tekoče
stroški
SAOP
vzdrževanje
1.116
1.988
2.303
562
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4001903 - VVE PRI OŠ TONETA TOMŠIČA KNEŽAK
Vrednost: 151.253 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirani stroški z odbitim deležem lastnih prihodkov zavoda v letu 2016 znašajo 151.253 evrov.
Sredstva za plače in druge izdatke so planirana na podlagi ocene realizacije v letu 2015 ter na podlagi potrjene
sistemizacije delovnih mest.
Ostali stroški blaga in storitev so planirani na podlagi dejanske porabe in ocene realizacije v letu 2015.
Sredstva za mesec december 2016 so načrtovana kot sredstva prevzema obveznosti za leto 2017 v višini 12.318
evrov.
Sredstva za
plače

Drugi
izdatki
zaposlenih

Regres za
letni
dopust

Sred. za
prisp.
delod.

101.140

10.120

3.650

16.380

Tekoče
Komunalne Zavarovalne Varovanje
objektov vzdrževanje
storitve
premije
385
240
98
700

Sred.za
prem.
kolekt.dod.
pok.zavarov.
2.435
Ogrevanje
970

Živila

Elektrika

9.100

830

Materialni Vzdrževanje
SAOP
stroški
4.820
385

4001904 - VVE PRI OŠ PODGORA KUTEŽEVO
Vrednost: 115.045 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirani stroški z odbitim deležem lastnih prihodkov zavoda v letu 2016 znašajo 115.045 evrov.
Sredstva za plače in druge izdatke so planirana na podlagi ocene realizacije v letu 2015 ter na podlagi potrjene
sistemizacije delovnih mest.
Ostali stroški blaga in storitev so planirani na podlagi dejanske porabe in ocene realizacije v letu 2015.
Sredstva za mesec december 2016 so načrtovana kot sredstva prevzema obveznosti za leto 2017 v višini 8.633
evrov.
Sredstva za
plače

Drugi
izdatki
zaposlenih

Regres za
letni
dopust

Sred. za
prisp.
delod.

Sred.za
prem.
kolekt.dod.
pok.zavarov.

Živila

Elektrika

77.523

5.626

2.767

12.300

1.039

9.697

385

Komunalne Zavarovalne Varovanje
Tekoče
storitve
premije
objektov vzdrževanje
339
295
74
422

Ogrevanje
1.365

Materialni Vzdrževanje
stroški
SAOP
3.016
197

4001905 - VVE PRI OŠ RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD
Vrednost: 162.901 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirani stroški z odbitim deležem lastnih prihodkov zavoda v letu 2016 znašajo 162.901 evrov.
Sredstva za plače in druge izdatke so planirana na podlagi ocene realizacije v letu 2015 ter na podlagi potrjene
sistemizacije delovnih mest. Sredstva za plače so v primerjavi z letom 2015 večja, saj imajo v vrtcu na novo
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zaposlenega spremljevalca za gibalno oviranega otroka, logopeda in defektologa. Ta delovna mesta so potrebna za
pomoč otroku, ki je vključen v vrtec.
Ostali stroški blaga in storitev so planirani na podlagi dejanske porabe in ocene realizacije v letu 2015.
Sredstva za mesec december 2016 so načrtovana kot sredstva prevzema obveznosti za leto 2017 v višini 13.070
evrov.
Sredstva
za plače

Drugi
izdatki
zaposlenih

Regres za
letni dopust

Sred. za
prisp.
delod.

Sred.za
prem.
kolekt.dod.
pok.zavarov.

Jubilejne
nagrade

Živila

109.200

11.280

4.300

17.400

780

2.500

10.650

Elektrika
1.080

Komunalne Zavarovalne Varovanje
premije
objektov
storitve
242
255
104

Tekoče
vzdrževanje
465

Ogrevanje Materialni Vzdrževanje
stroški
SAOP
840
3.650
155

4001906 - VVE PRI OŠ RUDIJA-MAHNIČA BRKINCA PREGARJE
Vrednost: 87.297 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirani stroški z odbitim deležem lastnih prihodkov zavoda v letu 2016 znašajo 87.297 evrov.
Sredstva za plače in druge izdatke so planirana na podlagi potrjene sistemizacije delovnih mest za šol. leto
2015/16.
Ostali stroški blaga in storitev so planirani na podlagi dejanske porabe in ocene realizacije v letu 2015.
Sredstva za mesec december 2016 so načrtovana kot sredstva prevzema obveznosti za leto 2017 v višini 6.924
evrov.
Sred. za
prisp.
delod.

Sred.za
prem.
kolekt.dod.
pok.zavarov.

Živila

Elektrika

1.952

8.668

1.379

6.240

498

Varovanje
objektov
132

Tekoče
vzdrževanje
704

Ogrevanje

Sredstva za Drugi izdatki Regres za
plače
zaposlenih letni dopust

56.076

7.353

Komunalne Zavarovalne
storitve
premije
314
442

1.239

Materialni Vzdrževanje
stroški
SAOP
1.847
453

4001907 - VRTCI ZUNAJ OBČINE
Vrednost: 35.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za sofinanciranje oskrbnine za otroke iz naše občine, ki obiskujejo vrtec zunaj naše občine, se v letu 2016 načrtuje
sredstva v višini 35.000 evrov.
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4001908 - LOGOPED ZA PREDŠOLSKE OTROKE
Vrednost: 13.494 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za sofinanciranje 0,4 deleža zaposlitve logopeda, ki izvaja program logopedske dejavnosti za področje vrtcev v naši
občini, planiramo za leto 2016 sredstva v višini 13.494 evrov, v skladu z finančnim načrtom Centra za korekcijo
sluha in govora Portorož, ki navedeno dejavnost izvaja.

4001909 - INVESTICIJE V VVE PRI OŠ
Vrednost: 1.622.919 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za investicije na področju vrtcev se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 1.622.919 evrov. Podrobnejša obrazložitev
je podana v načrtu razvojnih programov.

4001948 - KONCESIJSKI OTROŠKI VRTEC
Vrednost: 133.615 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirani stroški z odbitim deležem lastnih prihodkov zavoda v letu 2016 znašajo 133.615 evrov.
Sredstva za plače in druge izdatke ter stroški blaga in storitev so planirana na podlagi ocene realizacije v letu 2015
ter na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Ostali stroški blaga in storitev so planirani na podlagi dejanske porabe in ocene realizacije v letu 2015.
Sredstva za mesec december 2016 so načrtovana kot sredstva prevzema obveznosti za leto 2017 v višini 11.377
evrov.
Sredstva za Drugi izdatki Regres za
plače
zaposlenih letni dopust

80.551

6.040

Elektrika

Komunalne
storitve
600

421

2.600

Sred. za
prisp.
delod.

Živila

11.880

20.600

Zavarovalne Ogrevanje
premije
120
4.975

Materialni Vzdrževanje
stroški
SAOP
5.448
380

4001949 - VRTEC ILIRSKA BISTRICA
Vrednost: 794.941 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirani stroški z odbitim deležem lastnih prihodkov zavoda v letu 2016 znašajo 794.941 evrov.
Sredstva za plače in druge izdatke so planirana na podlagi ocene realizacije v letu 2015 ter na podlagi potrjene
sistemizacije delovnih mest.
Jubilejne nagrade in odpravnine so planirane na podlagi dejanskega izplačila zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev v decembru 2015 in v letu 2016.
Ostali stroški blaga in storitev so planirani na podlagi dejanske porabe in ocene realizacije v letu 2015. V te stroške
so vključena tudi sredstva namenjena za tekoče stroške novega vrtca (nepričakovani stroški kot so montaža optike,
varovanja ipd.) v višini 10.000 evrov.
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Sredstva za mesec december 2016 so načrtovana kot sredstva prevzema obveznosti za leto 2017 v višini 73.287
evrov.
V celotna sredstva so vključeni še stroški elektrike, ki bodo nastali v času pripravljanja novega vrtca na uporabo, v
višini 6.000 evrov.
Sredstva za Drugi izdatki Regres za
plače
zaposlenih letni dopust

481.796

33.816

Komunalne Zavarovalne
storitve
premije
6.323
3.282

Sred. za
prisp.
delod.

Sred.za
prem.
kolekt.dod.
pok.zavarov.

Jubilejne
nagrade

Živila

Elektrika

14.175

74.430

9.981

3.917

82.838

4.957

Varovanje
objektov
888

Tekoče
vzdrževanje
6.037

Ogrevanje
13.712

Materialni Vzdrževanje
SAOP
stroški
40.995
1.794

Tekoči
stroški
10.000

Elektrika
nov vrtec
6.000

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 - Osnovno šolstvo
4001912 - VARSTVO PRI DELU
Vrednost: 11.537 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V tej postavki so planirana sredstva v višini 11.537 evrov, od tega je 537 evrov prenosa za plačilo obveznosti iz
2015. Ostala sredstva v višini 11.000 evrov bodo namenjena financiranju nalog vezanih na varstvo pri delu in
požarno varstvo v Občini Ilirska Bistrica in zavodih občine.

4001917 - OSNOVNA ŠOLA DRAGOTIN KETTE
Vrednost: 55.992 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za financiranje zavoda v skupni višini 55.992 evrov so planirana na podlagi finančnega načrta zavoda ter
ocenjene realizacije za leto 2015, ob upoštevanju temeljnih ekonomskih izhodišč za pripravo občinskega proračuna
za leto 2016. Struktura načrtovanih sredstev je sledeča:
Varstvo
vozačev
8.850

Ogrevanje

Elektrika

16.937

9.940

Komunalne
storitve
5.944

Zavarovalne
premije
4.206

Varovanje
objektov
732

Vzdrževanje
SAOP
2.884

Tekoče
vzdrževanje
5.309

Čiščenje
steklenih
pročelij
1.190
Sredstva za mesec december 2016 so načrtovana kot sredstva prevzema obveznosti za leto 2017 v višini 6.119
evrov.
Sredstva se izplačujejo po dejanskih stroških, vendar največ v višini planiranih zneskov po posameznih postavkah.
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Presežke prihodkov nad odhodki iz naslova lastne tržne dejavnosti lahko zavod porabi na podlagi sklepa sveta
zavoda po predhodni odobritvi župana.

4001918 - OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA
Vrednost: 140.098 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za financiranje zavoda v skupni višini 140.098 evrov so planirana na podlagi finančnega načrta zavoda ter
ocenjene realizacije za leto 2015, ob upoštevanju temeljnih ekonomskih izhodišč za pripravo občinskega
proračuna za leto 2016. Struktura načrtovanih sredstev je sledeča:
Varstvo
vozačev
8.850

Ogrevanje

Elektrika

56.888

29.100

Komunalne
storitve
17.413

Zavarovalne
premije
9.746

Varovanje
objektov
733

Vzdrževanje
SAOP
2.712

Tekoče
vzdrževanje
14.656

Sredstva za mesec december 2016 so načrtovana kot sredstva prevzema obveznosti za leto 2017 v višini 22.127
evrov.
Sredstva se izplačujejo po dejanskih stroških, vendar največ v višini planiranih zneskov po posameznih postavkah.
Presežke prihodkov nad odhodki iz naslova lastne tržne dejavnosti lahko zavod porabi na podlagi sklepa sveta
zavoda po predhodni odobritvi župana.

4001919 - OSNOVNA ŠOLA JELŠANE
Vrednost: 30.865 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za financiranje zavoda v skupni višini 30.865 evrov so planirana na podlagi finančnega načrta zavoda ter
ocenjene realizacije za leto 2015, ob upoštevanju temeljnih ekonomskih izhodišč za pripravo občinskega
proračuna za leto 2016. Struktura načrtovanih sredstev je sledeča:
Varstvo
vozačev
4.425

Vzdrževanje
čistilne
naprave
190

Ogrevanje

Elektrika

Komunalne
storitve

Zavarovalne
premije

Varovanje
objektov

Vzdrževanje
SAOP

12.000

4.019

1.800

1.987

629

1.900

Tekoče
vzdrževanje
3.915
Sredstva za mesec december 2016 so načrtovana kot sredstva prevzema obveznosti za leto 2017 v višini 3.125
evrov.
Sredstva se izplačujejo po dejanskih stroških, vendar največ v višini planiranih zneskov po posameznih postavkah.
Morebitne presežke prihodkov nad odhodki iz naslova lastne tržne dejavnosti lahko zavod porabi na podlagi sklepa
sveta zavoda po predhodni odobritvi župana.

4001920 - OSNOVNA ŠOLA TONETA TOMŠIČA KNEŽAK
Vrednost: 28.995 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za financiranje zavoda v skupni višini 28.995 evrov so planirana na podlagi finančnega načrta zavoda ter
ocenjene realizacije za leto 2015, ob upoštevanju temeljnih ekonomskih izhodišč za pripravo občinskega
proračuna za leto 2016.
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Struktura načrtovanih sredstev je sledeča:
Varstvo
vozačev
4.425

Ogrevanje

Elektrika

6.960

5.581

Komunalne
storitve
2.365

Zavarovalne
premije
2.210

Varovanje
objektov
572

Vzdrževanje
SAOP
2.352

Tekoče
vzdrževanje
4.530

Sredstva za mesec december 2016 so načrtovana kot sredstva prevzema obveznosti za leto 2017 v višini 2.546
evrov.
Sredstva se izplačujejo po dejanskih stroških, vendar največ v višini planiranih zneskov po posameznih postavkah.
Morebitne presežke prihodkov nad odhodki iz naslova lastne tržne dejavnosti lahko zavod porabi na podlagi sklepa
sveta zavoda po predhodni odobritvi župana

4001921 - OŠ PODGORA KUTEŽEVO
Vrednost: 36.647 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za financiranje zavoda v skupni višini 36.647 evrov so planirana na podlagi finančnega načrta zavoda ter
ocenjene realizacije za leto 2015, ob upoštevanju temeljnih ekonomskih izhodišč za pripravo občinskega proračuna
za leto 2016. Struktura načrtovanih sredstev je sledeča:
Varstvo
vozačev
4.425

Ogrevanje

Elektrika

14.457

4.460

Komunalne
storitve
2.733

Zavarovalne
premije
3.110

Varovanje
objektov
874

Vzdrževanje
SAOP
2.844

Tekoče
vzdrževanje
3.744

Sredstva za mesec december 2016 so načrtovana kot sredstva prevzema obveznosti za leto 2017 v višini 4.255
evrov.
Sredstva se izplačujejo po dejanskih stroških, vendar največ v višini planiranih zneskov po posameznih postavkah.
Morebitne presežke prihodkov nad odhodki iz naslova lastne tržne dejavnosti lahko zavod porabi na podlagi sklepa
sveta zavoda po predhodni odobritvi župana.

4001922 - OŠ RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD
Vrednost: 39.292 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za financiranje zavoda v skupni višini 39.292 evrov so planirana na podlagi finančnega načrta zavoda ter
ocenjene realizacije za leto 2015, ob upoštevanju temeljnih ekonomskih izhodišč za pripravo občinskega proračuna
za leto 2016. Struktura načrtovanih sredstev je sledeča:
Varstvo
vozačev
4.425

Ogrevanje

Elektrika

14.712

6.750

Komunalne
storitve
2.743

Zavarovalne
premije
2.674

Varovanje
objektov
600

Vzdrževanje
SAOP
2.588

Tekoče
vzdrževanje
4.800

Sredstva za mesec december 2016 so načrtovana kot sredstva prevzema obveznosti za leto 2017 v višini 1.633
evrov.
Sredstva se izplačujejo po dejanskih stroških, vendar največ v višini planiranih zneskov po posameznih postavkah.
Presežke prihodkov nad odhodki iz naslova lastne tržne dejavnosti lahko zavod porabi na podlagi sklepa sveta
zavoda po predhodni odobritvi župana.

4001923 - OŠ RUDIJA-MAHNIČA BRKINCA PREGARJE
Vrednost: 26.997 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za financiranje zavoda v skupni višini 26.997 evrov so planirana na podlagi finančnega načrta zavoda ter
ocenjene realizacije za leto 2015, ob upoštevanju temeljnih ekonomskih izhodišč za pripravo občinskega
proračuna za leto 2016.
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Struktura načrtovanih sredstev je sledeča:
Varstvo
vozačev
4.425

Vzdrževanje
čistilne
naprave
202

Ogrevanje

Elektrika

Komunalne
storitve

Zavarovalne
premije

Varovanje
objektov

Vzdrževanje
SAOP

7.524

3.230

2.149

2.830

990

2.109

Tekoče
vzdrževanje
3.538
Sredstva za mesec december 2016 so načrtovana kot sredstva prevzema obveznosti za leto 2017 v višini 3.634
evrov.
Sredstva se izplačujejo po dejanskih stroških, vendar največ v višini planiranih zneskov po posameznih postavkah.
Presežke prihodkov nad odhodki iz naslova lastne tržne dejavnosti lahko zavod porabi na podlagi sklepa sveta
zavoda po predhodni odobritvi župana.

4001924 - LOGOPED ZA ŠOLSKE OTROKE
Vrednost: 13.494 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za sofinanciranje 0,4 deleža zaposlitve logopeda, ki izvaja program logopedske dejavnosti za učence osnovnih šol v
naši občini, planiramo za leto 2016 sredstva v višini 13.494 evrov, v skladu z finančnim načrtom Centra za korekcijo
sluha in govora Portorož, ki navedeno dejavnost izvaja.

4001925 - VZGOJNI ZAVOD ELVIRA VATOVEC
Vrednost: 8.590 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za sofinanciranje CUEV Strunjan načrtujemo v skupni višini 8.590 evrov, od katerih je 394 evrov
namenjenih za sofinanciranje materialnih stroškov zavoda glede na število vključenih učencev iz naše občine
(trenutno 2 učenca v šolskem letu 2015/2016), 7.696 evrov za sofinanciranje stroškov najemnine za enoto CUEV v
Divači ter 500 evrov za sofinanciranje projekta Terapija s pomočjo konja za učence s posebnimi potrebami.

4001927 - REGRESIRANJE STAREGA PAPIRJA
Vrednost: 3.630 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za regresiranje zbiranja starega papirja planiramo v skupni višini 3.630 evrov na podlagi plana posameznih
osnovnih šol in Vrtca Ilirska Bistrica. Upoštevana je subvencija v višini 0,025 evra za kilogram zbranega papirja.

4001929 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ
Vrednost: 1.691.185 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 1.691.185 evrov.
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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19039002 - Glasbeno šolstvo
4001931 - GLASBENA ŠOLA
Vrednost: 14.310 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za sofinanciranje Glasbene šole v skupni višini 14.310 evrov so planirana na podlagi finančnega načrta
zavoda ter ocenjene realizacije za leto 2015, ob upoštevanju temeljnih ekonomskih izhodišč za pripravo občinskega
proračuna za leto 2016. Struktura načrtovanih sredstev je sledeča:
Stroški
storitev
352

Ogrevanje

Elektrika

7.485

1.217

Komunalne
storitve
1.705

Zavarovalne
premije
1.044

Varovanje
objektov
847

Vzdrževanje
SAOP
1.135

Tekoče
vzdrževanje
525

Iz proračuna občine se financira polovica dejanskih stroškov zavoda po posameznih postavkah. Razliko do celotnih
stroškov krije zavod iz lastnih sredstev - presežka prihodkov nad odhodki zavoda.
Sredstva za mesec december 2016 so načrtovana kot sredstva prevzema obveznosti za leto 2017 v višini 1.865
evrov.
Ostale stroške (stroški prehrane in prevoza zaposlenih, pogodbenega dela, vzdrževanja instrumentov, ostalih
stroškov blaga in storitev,) zavod pokriva iz sredstev pridobljenih iz naslova šolnin, vpisnin in izposoje
instrumentov.
Sredstva se izplačujejo po dejanskih stroških, vendar največ v višini planiranih zneskov po posameznih postavkah.
Presežke prihodkov nad odhodki iz naslova lastne tržne dejavnosti lahko zavod porabi na podlagi sklepa sveta
zavoda po predhodni odobritvi župana.

4001932 - UREDITEV GLASBENE ŠOLE
Vrednost: 4.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo
4001933 - UREDITEV SREDNJE ŠOLE
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001934 - SOFINANCIRANJE DELOVANJA SREDNJE ŠOLE
Vrednost: 119.514 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Ilirska Bistrica za delovanje enote gimnazije v Ilirski Bistrici zagotavlja sredstva za pokrivanje direktnih
stroškov za ogrevanje, električno energijo, komunalne storitve, storitve varovanja ter ostale splošne stroške in
storitve (pošta,..), ki nastanejo pri delovanju srednje šole v skupni višini 37.710 evrov.
Ministrstvo za šolstvo in šport nakazuje Šolskemu centru Postojna delež materialnih stroškov glede na število
oddelkov v enoti gimnazije v Ilirski Bistrici, ki zmanjšujejo znesek materialnih stroškov izplačanih iz občinskega
proračuna. ŠCP prejete zneske nakazuje v proračun občine. Prihodki so načrtovani v višini 20.293 evrov.
Na podlagi pogodbe zagotavlja Občina Ilirska Bistrica Šolskemu centru Postojna sredstva za sofinanciranje kadra v
višini, ki predstavlja razliko glede na sredstva , ki jih za ta namen zagotavlja MIZŠ. Sredstva za kadre za leto 2016 so
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planirana v višini 63.187 evrov in zajemajo stroške za delež plače vodje enote, kadra za izvajanje nadstandardnih
programov ter kadra za izvajanje maturitetnih izbirnih vsebin. Sredstva za plačilo interneta so planirana v višini
1.250 evrov. Sredstva za tekoče vzdrževanje objektov in opreme (transfer gimnaziji) so planirana v višini 5.200
evrov, sredstva za sofinanciranje interesnih dejavnosti dijakov pa v višini 3.000 evrov. Zaradi manjšega števila
dijakov v šol. letu 2015/2016 glede na predhodna šolska leta se, glede na sistem financiranja srednjih šol (po
številu vpisanih dijakov) dodatno načrtujejo sredstva za tekočo izvedbo pouka v višini 9.167 evrov.
V letu 2016 znašajo sredstva za sofinanciranje delovanja srednje šole, upoštevaje prihodke s strani ŠCP, skupaj
99.221 evrov.

4001935 - VOJAŠKI KOMPLEKS V ILIRSKI BISTRICI
Vrednost: 400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za plačilo električne energije načrtuje sredstva v višini 400 evrov.

4001943 - SOFINANCIRANJE MATURANTSKIH PRIREDITEV
Vrednost: 3.753 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za sofinanciranje maturantskih prireditev so za leto 2016 načrtovana v skupnem znesku 3.753 evrov. Od
tega znašajo sredstva za pomoč maturantom pri izvedbi prireditev 1.500 evrov, sredstva za za plačilo prevozov na
opravljanje mature v Postojno pa 1.753 evrov. Sredstva v višini 500 evrov so namenjena za plačilo organizacije in
izvedbe Maturantske parade 2016, ko dijaki zaključnih letnikov srednjih šol plešejo četvorko. V Ilirski Bistrici dijaki
Gimnazije Ilirska Bistrica in Srednje strokovne šole - smer računalniški tehnik.

1905 - Drugi izobraževalni programi
19059002 - Druge oblike izobraževanja
4001936 - LJUDSKA UNIVERZA
Vrednost: 8.345 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za sofinanciranje delovanja Ljudske univerze planiramo sredstva v višini 8.345 evrov, ki vključujejo sredstva
prenosa. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov ogrevanja v višini 5.210 evrov, elektrike v višini 1.480 evrov
ter ostalih materialnih stroškov (zavarovalne premije, poštne storitve, telefon) v višini 405 evrov, skladno s planom
Ljudske univerze. Ostale materialne stroške za izvajanje projektov in izobraževanj ter stroške plače strokovnega
delavca bo LU krila iz sredstev pridobljenih preko razpisov.
Sredstva za izvajanje projektov in izobraževanj, ki so sestavni del Nacionalnega programa izobraževanja odraslih v
Republiki Sloveniji pridobiva LU preko razpisov Evropskih socialnih skladov in MIZŠ ter tako zagotavlja izvajanje
javno veljavnih in neformalnih izobraževanj v skladu s potrebami skupnosti. Zaradi neizvedbe razpisov s strani ESS v
okviru nove finančne perspektive je LU v letu 2015 ostala brez možnosti pridobitve potrebnih finančnih sredstev za
svoje delovanje. Zaradi velike brezposelnosti in gospodarske krize pa je ta primanjkljaj nemogoče nadomestiti s
tržno dejavnostjo. V LU so zmanjšali stroške delovanja in zaposlitev strokovnega delavca na polovični delovni čas.
Konec leta 2015 oz. v začetku leta 2016 se bodo prijavili na razpise MIZŠ ter na razpise iz drugih virov, predvsem
Evropskih socialnih skladov z namenom pridobitve tako programov kot sredstev relevantnih za naše okolje.
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1906 - Pomoči šolajočim
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
4001913 - REDNI PREVOZ V ŠOLO
Vrednost: 492.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za izvajanje rednih prevozov v šolo v letu 2016 načrtujemo 492.000 evrov sredstev.

4001914 - DRUGI PREVOZI V ŠOLO
Vrednost: 6.233 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za povračilo stroškov prevoza osnovnošolskih otrok na relacijah, ki niso vključene v sistem šolskih prevozov oz. ko
otroci obiskujejo šolo izven šolskega okoliša, planiramo, v skladu z določili Zakona o osnovni šoli ter veljavnimi
odločbami o upravičenosti do povrnitve stroškov prevoza sredstva v višini 6.233 evrov.

4001915 - PREVOZ V ZAVODE - OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Vrednost: 52.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za prevoze otrok s posebnimi potrebami načrtujemo za leto 2016 v skupni višini 52.300 evrov. V okviru
postavke financiramo, na podlagi odločb o usmeritvi otrok ter zakonodaje s področja osnovnošolskega
izobraževanja, organiziran prevoz otrok s posebnimi potrebami v CUEV Strunjan - enota Divača ter CIRIUS Vipava
ter organiziran prevoz v Center za korekcijo sluha in govora Portorož.

4001916 - ŠOLA V NARAVI
Vrednost: 8.204 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za sofinanciranje organizacijskih stroškov ene šole v naravi- zimska šola (prevozi, zavarovanje, vaditelji) planiramo,
glede na prejete plane osnovnih šol, sredstva v višini 8.204 evrov. Upoštevan je strošek v višini kot ga za
sofinanciranje letne šole v naravi prizna MIZŠ.

4001928 - PREVOZI UČENCEV NA TEKMOVANJA
Vrednost: 5.440 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za sofinanciranje prevozov učencev na tekmovanja iz znanj ter za sofinanciranje prevozov nadarjenih
učencev v okviru delavnic za delo z nadarjenimi učenci planiramo v skupni višini 5.440 evrov na podlagi planov
osnovnih šol. Zavodom povrnemo stroške prevoza na tekmovanje.
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19069003 - Štipendije
4001938 - KADROVSKE ŠTIPENDIJE
Vrednost: 60.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za leto 2016 so načrtovana sredstva v višini 60.000 evrov za dosedanje štipendiste in nove štipendiste, ki jim bo
dodeljena štipendija za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016 ter za prejemnike spodbud. V tem znesku so
vključena tudi sredstva za izplačilo štipendij, ki bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa za šolsko oziroma
študijsko leto 2016/2017 ter za morebitne spodbude.

4001939 - ŠTIPENDIJSKA SHEME ZA JP
Vrednost: 3.461 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Ilirska Bistrica je od leta 2007 vključena v Regijsko štipendijsko shemo Južne Primorske. V letu 2016 se
načrtujejo sredstva v višini 2.518 evrov za delovanje omenjene sheme.
Štipendije se financirajo v deležu 50% s strani države oziroma EU, 40% s strani delodajalcev in 10% s strani Občine
Ilirska Bistrica. Za delež občine 10% za kandidate se v letu 2016 načrtuje 943 evrov sredstev.

4001944 - ŠTIPENDIJSKI SKLAD
Vrednost: 2.220 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2008 se je Občina Ilirska Bistrica vključila v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem. Za sofinanciranje
štipendij se v letu 2016 načrtujejo sredstva v višini 2.000 evrov za enega štipendista, za stroške upravljanja pa
sredstva v višini 220 evrov.

20 - SOCIALNO VARSTVO
2002 - Varstvo otrok in družine
20029001 - Drugi programi v pomoč družini
4002001 - OBDARITEV OB ROJSTVU OTROKA
Vrednost: 36.960 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za leto 2016 je za obdaritev staršev ob rojstvu otrok predvidenih 36.960 evrov. Osnova za planiranje sredstev je
povprečno število rojenih v zadnjih petih letih (132 rojstev), in izplačilo enkratnega denarnega prispevka za otroka
v višini 280 evrov.
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4002002 - AVTOBUSNI PREVOZI V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 12.000 evrov za potrebe financiranja avtobusnih prevozov v času šolskih
počitnic.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 - Centri za socialno delo
4002003 - CSD- PROGRAM SONČEK
Vrednost: 22.340 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dnevni center Sonček je program socialnega varstva, ki ga izvaja Center za socialno delo Ilirska Bistrica. Namenjen
je nudenju vsakodnevne oskrbe ter učne in psihosocialne pomoči šoloobveznim otrokom prikrajšanim za normalno
družinsko življenje. Program se financira iz sredstev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Občine Ilirska
Bistrica. Sredstva so načrtovana za sofinanciranje plačila dela materialnih stroškov programa in plačilo zaposlitve
nad normativom, ki ga financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Za leto 2016 se načrtuje sredstva v
skupni višini 22.340 evrov. V tem znesku so vključena sredstva za plače v višini 16.212 evrov ter sredstva za blago in
storitve v višini 6.128 evrov. Sredstva za mesec december 2016 bodo zagotovljena kot sredstva prevzema
obveznosti v letu 2017 in sicer za stroške dela v višini 1.348 evrov in za materialne stroške v višini 602 evrov in tudi
izplačana v letu 2017.

4002023 - CSD PROGRAM LAIČNA POMOČ DRUŽINAM
Vrednost: 10.515 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Laična pomoč, namenjena reševanju konkretnih težav, ki se pojavljajo v vsakodnevnih interakcijah med družinskimi
člani, je prilagojena potrebam otrok ter širše družine upoštevaje zaposlenost staršev, ki se ne morejo vključiti v
socialnovarstvene storitve pri CSD ali tega ne zmorejo iz drugih objektivnih razlogov. Laični delavec nudi pomoč
družinam, ki odstopajo od pričakovanega zagotavljanja pogojev za zdrav osebnostni razvoj otrok. Delo laičnega
delavca bo usmerjeno na usposabljanje družine za opravljanje njene vsakodnevne funkcije, pomoč pri učenju in
vzgoji, reševanju vsakodnevnih težav, vzpostavitvi komunikacije med družinskimi člani ter pomoč pri ravnanju z
družinskimi člani s specifičnimi težavami. Načrtovana so sredstva v skupni višini 10.515 evrov. Od tega so sredstva
za plačo zaposlenega v višini 8.441 evrov ter sredstva za materialne stroške v višini 2.074 evrov. Sredstva za mesec
december 2016 bodo zagotovljena kot sredstva prevzema obveznosti v letu 2017 v višini 674 evrov za plače in
druge izdatke in sredstva za blago in storitve v višini 170 evrov in tudi izplačana v letu 2017.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
4002004 - DRUŽINSKI POMOČNIK
Vrednost: 29.750 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za leto 2016 so načrtovana sredstva v višini 28.050 evrov za izplačilo za tri osebe - družinske pomočnike. Za plačilo
obveznosti iz decembra 2015, ki bodo plačane v januarju 2016 je načrtovanih 1.700 evrov sredstev. Tako skupna
sredstva za leto 2016 znašajo 29.750 evrov.
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Družinskega pomočnika plačujemo na podlagi odločbe Centra za socialno delo Ilirska Bistrica o priznanju pravice
upravičenca do izbire družinskega pomočnika.

4002027 - PROGRAM OSEBNE ASISTENCE ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
Vrednost: 4.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 4.800 evrov Zvezi paraplegikov Slovenije za sofinanciranje programa
"Asistent-ka bom".

20049003 - Socialno varstvo starih
4002005 - OSKRBNINE V DSO
Vrednost: 340.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za doplačevanje domske oskrbe občanom s stalnim prebivališčem v občini Ilirska Bistrica se za leto 2016 načrtuje
sredstva v višini 340.000 evrov. Upravičenost do plačevanja oskrbnih stroškov je opredeljena z odločbo Centra za
socialno delo Ilirska Bistrica.

4002021 - CSD POMOČ NA DOMU
Vrednost: 65.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Socialnovarstveno storitev Pomoč družini na domu opravlja Center za socialno delo Ilirska Bistrica. V letu 2016 se
načrtujejo sredstva za sofinanciranje v višini 65.500 evrov. Sredstva vključujejo sredstva za stroške dela in
materialne stroške. Določena so na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev. Predvidena cena na uro za uporabnika storitve je 5,70 evrov med delavniki in 7,5 evrov med vikendi ter
dela prostimi dnevi. Sredstva za mesec december 2016 bodo zagotovljena kot sredstva prevzema obveznosti v letu
2017 v višini 5.490 evrov in tudi izplačana v letu 2017.

4002022 - PROGRAM POMOČI BOLNIM IN STAREJŠIM
Vrednost: 29.462 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za program pomoči bolnim in starejšim načrtuje sredstva v višini 29.462 evrov. V tem znesku so
vključena sredstva v višini 6.046 evrov za plače in druge izdatke, 22.568 evrov za najem vozila in 848 evrov za
materialne stroške. Program zajema pomoč bolnim in ostarelim, ki nimajo možnosti prevoza do zdravstvenih in
drugih storitev. Postavka vključuje najem vozila, materialne stroške ter zaposlitev delavca na Centru za socialno
delo za polovičen delovni čas. Sredstva za mesec december 2016 bodo zagotovljena kot sredstva prevzema
obveznosti v letu 2017 in sicer za plače in druge izdatke v višini 337 evrov, sredstva za materialne stroške v višini 90
evrov in za najem vozila v višini 1.872 evrov. Izplačana bodo v januarju 2017.
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20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
4002008 - SUBVENCIJE STANARIN
Vrednost: 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za subvencije stanarin se v letu 2016 načrtuje v višini 15.000 evrov.

4002009 - ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za dodeljevanje enkratnih denarnih socialnih pomoči so načrtovana sredstva v višini 8.000 evrov. Sredstva se
dodeli na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica.

4002010 - PLAČILO POGREBNIN
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za povrnitev pogrebnih stroškov v primerih kot jih določa 20. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
o urejanju pokopališč, ter za doplačilo pogrebnih stroškov za pokojnika, ki je prejemal denarno socialno pomoč ali
ni imel lastnih prihodkov, nima premoženja in zavezancev, ki bi bili dolžni oz. sposobni poravnati stroške pokopa
ter za pokojnika, ki je umrl na območju občine Ilirska Bistrica pa za njega ni bilo mogoče ugotoviti občine stalnega
prebivališča, se planirajo sredstva v višini 3.000 evrov, torej v enakem obsegu kot v letu 2015.

4002025 - SUBVENCIJE UČENCEM - ŠOLA V NARAVI
Vrednost: 8.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 so za subvencije učencem za šolo v naravi načrtovana sredstva v višini 8.400 evrov. Subvencije so
namenjene učencem, ki zaradi socialnega položaja ne morejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi, plavalne
tečaje, letovanj otrok iz socialno ogroženih družin ter ostalih organiziranih oblik vzgojno - izobraževalnega dela, ki
sodi v razširjen program osnovne šole in se izvaja izven prostora šole.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih
4002014 - DRUŠTVO POT
Vrednost: 9.066 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za leto 2016 se načrtuje sredstva v višini 9.066 evrov. Ključni program Društva Pot je dnevni center za osebe s
težavami zaradi uživanja nedovoljenih drog. Namen programa je zmanjševanje škode ter podpora in pomoč pri
urejanju socialnih, zdravstvenih in ekonomskih stisk osebam, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog in
njihovim bližnjim.
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20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
4002015 - RDEČI KRIŽ
Vrednost: 27.167 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se načrtujejo sredstva v višini do 27.167 evrov. V znesku so vključena sredstva za sofinanciranje dela
sredstev za plače in prispevke sekretarke Območnega združenja Rdečega Križa Ilirska Bistrica v višini do 26.567
evrov ter sredstva v višini do 600 evrov za namen izvedbe obdaritve občank starih nad 80 let ob dnevu žena.

4002016 - SOŽITJE
Vrednost: 2.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za Društvo Sožitje se v letu 2016 načrtujejo sredstva v višini 2.500 evrov, na osnovi programa aktivnosti društva in
finančnega načrta. Namen delovanja društva je skrb za osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove družinske
člane na območju občine Ilirska Bistrica.

4002017 - VDC
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za delovanje Varstveno delovnega centra Koper, enota Ilirska Bistrica so načrtovana sredstva v višini 2.000 evrov,
na podlagi programa VDC Koper, enota Ilirska Bistrica za leto 2016. Sredstva ne vključujejo vrednost sofinanciranja
javnih del, ki so sofinancirana iz druge proračunske postavke.

4002018 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV HUMANITARNIH DRUŠTEV
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se načrtujejo sredstva v višini 10.000 evrov za sofinanciranje programov humanitarnih društev.
Sredstva za sofinanciranje humanitarnih programov se razdelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Kriteriji in
merila ter postopki za dodelitev sredstev so določeni v Pravilniku o sofinanciranju humanitarnih programov v
občini Ilirska Bistrica. Iz te proračunske postavke se ne sofinancirajo humanitarni programi, ki se sofinancirajo iz
posebne proračunske postavke javnih del.

4002020 - VARNA HIŠA
Vrednost: 8.348 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za sofinanciranje delovanja Regijske varne hiše Kras, v katere projekt je vključenih 12 občin, načrtujemo v letu
2016 sredstva v skupni višini 8.348 evrov namenjenih sofinanciranju materialnih stroškov, ki nastajajo pri delovanju
varne hiše, stroškov dela strokovnih delavk ter sofinanciranju najemnine za prostore varne hiše.
Sofinanciranje projekta Regijske varne hiše Kras je, tako kot v letu 2015, načrtovano tudi s strani Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in sicer preko razpisa za sofinanciranje programov in projektov na
področju socialnega varstva.
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4002024 - HUMANITARNA POMOČ BREZPOSELNIM
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za humanitarno pomoč brezposelnim se za leto 2016 načrtujejo sredstva v višini 7.000 evrov, ki se v primeru
izkazanih potreb nakažejo pristojnim organizacijam.

4002026 - NADOMESTNE OBLIKE BIVANJA
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za sofinanciranje bivanja in oskrbe v stanovanjski skupini kot nadomestni obliki bivanja in oskrbi izven mreže javne
službe se v letu 2016 načrtujejo sredstva v višini 3.000 evrov. Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov
oskrbe v stanovanjski skupini za občane Občine Ilirska Bistrica. O oprostitvi plačila storitve odloči Center za socialno
delo Ilirska Bistrica v skladu s predpisi, ki določajo merila za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih
storitev.

4002028 - POMOČ BREZDOMCEM TER DRUGIM SKUPINAM PREBIVALSTVA
Vrednost: 4.961 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Center za socialno delo Ilirska Bistrica izvaja razvojni socialno varstveni program Bivalna enota Pod Drago, katerega
namen je zagotoviti primerno bivališče vsem, ki začasno potrebujejo pomoč in podporo v obliki nastanitve ter
osebnostno podporo. V okviru programa se zagotavlja brezdomnim prostor za prebivanje v stanovanju na
Kosovelovi 18 v Ilirski Bistrici. S projektom je posameznikom, ki so dejansko stigmatizirani v okolju, omogočeno
zaživeti bolj dostojno, zmanjšuje se njihova socialna izključenost in tveganje za njihovo zasvojenost ter odpravlja
njihovo osebno propadanje. V letu 2016 se za izvajanje programa načrtuje sredstva v višini 4.961 evrov za izdatke
za blago in storitve. Sredstva za mesec december 2016 bodo zagotovljena kot sredstva prevzema obveznosti v letu
2017 v višini 600 evrov za izdatke za blago in storitve in bodo izplačana v januarju 2017.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
4002201 - ODPLAČILO KREDITA SKLADOM
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za odplačilo obresti za stanovanjsko gradnjo (kredit najet v letu 1994) so načrtovana v višini 2.000 evrov.
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4002202 - ODPLAČILO KREDITA BANKAM
Vrednost: 45.914 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za odplačilo obresti kreditov, najetih za infrastrukturo in šolstvo v predhodnem obdobju so načrtovana v
višini 45.914 evrov.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
4002203 - STROŠKI VODENJA KREDITOV
Vrednost: 3.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški za vodenje kreditov se načrtujejo v višini 3.500 evrov, od tega znašajo stroški svetovanja pri najemanju
kreditov 1.000 evrov, ostalo so stroški vodenja 2.500 evrov.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
23029001 - Rezerva občine
4002301 - REZERVA
Vrednost: 23.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Oblikovanje sklada obvezne rezerve se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 23.500 evrov. Po 49. členu Zakona o
javnih financah občine izločajo v proračunske rezerve del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, ki je
določen s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.
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.
Na predlog za finance pristojnega organa župan odloča o uporabi sredstev rezerv do celotne višine sredstev
proračunske rezerve, ki znaša 23.500 evrov.
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2303 - Splošna proračunska rezervacija
23039001 - Splošna proračunska rezervacija
4002303 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
Vrednost: 210.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva se načrtuje v višini 210.000 evrov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2016 uporabijo:
- za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, se načrtuje
sredstva v višini 210.000 evrov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb
V letu 2016 občina Ilirska Bistrica na izkazuje finančnih terjatev in naložb.

C - Račun financiranja
50 - ZADOLŽEVANJE
Vrednost: 2.485.298 €

500 - Domače zadolževanje
Vrednost: 2.485.298 €
Da bi lahko v letu 2016 realizirali s proračunom zastavljene aktivnosti, se načrtuje zadolževanje za izvajanje
investicij v višini 2.485.298 evrov.
Zadolževanje občine in izdajanje poroštev občine urejajo 85. in 86. člen ZJF ter 10.a do 10.e člen ZFO-1. Na podlagi
predvidene zadolžitve v proračunu občine, Ministrstvo za finance izda občini soglasje k zadolžitvi v skladu s
Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 52/07), pri čemer se upošteva največji obseg
možnega zadolževanja občine na podlagi 10.b člena ZFO-1. Občina mora pridobiti soglasje Ministrstva za finance
pred vsako zadolžitvijo, pri kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu.
Občina se lahko v tekočem proračunskem letu zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in
obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev
za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v
posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega
proračuna v letu pred zadolževanjem, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna
za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.
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55 - ODPLAČILA DOLGA
Vrednost: 406.544 €

550 - Odplačila domačega dolga
Vrednost: 406.544 €
Za odplačilo glavnic kreditov skladom se načrtuje sredstva v višini 16.200 evrov. Za odplačilo glavnic kreditov
bankam se načrtuje sredstva v višini 390.344 evrov.
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500 - KRAJEVNA SKUPNOST BITNJA
Vrednost: 39.019 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5000201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 5 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške storitev plačilnega prometa načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 5 evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5000601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 5.405 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 3.520 evrov, ter sredstva prenosa v višini
1.885 evrov, tako da skupno znašajo sredstva na tej postavki 5.405 evrov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5001301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 1.867 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 1.867 evrov.

5001302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 304 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za zimsko službo načrtujejo občinska sredstva v višini 304 evrov.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5001303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 17.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

13029004 - Cestna razsvetljava
5001304 - JAVNA RAZSVETLJAVA
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
5001503 - VODNI VIRI
Vrednost: 10.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5001601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 638 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za urejanje zelenih površin načrtujejo občinska sredstva v višini 638 evrov.

5001602 - UREDITEV ŠPORTNIH IGRIŠČ
Vrednost: 1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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501 - KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJI ZEMON
Vrednost: 59.392 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5010201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 5 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške storitev plačilnega prometa načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 5 evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5010601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 25.435 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 4.753 evrov, ter sredstva prenosa v višini
20.682 evrov (vključujoč tudi telekomunikacije), skupno na tej postavki znašajo sredstva 25.435 evrov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5011301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 2.366 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 2.366 evrov.

5011302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 1.160 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za zimsko službo načrtujejo občinska sredstva v višini 1.160 evrov.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5011303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 21.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
5011501 - UREDITEV KANALIZACIJ
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5011601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.426 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za urejanje zelenih površin načrtujejo občinska sredstva v višini 1.426 evrov.
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502 - KRAJEVNA SKUPNOST HARIJE
Vrednost: 38.414 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5020201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 10 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške storitev plačilnega prometa načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 10 evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5020601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 6.664 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 4.349 evrov, ter sredstva prenosa iz
preteklih let v višini 2.315 evrov, skupno na tej postavki znašajo sredstva 6.664 evrov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5021301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 3.001 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 3.001 evrov.

5021302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 1.688 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za zimsko službo načrtujejo občinska sredstva v višini 1.688 evrov.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5021303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

13029004 - Cestna razsvetljava
5021304 - VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za postavitev luči v vasi Harije načrtujejo občinska sredstva v višini 1.000 evrov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5021601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.051 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za urejanje zelenih površin načrtujejo občinska sredstva v višini 1.051 evrov.
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503 - KRAJEVNA SKUPNOST HRUŠICA
Vrednost: 29.287 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5030201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 5 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške storitev plačilnega prometa načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 5 evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5030601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 4.615 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 3.759 evrov, ter sredstva prenosa iz
preteklih let v višini 856 evrov, skupno na tej postavki znašajo sredstva 4.615 evrov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5031301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 1.015 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 1.015 evrov.

5031302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 514 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za zimsko službo načrtujejo občinska sredstva v višini 514 evrov.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5031304 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 22.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5031601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 638 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za urejanje zelenih površin načrtujejo občinska sredstva v višini 638 evrov.
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504 - KRAJEVNA SKUPNOST ILIRSKA BISTRICA
Vrednost: 62.066 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5040201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 5 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške storitev plačilnega prometa načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 5 evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5040602 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 5.584 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 3.070 evrov, ter sredstva prenosa v
višini 2.514 evrov. Skupno na tej postavki znašajo sredstva 5.584 evrov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5041301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 8.161 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 8.161 evrov.

177

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5041302 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

13029004 - Cestna razsvetljava
5041303 - VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za ureditev razsvetljave na Hribu svobode načrtujejo sredstva telekomunikacij v višini 10.000 evrov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
5041502 - KOMUNALNO UREJANJE
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
5041801 - ŠPORTNA IGRIŠČA IN PEŠPOTI
Vrednost: 8.316 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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505 - KRAJEVNA SKUPNOST JASEN
Vrednost: 16.408 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5050201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 70 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške bančnih storitev načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 65 evrov, ter 5 evrov
za plačilo storitev plačilnega prometa.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5050601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 6.563 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 3.545 evrov, ter sredstva prenosa v
višini 3.018 evrov, skupno na tej postavki znašajo sredstva 6.563 evrov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5051301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 1.156 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 1.156 evrov.

5051302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 1.244 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za zimsko službo načrtujejo občinska sredstva v višini 1.244 evrov.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5051303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5051601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 375 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za urejanje zelenih površin načrtujejo občinska sredstva v višini 375 evrov.
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506 - KRAJEVNA SKUPNOST JELŠANE
Vrednost: 123.913 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5060201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 75 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške bančnih storitev načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 65 evrov, ter 10
evrov za plačilo storitev plačilnega prometa.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5060601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 44.697 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 4.847 evrov, ter sredstva prenosa v višini
39.850 evrov (vključujoč materialne stroške iz preteklih let in rento), skupno na tej postavki znašajo
sredstva 44.697 evrov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5061301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 3.355 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 3.355 evrov.

5061302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 1.902 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za zimsko službo načrtujejo občinska sredstva v višini 1.902 evrov.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5061303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 41.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

13029004 - Cestna razsvetljava
5061304 - JAVNA RAZSVETLJAVA
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za ureditev javne razsvetljave na športnem igrišču v Jelšanah načrtujejo sredstva rente v višini 2.000
evrov ter 2.000 evrov občinskih sredstev.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5061601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 27.746 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V leto 2016 se za vzdrževanje in ureditev pokopališča prenašajo sredstva pobranih grobarin v višini 27.746 evrov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5061602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 638 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za urejanje zelenih površin načrtujejo občinska sredstva v višini 638 evrov.
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507 - KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽAK
Vrednost: 56.415 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5070201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 75 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške bančnih storitev načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 65 evrov, ter 10
evrov za plačilo storitev plačilnega prometa.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5070401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 4.650 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5070601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 8.609 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 6.572 evrov, ter sredstva prenosa v višini
2.037 evrov, skupno na tej postavki znašajo sredstva 8.609 evrov.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5071301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 5.117 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 5.117 evrov.

5071302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 3.588 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za zimsko službo načrtujejo občinska sredstva v višini 3.588 evrov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
5071501 - UREDITEV KANALIZACIJ
Vrednost: 8.375 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5071601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se načrtuje 12.000 evrov lastnih sredstev za tekoče vzdrževanje pokopališča in za drugi splošni material
in storitve - prispevki od pobranih grobarin.
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16039003 - Objekti za rekreacijo
5071602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 2.026 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za urejanje zelenih površin načrtujejo občinska sredstva v višini 2.026 evrov.

5071603 - UREDITEV ŠPORTNIH IGRIŠČ
Vrednost: 11.975 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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508 - KRAJEVNA SKUPNOST KOSEZE
Vrednost: 47.188 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5080201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 5 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške storitev plačilnega prometa načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 5 evrov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5080401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vodo in komunalne storitve ter elektriko načrtujejo sredstva v višini 500 evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5080601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 7.806 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 5.410 evrov, ter sredstva prenosa v
višini 2.396 evrov, skupaj na tej postavki znašajo sredstva 7.806 evrov.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5081301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 3.779 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 3.779 evrov.

5081302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 2.222 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za zimsko službo načrtujejo občinska sredstva v višini 2.222 evrov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5081303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 20.450 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
5081501 - UREDITEV METEORNE KANALIZACIJE KS KOSEZE
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
5081502 - VODNI VIRI
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5081601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.426 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za urejanje zelenih površin načrtujejo občinska sredstva v višini 1.426 evrov.
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509 - KRAJEVNA SKUPNOST KUTEŽEVO
Vrednost: 34.479 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5090201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 5 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške storitev plačilnega prometa načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 5 evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5090601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 7.337 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 4.102 evrov, ter sredstva prenosa v
višini 3.235 evrov, skupno na tej postavki znašajo sredstva 7.337 evrov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5091301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 1.510 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 1.510 evrov.

5091302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 576 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za zimsko službo načrtujejo občinska sredstva v višini 576 evrov.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5091303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 19.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
5091604 - POVRAČILO VODNEGA PRISPEVKA
Vrednost: 800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za povračilo vodnega prispevka načrtujejo lastna sredstva v višini 800 evrov.

5091605 - HIDRANTNO OMREŽJE
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5091601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 751 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za urejanje zelenih površin načrtujejo občinska sredstva v višini 751 evrov.

5091606 - ŠPORTNA IGRIŠČA
Vrednost: 1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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510 - KRAJEVNA SKUPNOST NOVOKRAČINE
Vrednost: 41.195 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5100201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 5 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške storitev plačilnega prometa načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 5 evrov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5100401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 11.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5100601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 9.727 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 3.931 evrov, ter sredstva prenosa v
višini 5.796 evrov, skupno na tej postavki znašajo sredstva 9.727
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5101301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 1.252 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 1.252 evrov.

5101302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 273 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za zimsko službo načrtujejo občinska sredstva v višini 273 evrov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5101304 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 11.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
5101501 - UREJANJE METEORNE KANALIZACIJE
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
5101604 - HIDRANTNO OMREŽJE
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5101602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 638 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za urejanje zelenih površin načrtujejo občinska sredstva v višini 638 evrov.

5101603 - ŠPORTNA IGRIŠČA
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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511 - KRAJEVNA SKUPNOST OSTROŽNO BRDO
Vrednost: 34.891 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5110201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 5 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške storitev plačilnega prometa načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 5 evrov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5110401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 23.596 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5110601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 4.083 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 3.125 evrov, ter sredstva prenosa v
višini 958 evrov (vključujoč telekomunikacije), skupno na tej postavki znašajo sredstva 4.083 evrov.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5111301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 3.912 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 3.912 evrov.

5111302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 2.920 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za zimsko službo načrtujejo občinska sredstva v višini 2.920 evrov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5111602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 375 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za urejanje zelenih površin načrtujejo občinska sredstva v višini 375 evrov.
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512 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD
Vrednost: 98.456 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5120201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 10 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške storitev plačilnega prometa načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 10 evrov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5120401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 470 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za plačilo električne energije in vode za vas Račice načrtujejo sredstva v višini 470 evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5120601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 19.378 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 5.456 evrov, ter sredstva prenosa v
višini 13.922 evrov (vključujoč tudi telekomunikacije), skupno na tej postavki znašajo sredstva 19.378 evrov.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5121301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 4.773 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 4.773 evrov in sicer za vas Podgrad v
višini 2.100 evrov, vas Podbeže v višini 477 evrov, vas Sabonje v višini 955 evrov in vas Račice v višini 1.241 evrov.

5121302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 3.780 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za zimsko službo načrtujejo občinska sredstva v višini 3.780 evrov. Od tega sredstva za vas Podgrad v
višini 1.663 evrov, za vas Podbeže v višini 378 evrov, za vas Sabonje v višini 756 evrov in za vas Račice v višini 983
evrov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5121303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 35.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5121601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 33.050 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se načrtujejo sredstva za električno energijo in komunalne storitve v višini 1.050 evrov. Poleg tega se za
tekoče vzdrževanje načrtujejo lastna sredstva pobranih grobarin v višini 7.000 evrov. Podrobnejša obrazložitev je
podana v načrtu razvojnih programov.
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16039003 - Objekti za rekreacijo
5121602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.995 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za urejanje zelenih površin načrtujejo občinska v višini 1.995 evrov, in sicer za vas Podgrad v višini
798 evrov, vas Podbeže v višini 399 evrov, vas Sabonje v višini 399 evrov in vas Račice v višini 399 evrov.
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513 - KRAJEVNA SKUPNOST PREGARJE
Vrednost: 56.662 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5130201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 8 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške storitev plačilnega prometa načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 8 evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5130601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 16.170 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 4.412 evrov, ter sredstva prenosa v
višini 11.758 evrov (vključujoč tudi telekomunikacije), skupno na tej postavki znašajo sredstva 16.170 evrov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5131301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 2.366 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 2.366 evrov.

5131302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 1.242 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za zimsko službo načrtujejo občinska sredstva v višini 1.242 evrov.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5131304 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 25.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
5131501 - METEORNA KANALIZACIJA
Vrednost: 4.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5131601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za tekoče vzdrževanje pokopališča in razni material načrtujejo lastna sredstva od pobranih grobarin
v višini 1.000 evrov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5131602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.276 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za urejanje zelenih površin načrtujejo občinska sredstva v višini 1.276 evrov.
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5131604 - ŠPORTNA IGRIŠČA
Vrednost: 4.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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514 - KRAJEVNA SKUPNOST PREM
Vrednost: 50.185 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5140201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 10 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške storitev plačilnega prometa načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 10 evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5140601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 8.032 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 4.311 evrov, ter sredstva prenosa v
višini 3.721 evrov, skupno na tej postavki znašajo sredstva 8.032 evrov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5141301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 3.446 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 3.446 evrov.

5141302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 3.646 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za zimsko službo načrtujejo občinska sredstva v višini 3.646 evrov.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5141304 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 26.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5141601 - INVEST.IN TEKOČE VZDRŽ. POK.IN MRL.VEŽ.
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za tekoče vzdrževanje pokopališča načrtuje lastna sredstva od pobranih grobarin v višini 4.000 evrov
ter 4.000 evrov sredstev prenosa iz preteklih let.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5141602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.051 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za urejanje zelenih površin načrtujejo občinska sredstva v višini 1.051 evrov.

203

515 - KRAJEVNA SKUPNOST REČICA
Vrednost: 45.851 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5150201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 5 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške storitev plačilnega prometa načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 5 evrov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5150401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za plačilo električne energije v vaškem domu Zarečica se v letu 2016 načrtujejo občinska sredstva v višini 600
evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5150601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 6.948 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 3.863 evrov ter sredstva prenosa v višini
3.085 evrov, tako da skupno znašajo sredstva 6.948 evrov.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5151301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 2.790 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 2.790 evrov.

5151302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 2.082 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za zimsko službo načrtujejo občinska sredstva v višini 2.082 evrov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5151304 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 13.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
5151501 - KANALIZACIJE
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5151601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.276 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za urejanje zelenih površin načrtujejo občinska sredstva v višini 1.276 evrov.

5151602 - UREDITEV ŠPORTNIH IGRIŠČ
Vrednost: 9.150 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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516 - KRAJEVNA SKUPNOST STAROD
Vrednost: 37.950 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5160201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 5 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške storitev plačilnega prometa načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 5 evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5160601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 9.736 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 3.089 evrov, ter sredstva prenosa v višini
6.647 evrov, skupno na tej postavki znašajo sredstva 9.736 evrov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5161301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 2.083 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 2.083 evrov.

5161302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 938 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za zimsko službo načrtujejo občinska sredstva v višini 938 evrov.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5161303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 17.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5161601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 550 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za plačilo električne energije in vode v mrliški vežici načrtujejo sredstva v višini 550 evrov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5161602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 638 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za urejanje zelenih površin načrtujejo občinska sredstva v višini 638 evrov.

5161603 - UREJANJE ŠPORTNIH IGRIŠČ
Vrednost: 6.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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517 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMBIJE
Vrednost: 36.595 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5170201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 5 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške storitev plačilnega prometa načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 5 evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5170601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 4.719 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 3.581 evrov, ter sredstva prenosa v
višini 1.138 evrov, skupno na tej postavki znašajo sredstva 4.719 evrov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5171301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 2.965 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 2.965 evrov.

5171302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 1.443 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za zimsko službo načrtujejo občinska sredstva v višini 1.443 evrov.

209

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5171601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 26.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za ureditev pokopališča načrtuje lastna sredstva od pobranih grobarin v višini 4.500 evrov.
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5171602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.463 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za urejanje zelenih površin načrtujejo občinska sredstva v višini 1.463 evrov.
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518 - KRAJEVNA SKUPNOST TOPOLC
Vrednost: 46.410 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5180201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 5 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške storitev plačilnega prometa načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 5 evrov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5180401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 14.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5180601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 11.263 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 4.366 evrov, ter sredstva prenosa v višini
6.897 evrov, skupno na tej postavki znašajo sredstva 11.263 evrov.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5181301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 3.083 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 3.083 evrov.

5181302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 2.083 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za zimsko službo načrtujejo občinska sredstva v višini 2.083 evrov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5181303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5181602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 976 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za urejanje zelenih površin načrtujejo občinska sredstva v višini 976 evrov.
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519 - KRAJEVNA SKUPNOST VRBOVO
Vrednost: 50.718 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5190201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 5 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške storitev plačilnega prometa načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 5 evrov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5190401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 4.750 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5190601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 12.965 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 4.948 evrov ter sredstva prenosa v
višini 8.017 evrov, skupaj na tej postavki znašajo sredstva 12.965 evrov.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5191301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 4.052 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 4.052 evrov, in sicer za vas Vrbovo v
višini 2.015 evrov, vas Vrbica v višini 1.007 evrov in vas Jablanica v višini 1.030 evrov.

5191302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 3.201 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za zimsko službo načrtujejo občinska sredstva v višini 3.201 evrov. Od tega sredstva za vas Vrbovo v
višini 1.592 evrov, za vas Vrbica 796 evrov in za vas Jablanica v višini 813 evrov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5191303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 16.473 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
5191502 - METEORNA KANALIZACIJA
Vrednost: 6.577 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
5191603 - POVRAČILO VODNEGA PRISPEVKA
Vrednost: 1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za povračilo vodnega prispevka načrtujejo lastna sredstva v višini 1.500 evrov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5191602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.195 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za urejanje zelenih površin načrtujejo občinska sredstva v višini 1.195 evrov, od tega za vas Vrbovo
sredstva v višini 594 evrov, za vas Vrbica 297 evrov in za vas Jablanica v višini 304 evrov.
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520 - KRAJEVNA SKUPNOST ZABIČE
Vrednost: 41.399 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5200201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 5 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za stroške storitev plačilnega prometa načrtujejo lastna sredstva iz naslova obresti v višini 5 evrov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5200401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5200601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 8.546 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za materialne stroške načrtujejo občinska sredstva v višini 4.803 evrov, in sicer za vas Podgraje v
višini 2.401 evrov in vas Zabiče v višini 2.402 evrov. Poleg tega se načrtujejo sredstva prenosa v višini 4.594 evrov,
in sicer za vas Podgraje v višini 1.872 evrov in vas Zabiče 1.871 evrov. Skupaj na postavki znašajo sredstva 8.546
evrov.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5201301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 1.015 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje javnih poti načrtujejo občinska sredstva v višini 1.015 evrov, od tega za vas Podgraje
v višini 508 evrov in za vas Zabiče v višini 507 evrov.

5201302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 395 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za zimsko službo načrtujejo občinska sredstva v višini 395 evrov, od tega za vas Podgraje v višini 197
evrov in za vas Zabiče v višini 198 evrov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5201303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 18.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
5201602 - UREDITEV VODOVODA
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za vzdrževanje vodovoda načrtuje lastna sredstva od pobranih prispevkov vaščanov v višini 3.000
evrov.
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5201603 - POVRAČILO VODNEGA PRISPEVKA
Vrednost: 1.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za povračilo vodnega prispevka načrtujejo lastna sredstva v višini 1.200 evrov, in sicer za vas
Podgraje v višini 500 evrov in vas Zabiče v višini 700 evrov.

5201605 - HIDRANTNO OMREŽJE
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5201601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 638 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2016 se za urejanje zelenih površin načrtujejo občinska sredstva v višini 638 evrov, od tega za vas Podgraje v
višini 319 evrov in za vas Zabiče v višini 319 evrov.
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III. OBRAZLOŽITEV
N A Č R TA R A Z V O J N I H P R O G R A M O V V
LETIH 2016 – 2019
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400 - OBČINSKA UPRAVA
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-11-0144 - Vaški dom Dolnji Zemon
Namen in cilj
Za rekonstrukcijo fasade vaškega doma Dolnji Zemon se v letu 2016 načrtuje prenos občinskih sredstev v višini
20.000 evrov.

OB038-12-0011 - Daljinsko ogrevanje
Namen in cilj
Za izdelavo idejne zasnove daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) v Občini Ilirska Bistrica se v letu 2016
načrtuje sredstva v višini 30.000 evrov.

OB038-13-0031 - Vaški dom Harije
Namen in cilj
V letih 2016 ter 2017 se za rekonstrukcijo strehe in zamenjavo oken na vaškem domu Harije načrtuje sredstva v
skupni višini 44.000 evrov.

OB038-15-0026 - Memonova hiša na Premu
Namen in cilj
V letu 2016 se za nakup opreme v prostorih TIC - a in pogodbene pošte načrtuje sredstva v višini 5.000 evrov. Poleg
tega se za zunanjo ureditev dostopne poti iz parkirišča in tlakovanje dvorišča načrtuje sredstva v višini 40.000
evrov.
Za ureditev okolice Memonove hiše na Premu, ki se bo uporabljala za namene delovanja TIC - a se v letu 2018
načrtuje sredstva v višini 20.000 evrov.

OB038-15-0035 - Vaški dom Račice
Namen in cilj
V letu 2016 se za obnovo vaškega doma v Račicah načrtuje sredstva v višini 10.000 evrov.

OB038-15-0045 - Vaški dom Topolc
Namen in cilj
Za ureditev dostopne poti s podpornimi in mejnimi zidovi do bodočega vaškega doma Topolc se v letu 2016 planira
sredstva v višini 15.000 evrov.
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OB038-15-0060 - Sanacija degradiranih območij
Namen in cilj
V letih 2016 ter 2017 se načrtuje sredstva v višini 441.000 evrov za rušitve degradiranih območij po občini Ilirska
Bistrica, od tega občinska sredstva v višini 254.000 evrov ter državna sredstva v višini 187.000 evrov letno. Za
nadzor se v letih 2016 ter 2017 načrtuje sredstva v višini 15.000 evrov letno.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
OB038-07-0004 - Nakup računalnikov in opreme
Namen in cilj
V letih 2016 do 2020 se za zamenjavo računalniške opreme načrtuje sredstva v višini 3.000 evrov letno.

OB038-07-0203 - Nakup računalnikov in programske opreme - SAOP
Namen in cilj
Za nakup programske opreme za finančno računovodsko poslovanje SAOP se v letih 2016 do 2020 načrtuje
sredstva v višini 1.000 evrov letno.

OB038-11-0039 - Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe
Namen in cilj
V letih 2016 ter 2017 se letno načrtuje sredstva v višini 20.000 evrov za vzdrževanje občinske stavbe. Načrtuje se
popravilo oken in vrat na pročelju stavbe ter zamenjava preprog ter lamelnih zaves.

OB038-15-0080 - Vzpostavitev evidence REN
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje nabava dodatnih modulov za vzdrževanje evidence namenske rabe zemljišč za Register
nepremičnin ter za izdelavo lokacijskih informacij. S tem se zagotovi tudi celovito spletno dostopnost do
prostorskih informacij občinski upravi, občanom in drugi zainteresirani javnosti o namenski rabi zemljišč in
dopustnosti gradnje objektov.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB038-07-0012 - Nakup gasilskega vozila PGD Podgrad
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 110.000 evrov, od tega 29.890 evrov sredstev požarnega sklada, za
potrebe izdelave nadgradnje gasilskega vozila GCGP-2 za PGD Podgrad. Gre za gasilsko cisterno za gašenje gozdnih
požarov, ki društvu pripada po tipizaciji gasilskih vozil.
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OB038-07-0096 - Gasilsko vozilo PGD Podgora
Namen in cilj
Planira se sredstva v višini 70.000 evrov, od tega 19.110 evrov sredstev požarnega sklada, za potrebe nabave
gasilskega vozila GVGP-1 za PGD Podgora Podgraje. Gre za malo gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov, ki
društvu pripada po tipizaciji.

OB038-07-0201 - Osebna zaščitna oprema za gasilce - Il.Bistrica
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 10.000 evrov za potrebe nabave zaščitne in reševalne opreme za celotno
GZ Ilirska Bistrica.

OB038-13-0014 - Oprema za društva v Gasilski zvezi Il.Bistrica
Namen in cilj
V letih 2017 do 2020 se načrtuje nabava opreme v vrednosti 100.000 evrov letno za potrebe operativnih gasilcev v
vseh gasilskih društvih znotraj občine Ilirska Bistrica. Nakup opreme je deloma financiran s strani požarnega sklada
v letu 2017.

OB038-13-0016 - Oprema za gorsko reševalno službo
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 20.000 evrov za potrebe nabave interventnega vozila za Gorsko reševalno
službo skupina Ilirska Bistrica.

OB038-15-0061 - Zaščitna in reševalna oprema za GZ Il.Bistrica
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 10.000 evrov za potrebe nabave kompresorja za polnjenje tlačnih posod za
potrebe celotne GZ Ilirska Bistrica.

OB038-15-0081 - Urejanje infrastrukture v gasilstvu
Namen in cilj
V letu 2017 se za obnovo stavbe PGD Ilirska Bistrica načrtuje sredstva v višini 20.000 evrov.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB038-07-0103 - Zagotavljanje tehnične podpore - društva
Namen in cilj
Ukrep zajema spodbujanje aktivnosti društev, ki delujejo na področju kmetijstva, zlasti na področju usposabljanja,
informiranja, pridobivanja novih znanj, svetovanja ter izdaje informativno-izobraževalnih publikacij. V letu 2016
načrtujemo sredstva v višini 2.000 evrov, ki bodo razdeljena na podlagi Javnega razpisa. Sredstva se zagotavlja do
konca programskega obdobja 2015 - 2020.
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OB038-15-0062 - Kritje stroškov prevoza iz odročnih krajev
Namen in cilj
Sredstva v višini 8.000 evrov so namenjena za pomoč kmetijam, ki se ukvarjajo s pridelavo mleka pri sofinanciranju
stroškov prevoza, ker je trenutna odkupna cena mleka zelo nizka in predstavlja strošek prevoza znatni del
vrednosti mleka. Razdeljena bodo na podlagi Javnega razpisa. Sredstva se zagotavlja do konca programskega
obdobja 2015 - 2020.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB038-07-0106 - Ureditev pašnikov
Namen in cilj
Ukrep zajema naložbe v obnovo in novo postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali. Načrtujejo se
sredstva v višini 3.000 evrov, ki bodo razdeljena na podlagi Javnega razpisa. Sredstva se zagotavlja do konca
programskega obdobja 2015 - 2020.

OB038-07-0107 - Posodobitev kmet.gospodarstva
Namen in cilj
Ukrep je namenjen za sofinanciranje naložb v posodabljanje kmetijskih gospodarstev za primarno proizvodnjo in
sicer za naložbe v hleve, v skladišča za krmo, nakup kmetijske mehanizacije in opreme, se načrtujejo sredstva v
višini 6.000 evrov. Sredstva se zagotavlja do konca programskega obdobja 2015 - 2020.

OB038-07-0109 - Naložbe za opr.dop.dejav.na kmetiji
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za vzpostavitev pogojev in možnosti za realizacijo podjetniških idej članov kmečkega
gospodinjstva, ustvarjanje novih delovnih mest in ustvarjanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev naložbe za
začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali posodabljanje že obstoječe. Za izvedbo ukrepa se v letu 2016 načrtuje
sredstva v višini 6.000 evrov, ki bodo razdeljena na podlagi Javnega razpisa. Sredstva se zagotavlja do konca
programskega obdobja 2015 - 2020.

OB038-09-0084 - Sofinanciranje delovanja društva LAS
Namen in cilj
Za sofinanciranje delovanja Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom (LAS) v letih 2016 ter 2017 se
letno načrtuje sredstva v višini 18.000 evrov. Sredstva so delno sofinancirana s strani Leader v višini 10.000 evrov.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
OB038-15-0032 - Energetska sanacija OŠ Antona Žnideršiča
Namen in cilj
V letu 2019 se za energetsko sanacijo osnovne šole Anton Žnideršič načrtuje sredstva v višini 800.000 evrov, od
tega znašajo sredstva EU 600.000 evrov.
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13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB038-15-0037 - Kolesarske in gorsko kolesarske poti
Namen in cilj
V sklopu aktivnosti bo imenovana delovna skupina za izdelavo kolesarskih poti. Podlaga bo izdelava načrta razvoja
kolesarskih in gorsko kolesarskih poti in z njimi povezanih turističnih produktov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-07-0026 - LC Zarečica - Koseze
Namen in cilj
Za rekonstrukcijo ceste Zarečica - Koseze se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 45.000 evrov.

OB038-07-0028 - Ureditev industrijskih con
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 230.000 evrov za ureditev industrijskih con in sicer za dostopne poti ter
komunalno opremljenost zemljišča. Za nadzor se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 4.000 evrov.

OB038-07-0238 - Most na LC Zabiče
Namen in cilj
V letu 2016 se zaradi ureditve skupinskega, cestnega priključka za 8 hišnih številk, načrtuje sredstva v vrednosti
22.000 evrov za odkup dotrajane stanovanjske hiše, na zemljišču s parcel. štev. *28/3 v k.o. 2546 Zabiče, za
izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI za rušenje objekta in ureditev priključka, sredstva v vrednosti 6.500
evrov, za izvedbo gradbenih del sredstva v višini 10.000 evrov, za izvajanje strokovnega nadzora pa sredstva v višini
300 evrov, kar znaša skupaj 38.800 evrov.

OB038-07-0244 - LC Dolenjski potok - Mala Bukovica (mostiček)
Namen in cilj
Za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo mostička v Dolenjskem potoku na lokalni cesti LC Dolenjski potok
Mala Bukovica se v letu 2019 načrtuje sredstva v višini 15.400 evrov. V letu 2019 se za gradnjo mostička na lokalni
cesti LC 135180 Dolenjski potok Mala Bukovica za izvedbo gradbenih del načrtuje sredstva v višini 100.000 evrov in
2.350 evrov za nadzor, kar znaša skupaj 102.350 evrov.

OB038-07-0245 - LC Mala Bukovica (G1/6)
Namen in cilj
V letu 2017 se za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 135170 Koseze Mala Bukovica, I. faza načrtuje sredstva za
rekonstrukcijo ceste v višini 95.600 evrov in za nadzor 4.400 evrov, kar znaša skupaj 100.000 evrov.
V letu 2018 se za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 135170 Koseze Mala Bukovica, I. faza načrtuje sredstva za odkup
zemljišč v višini 7.000 evrov, za rekonstrukcijo ceste 417.295 evrov, za rekonstrukcijo mosta 66.705 evrov in za
nadzor 9.000 evrov, kar znaša skupaj 500.000 evrov. Projektantska, predračunska vrednost celotne investicije za
rekonstrukcijo lokalne ceste LC 135170 Koseze Mala Bukovica, za odsek ceste v dolžini 2,00 km znaša 469.147
evrov, za ureditev odvodnjavanja oziroma izgradnjo meteorne kanalizacije v naselju Mala Bukovica 56.664 evrov,
za rekonstrukcijo mosta pa 66.705 evrov, kar znaša skupaj 592.516 evrov.
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OB038-07-0247 - Ureditev pločnikov in avtobusnih postajališč
Namen in cilj
V letih 2018 ter 2019 se za ureditev pločnikov in avtobusnih postajališč načrtuje sredstva v višini 47.000 evrov
letno.

OB038-07-0249 - Sanacija plazov
Namen in cilj
Za morebitne sanacije plazov oziroma cest se v letih 2016 ter 2017 načrtuje sredstva v višini 20.000 evrov letno.

OB038-08-0033 - LC Zemonska vaga - Dolnji Zemon
Namen in cilj
Za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo ceste Zemonska vaga - Dolnji Zemon se v letu 2018 načrtuje
sredstva v višini 18.000 evrov.
V letu 2019 se za obnovo ceste načrtuje sredstva v višini 150.000 evrov in 4.800 evrov za nadzor, kar znaša skupaj
154.800 evrov.

OB038-08-0034 - LC Dolnji Zemon - Jasenska pila (Žabovica)
Namen in cilj
Za rekonstrukcijo mostu na Žabovici na LC 136160 Dolnji Zemon - Jasenska pila se v letu 2018 načrtuje sredstva v
višini 12.000 evrov za izdelavo projektne dokumentacije, 80.000 evrov za gradnjo in 3.500 evrov za nadzor,kar
znaša skupaj 95.500 evrov.

OB038-08-0081 - Prometna ureditev parkirišča za pošto
Namen in cilj
V letu 2016 se za oblogo podpornega zidu s kamnom in za ureditev struge potoka Sušec načrtuje sredstva v višini
20.000 evrov.

OB038-08-0084 - Stritarjeva ulica
Namen in cilj
V letu 2019 se za ureditev Stritarjeve ulice, za projektno dokumentacijo načrtuje sredstva v višini 50.000 evrov.

OB038-08-0103 - Adamičeva ulica
Namen in cilj
V letu 2019 se za ureditev Adamičeve ulice, za projektno dokumentacijo načrtuje sredstva v višini 40.000 evrov.
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OB038-08-0104 - Javna pot Podgraje
Namen in cilj
V letu 2018 se za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo javne poti JP 636750 Podgraje načrtuje
sredstva v višini 23.000 evrov.
V letu 2019 se za obnovo ceste načrtuje sredstva v višini 180.000 evrov in 6.400 evrov za nadzor, kar znaša skupaj
186.400 evrov.

OB038-10-0005 - LC Podbeže
Namen in cilj
Za asfaltiranje povezovalne ceste med Hrušico in Podbežami se v letu 2017 načrtuje sredstva v višini 100.000
evrov.

OB038-11-0020 - Povezovalna cesta med Vilharjevo in Šercerjevo cesto
Namen in cilj
Za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo povezovalne ceste med Vilharjev (G1-6) in Šercerjevo cesto
(R2/404) se v letu 2016 načrtuje 25.000 evrov.
V letu 2018 se za odkup zemljišč načrtuje 25.000 evrov.
V letu 2019 se za gradnjo ceste načrtuje sredstva v višini 150.000 evrov.

OB038-11-0035 - Pločnik in avtobusno postajališče Dolenje-Jelšane
Namen in cilj
Z rekonstrukcijo glavne ceste G1/6, odsek 343 Ilirska Bistrica Jelšane, ki jo bo financirala Direkcija RS za
infrastrukturo, bo v naselju Dolenje potekala tudi izgradnja pločnika in dveh avtobusnih postajališč. Ocenjena
vrednost občinskega deleža v letu 2016 za izvedbo gradbenih del znaša 206.794 evrov, za ureditev javne
razsvetljave znaša strošek 47.425 evrov, strošek nadzora nad izvedbo gradbenih del pa 6.800 evrov, kar znaša
skupaj 261.019 evrov.
V letu 2017 se za ureditev fekalne kanalizacije, tranzitnega in razdelilnega vodovoda načrtuje sredstva v višini
280.000 evrov.

OB038-11-0036 - Povezovalna cesta v Podgradu
Namen in cilj
Za izdelavo projektne dokumentacije se za povezovalno cesto v Podgradu se v letu 2018 načrtuje 6.000 evrov.

OB038-11-0042 - Intervencije - ceste
Namen in cilj
Za morebitne intervencije na cestah po občini Ilirska Bistrica se v letih 2016 do 2019 načrtuje sredstva v višini
47.000 evrov letno.
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OB038-13-0018 - Ureditev parkirišč po občini
Namen in cilj
V letu 2018 se za asfaltiranje dvorišča PGD Knežak načrtuje sredstva v višini 17.243 evrov.

OB038-13-0019 - Cesta v Tominjah
Namen in cilj
Za ureditev cestnega priključka v Tominjah se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 30.000 evrov.

OB038-15-0014 - Most na Baču
Namen in cilj
V letu 2016 se gradnjo mosta na Baču na lokalni cesti LC 135080 Bač- Koritnice in za ureditev struge v območju
novega mostu, načrtuje sredstva v višini 207.000 evrov, za izvajanje strokovnega nadzora pa sredstva v višini 5.000
evrov, kar znaša skupaj 212.000 evrov. Investicija je delno sofinancirana iz sredstev Mors –a.

OB038-15-0027 - Krožišče pri pošti
Namen in cilj
V letu 2017 se načrtuje 30.000 evrov za izgradnjo krožišča pri pošti.

OB038-15-0028 - Cesta na Sviščake
Namen in cilj
V letih 2019 in 2020 se načrtuje asfaltiranje ceste proti Sviščakom kar naj bi predvidoma znašalo 800.000 evrov.
Sredstva za ta namen bi se zagotovila iz naslova podelitve stavbne pravice za zemljišča na Sviščakih.

OB038-15-0029 – Celostna prometna strategija
Namen in cilj
V sklopu postavke so načrtovani stroški za izdelavo prometne strategije občine, katera je podlaga za kasnejšo
prijavo ukrepov urbane mobilnosti na kandidaturo na sredstva prednostnega ukrepa Trajnostna raba in
proizvodnja energije in pametna omrežja. V letu 2015 aktivnost še ni bila pričeta zaradi izostanka načrtovanega
razpisa. Sredstva se prenesejo v leto 2016.

OB038-15-0036 - Parkirne površine
Namen in cilj
V letu 2019 se za preureditev bivše tovarne SEC v TOKU v garažno hišo načrtuje sredstva v višini 400.000 evrov, od
tega znašajo sredstva EU 300.000 evrov.

OB038-15-0047 - Krožišče železni most
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 30.000 evrov za ureditev sredinskega otoka krožišča pri železnem mostu.
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OB038-15-0076 - LC Soze - Harije
Namen in cilj
Za ureditev lokalne ceste Soze - Harije se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 166.400 evrov, od tega sredstva za
izvedbo v višini 160.000 evrov ter sredstva za investicijski nadzor sredstva v višini 6.400 evrov.

OB038-15-0083 – Varna pot v šolo – 1. faza
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje prenos sredstev za plačilo obveznosti pri izvedbi rekonstrukcije priključka na Gregorčičevo
cesto pri Domu na Vidmu in izgradnjo hidrantnega omrežja v višini 228.105 evrov, za izvajanje strokovnega nadzora
sredstva v višini 5.540 evrov ter sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 16.355 evrov, kar znaša
skupaj 250.000 evrov. Investicija je delno sofinancirana iz naslova ZFO-1.

OB038-15-0084 – Varna pot v šolo – 2. faza
Namen in cilj
Za II. fazo gradnje in sicer za novogradnjo igrišča ter rekonstrukcijo parkirišča ob Domu na Vidmu se v letu 2016
načrtuje sredstva v višini 257.000 evrov od tega 36.000 evrov iz Fundacije za šport za sofinanciranje športnih
objektov. Investicija je delno sofinancirana iz naslova ZFO-1.

OB038-15-0085 – Varna pot v šolo – 3. faza
Namen in cilj
Za III. fazo gradnje in sicer za gradnjo parkirišča ob lekarni in Zdravstvenem domu Il. Bistrica ter za gradnjo novih
priključkov na glavno cesto, se v letu 2017 načrtuje sredstva v višini 275.000 evrov, od tega 150.000 evrov sredstev
Kraških lekarn Il. Bistrica.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB038-07-0341 - Subvencioniranje obrestne mere za malo gospod.
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje sredstva za subvencioniranje obrestne mere v višini 4.000 evrov, za subvencioniranje
obrestne mere za že sklenjene pogodbe iz preteklih let.
V letu 2017 se načrtuje sredstva za subvencioniranje obrestne mere v višini 3.500 evrov, za subvencioniranje
obrestne mere za že sklenjene pogodbe iz preteklih let.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB038-15-0042 - Turizem na vaseh
Namen in cilj
Za pričetek projekta Razpršeni hotel v vasi Prem se v letu 2019 načrtuje sredstva v višini 17.709 evrov.
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15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB038-07-0034 - Deponija v Jelšanah
Namen in cilj
V letih 2019 in 2020 se za sanacijo odlagališča v Jelšanah načrtuje sredstva v skupni višini 800.000 evrov. Investicija
je delno sofinancirana s strani EU, in sicer v višini 600.000 evrov. V kolikor ne bojo pridobljena EU sredstva se
investicije ne bo izvajala.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB038-07-0042 - KČN - sprejem fekalnih odplak
Namen in cilj
V letih 2016 ter 2017 se načrtuje sredstva v višini 1.000 evrov za tehnični pregled oziroma ostale stroške.

OB038-07-0046 - Kanalizacija in ČN Hrušica
Namen in cilj
Za dokončanje kanalizacije v Hrušici se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 84.000 evrov, od tega za izvedbo
80.000 evrov ter investicijski nadzor sredstva v višini 4.000 evrov.

OB038-07-0056 - Kanalizacija Zarečje
Namen in cilj
V letu 2018 se načrtuje sredstva za izgradnjo kanalizacije v naselju Zarečje v višini 408.000 evrov in za nadzor v
višini 7.000 evrov.
V letu 2019 se načrtuje sredstva za izgradnjo v višini 358.000 evrov in za nadzor v višini 7.000 evrov.

OB038-07-0124 - Komunalno urejanje S - 13 (novi del)
Namen in cilj
V letu 2019 se za projektno dokumentacijo načrtuje sredstva v višini 5.000 evrov. Za komunalno opremljanje
zemljišča, za izgradnjo NN in JR vode, za TK in KTV vode, za izgradnjo fekalne kanalizacije in za vodovodno omrežje
se načrtuje sredstva v višini 377.200 evrov. Za izvajanje strokovnega nadzora se načrtujejo sredstva v višini 7.800
evrov.

OB038-07-0316 - Kanalizacija in ČN Starod
Namen in cilj
V letu 2019 se za gradnjo kanalizacije na Starodu načrtujejo sredstva v višini 50.000 evrov, od tega 45.000 evrov za
izvedbo in 5.000 evrov za nadzor.
V letu 2020 se za gradnjo kanalizacijskega omrežja na Starodu načrtujejo sredstva v višini 50.000 evrov, od tega
45.000 evrov za izvedbo in 5.000 evrov za nadzor.
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OB038-11-0040 - Intervencije - kanalizacije
Namen in cilj
Za intervencije v kanalizacije po občini Ilirska Bistrica se v letih 2016 do 2019 načrtuje sredstva v višini 10.000 evrov
letno.

OB038-12-0009 - Kanalizacija Čelje
Namen in cilj
Za izvedbo kanalizacije v vasi Čelje se načrtuje v letu 2017 sredstva v višini 122.000 evrov. Za investicijski nadzor se
v letu 2017 načrtuje sredstva v višini 8.000 evrov.
Za izvedbo kanalizacije v vasi Čelje se načrtuje v letu 2018 sredstva v višini 72.250 evrov. Za investicijski nadzor se v
letu 2018 načrtuje sredstva v višini 5.000 evrov.

OB038-15-0055 - Komunalna opremljenost Mola južni del
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 53.579 evrov za izdelavo projektne dokumentacije za Molo južni del, od
tega 33.150 evrov transferja iz državnega proračuna in 20.429 evrov lastnih proračunskih sredstev.
Za izvedbo se v letu 2017 načrtuje sredstva v višini 735.000 evrov, od tega 637.500 evrov transferja iz državnega
proračuna in 97.500 evrov lastnih proračunskih sredstev. Za nadzor se v letu 2017 načrtuje sredstva v višini 15.000
evrov lastnih sredstev.
Za izvedbo se v letu 2018 načrtuje sredstva v višini 735.000 evrov, od tega 637.500 evrov transferja iz državnega
proračuna in 97.500 evrov lastnih proračunskih sredstev. Za nadzor se v letu 2018 načrtuje sredstva v višini 15.000
evrov lastnih sredstev.

OB038-15-0056 - Komunalna opremljenost Mola severni del
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 73.814 evrov za izdelavo projektne dokumentacije za Molo severni del, od
tega 43.350 evrov transferja iz državnega proračuna in 30.464 evrov lastnih proračunskih sredstev.
Za izvedbo se v letu 2018 načrtuje sredstva v višini 600.000 evrov, od tega 480.000 evrov transferja iz državnega
proračuna in 120.000 evrov lastnih proračunskih sredstev. Za nadzor se v letu 2018 načrtuje sredstva v višini
12.000 evrov lastnih sredstev.

OB038-15-0057 - Kanalizacija Soze
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 17.344 evrov za izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo v vasi
Soze, od tega 9.350 evrov transferja iz državnega proračuna in 7.994 evrov lastnih proračunskih sredstev.
Za izvedbo se v letu 2017 načrtuje sredstva v višini 150.000 evrov, od tega 127.500 evrov transferja iz državnega
proračuna in 22.500 evrov lastnih proračunskih sredstev. Za nadzor se v letu 2017 načrtuje sredstva v višini 3.000
evrov lastnih sredstev.
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OB038-15-0058 - Kanalizacija Harije,Tominje,Zajelšje in Podbeže
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 43.912 evrov za izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacije v vaseh
Harije, Tominje, Zajelšje in Podbeže, od tega 17.000 evrov transferja iz državnega proračuna in 26.912 evrov lastnih
proračunskih sredstev.

OB038-15-0064 - Kanalizacija Zajelšje
Namen in cilj
Za izvedbo kanalizacije se v letu 2017 načrtuje sredstva v višini 150.000 evrov, od tega 127.500 evrov transferja iz
državnega proračuna in 22.500 evrov lastnih proračunskih sredstev. Za nadzor se v letu 2017 načrtuje sredstva v
višini 3.000 evrov lastnih sredstev.
Za izvedbo kanalizacije se v letu 2018 načrtuje sredstva v višini 100.000 evrov, od tega 75.000 evrov transferja iz
državnega proračuna in 25.000 evrov lastnih proračunskih sredstev.

OB038-15-0077 - Kanalizacija Harije
Namen in cilj
V letu 2019 se za izvedbo projekta kanalizacije po vasi Harije načrtuje sredstva v višini 700.000 evrov. Poleg tega se
v letu 2019 načrtuje 25.000 evrov za investicijski nadzor. Investicija je deloma sofinancirana z državnimi sredstvi.

OB038-15-0078 - Kanalizacija Tominje
Namen in cilj
V letu 2019 se za izvedbo projekta kanalizacije po vasi Tominje načrtuje sredstva v višini 600.000 evrov. Poleg tega
se v letu 2019 načrtuje 25.000 evrov za investicijski nadzor. Investicija je deloma sofinancirana z državnimi sredstvi.

OB038-15-0079 - Kanalizacija Podbeže
Namen in cilj
V letu 2018 se za izvedbo projekta kanalizacije po vasi Podbeže načrtuje sredstva v višini 500.000 evrov. Poleg tega
se v letu 2018 načrtuje 25.000 evrov za investicijski nadzor. Investicija je deloma sofinancirana z državnimi sredstvi.

OB038-15-0088 - Ureditev glavnega kolektorja ob Reki Reki
Namen in cilj
Za ureditev glavnega kanalizacijskega kolektorja ob reki Reki se v letu 2016 in 2017 skupno načrtuje 344.724 evrov;
in sicer v letu 2016 za projektno dokumentacijo 23.424 evrov, v letu 2017 pa za izgradnjo v višini 321.300 evrov.
Investicijo se bo prijavilo na EU razpise od katerih v letu 2017 pričakujemo 273.105 evrov.

OB038-15-0089 - Ureditev kanalizacije na območju IC Ilirska Bistrica
Namen in cilj
Za kanalizacijo ob IC Ilirska Bistrica se v letih 2016 in 2017 skupno načrtuje 1.079.978 evrov; in sicer v letu 2016 za
projektno dokumentacijo 24.278 evrov, v letu 2017 pa za izgradnjo v višini 1.055.700 evrov. Investicijo se bo
prijavilo na EU razpise, od katerih v letu 2017 pričakujemo 897.345 evrov.
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OB038-15-0090 - Ureditev kanalizacije ob Podgrajski ulici in vodotoku Pila
Namen in cilj
Za ureditev kanalizacije ob Podgrajski ulici in vodotoku Pila se v letih 2016 in 2018 skupno načrtuje 1.707.666
evrov; in sicer v letu 2016 za projektno dokumentacijo 55.266 evrov, v letu 2018 pa za izgradnjo v višini 1.652.400
evrov. Investicijo se bo prijavilo na EU razpise, od katerih v letu 2018 pričakujemo 1.404.540 evrov.

OB038-15-0091 - Ureditev kanalizacije v delu v Župančičeve ulici
Namen in cilj
Za ureditev kanalizacije v delu Župančičeve ulice se v letih 2016 in 2018 skupno načrtuje 617.440 evrov; in sicer v
letu 2016 za projektno dokumentacijo 20.740 evrov, v letu 2018 pa za izgradnjo v višini 596.700 evrov. Investicijo
se bo prijavilo na EU razpise, od katerih v letu 2018 pričakujemo 507.195 evrov.

OB038-15-0092 - Izgradnja zadrževalnega bazena in razbremenilnika ob Bistrici
Namen in cilj
Za izgradnjo zadrževalnega bazena in razbremenilnika ob reki Bistrica se v letih 2016 in 2018 skupno načrtuje
326.548 evrov; in sicer v letu 2016 za projektno dokumentacijo 20.548 evrov, v letu 2018 pa za izgradnjo v višini
306.000 evrov. Investicijo se bo prijavilo na EU razpise, od katerih v letu 2018 pričakujemo 260.100 evrov.

OB038-15-0093 - Ureditev kanalizacije na delu od Vilharjeve ceste, Gubčeve
ceste in Vojkovega drevoreda
Namen in cilj
Za ureditev kanalizacije na delu od Vilharjeve ceste, Gubčeve ulice in Vojkovega drevoreda se v letih 2016 in 2018
skupno načrtuje 603.970 evrov; in sicer v letu 2016 za projektno dokumentacijo 22.570 evrov, v letu 2018 pa za
izgradnjo v višini 581.400 evrov. Investicijo se bo prijavilo na EU razpise, od katerih v letu 2018 pričakujemo
494.190 evrov.

OB038-15-0094 - Ureditev kanalizacije v delih ulice Kosovelove ulice, Vodnikove
ulice in Jurčičeve ulice
Namen in cilj
Za ureditev kanalizacije v delih ulice Kosovelove ulice, Vodnikove ulice in Jurčičeve ulice se v letih 2016 in 2018
skupno načrtuje 765.840 evrov; in sicer v letu 2016 za projektno dokumentacijo 23.790 evrov, v letu 2018 pa za
izgradnjo v višini 742.050 evrov. Investicijo se bo prijavilo na EU razpise, od katerih v letu 2018 pričakujemo
630.743 evrov.

OB038-15-0095 - Ureditev kanalizacije v delih ulice Toneta Tomšiča
Namen in cilj
Za ureditev kanalizacije v delih ulice Toneta Tomšiča se v letih 2016 in 2018 skupno načrtuje 762.840 evrov; in
sicer v letu 2016 za projektno dokumentacijo 20.790 evrov, v letu 2018 pa za izgradnjo v višini 742.050 evrov.
Investicijo se bo prijavilo na EU razpise, od katerih v letu 2018 pričakujemo 630.743 evrov.
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OB038-15-0096 - Ureditev kanalizacije v Brinškovi ulici in v delu ceste pod
Stražico
Namen in cilj
Za ureditev kanalizacije v Brinškovi ulici in v delu ceste Pod Stražico se v letih 2016 in 2018 skupno načrtuje
269.454 evrov; in sicer v letu 2016 za projektno dokumentacijo 21.594 evrov, v letu 2018 pa za izgradnjo v višini
247.860 evrov. Investicijo se bo prijavilo na EU razpise, od katerih v letu 2018 pričakujemo 210.681 evrov.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
OB038-10-0073 - Ureditev vodotoka v Vrbovem
Namen in cilj
Za ureditev vodotoka v vasi Vrbovo se načrtuje v letu 2016 sredstva za rekonstrukcijo v višini 50.000 evrov, v letu
2017 pa sredstva v višini 70.000 evrov.

OB038-15-0025 - Protipoplavni ukrepi
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 18.178 evrov za izdelavo projektne dokumentacije protipoplavni ukrepi v
občini Ilirska Bistrica.

OB038-15-0065 - Protipoplavni ukrepi Gornja Bitnja
Namen in cilj
Za izvedbo se v letu 2017 načrtuje sredstva v višini 360.000 evrov, od tega 306.000 evrov transferja iz državnega
proračuna in 54.000 evrov lastnih proračunskih sredstev. V letu 2017 se načrtuje sredstva v višini 21.900 evrov za
izdelavo PGD in PZI dokumentacije.

OB038-15-0066 - Protipoplavni ukrepi Topolc 2 Dolnja Bitnja
Namen in cilj
Za izvedbo se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 75.000 evrov, od tega 63.750 evrov transferja iz državnega
proračuna in 11.250 evrov lastnih proračunskih sredstev. V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 13.322 evrov za
izdelavo PGD in PZI dokumentacije.

OB038-15-0067 - Protipoplavni ukrepi Rečica Topolc 1
Namen in cilj
Za izvedbo se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 193.000 evrov, od tega 164.050 evrov transferja iz državnega
proračuna in 28.950 evrov lastnih proračunskih sredstev. V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 16.738 evrov za
izdelavo PGD in PZI dokumentacije.
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OB038-15-0068 - Protipoplavni ukrepi Trpčane in Ilirska Bistrica
Namen in cilj
Za izvedbo se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 160.000 evrov, od tega 143.650 evrov transferja iz državnega
proračuna in 16.350 evrov lastnih proračunskih sredstev. V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 18.276 evrov za
izdelavo PGD in PZI dokumentacije.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB038-07-0127 - Občinski prostorski načrt
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje za dokončanje izdelave OPN po podpisanih pogodbah sredstva v višini 34.337 evrov
(postopek OPN,plotanje,objava odloka OPN,...). V letu 2016 se načrtuje 20.000 evrov za vzpostavitev in
vzdrževanje evidence namenske rabe zemljišč za Register nepremičnin. Za potrebe množičnega vrednotenja so
namreč potrebne pretvorbe podatkov o nepremičninah v predpisano obliko geodetske uprave, določanja zemljišč
za gradnjo stavb ter pregled pripomb lastnikov nepremičnin. Za isti namen se v letu 2017 načrtuje sredstva
načrtuje 10.000 evrov.

OB038-07-0129 - OPPN Mašun
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtujejo sredstva za nadaljevanje OPPN in CPVO višini 17.485 evrov.
V letu 2018 se načrtujejo sredstva za dokončanje OPPN in CPVO višini 2.000 evrov.

OB038-07-0130 - OPPN Sviščaki
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje sredstva za nadaljevanje postopka OPPN in izdelavo CPVO v višini 15.212 evrov.
V letu 2018 se načrtuje sredstva za dokončanje postopka OPPN in izdelavo CPVO v višini 5.000 evrov.

OB038-09-0066 - OPPN-ji po občini, na podlagi OPN-ja
Namen in cilj
Na podlagi sprejetega OPN-ja bo potrebno za določene enote urejanja prostora v občini Ilirska Bistrica izdelati
OPPN-je. V ta namen je za izdelavo le tega predvidenih 25.000 evrov letno v letih 2017 do 2020.

OB038-12-0025 - Konservatorski načrti za mesto Il.Bistrica
Namen in cilj
V letu 2017 se načrtujejo sredstva za izdelavo konservatorskih načrtov prenove v višini 40.000 evrov.
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16039001 - Oskrba z vodo
OB038-07-0078 - Hidranti
Namen in cilj
Za postavitev novih hidrantov se v letih 2016 ter 2017 načrtuje sredstva v višini 10.000 evrov letno.

OB038-09-0089 - Subvencioniranje cene za vodo
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje sredstva za subvencioniranje cene vode v višini 50.000 evrov, v letu 2017 se načrtuje
45.000 evrov, v letu 2018 se načrtuje sredstva v višini 40.000 evrov, v letu 2019 se načrtuje sredstva v višini 35.000
evrov ter v 2020 sredstva v višini 30.000 evrov.

OB038-11-0031 - Oskrba s pitno vodo - primarni in sekundarni vodi
Namen in cilj
V letu 2016 se za primarne in sekundarne vode po občini načrtuje sredstva v višini 65.276 evrov.

OB038-11-0041 - Intervencije - vodovodi
Namen in cilj
V letih od 2016 do 2019 se letno načrtuje 10.000 evrov za nepredvidene intervencije na vodovodih.

OB038-12-0036 - Vodovodno omrežje po občini Ilirska Bistrica
Namen in cilj
Za projektno dokumentacijo se v letu 2016 načrtuje sredstva prenosa v višini 6.832 evrov.

OB038-15-0053 - Vodovod Pavlica,Račice,Starod in Podgrad
Namen in cilj
V letu 2016 se za dopolnitev geodetskega posnetka, pridobivanje služnosti ter za izdelavo projektne dokumentacije
PZI za obnovo vodovodnega omrežja v naseljih Pavlica, Račice, Starod in Podgrad načrtuje sredstva v višini 24.223
evrov prenosa iz leta 2015.

OB038-15-0069 - Povezovalni vodovod Koseze-Dolnji Zemon
Namen in cilj
Za izvedbo vodovoda se v letu 2020 načrtuje sredstva v višini 144.731 evrov, od tega 129.854 evrov transferja iz
državnega proračuna in 14.877 evrov lastnih proračunskih sredstev. Za nadzor se v letu 2020 načrtuje sredstva v
višini 3.584 evrov lastnih sredstev. Za druge storitve se v letu 2020 načrtuje sredstva v višini 6.222 evrov lastnih
sredstev.
Za izvedbo vodovoda se v letu 2021 načrtuje sredstva v višini 582.397 evrov, od tega 510.145 evrov transferja iz
državnega proračuna in 72.253 evrov lastnih proračunskih sredstev. Za nadzor se v letu 2021 načrtuje sredstva v
višini 14.422 evrov lastnih sredstev. Za druge storitve se v letu 2021 načrtuje sredstva v višini 7.261 evrov lastnih
sredstev.
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OB038-15-0070 - Vodovod Brkini
Namen in cilj
Za izvedbo vodovoda se v letu 2018 načrtuje sredstva v višini 1.916.786 evrov, od tega 1.685.480 evrov transferja iz
državnega proračuna in 231.306 evrov lastnih proračunskih sredstev. Za nadzor se v letu 2018 načrtuje sredstva v
višini 46.453 evrov lastnih sredstev. Za druge storitve se v letu 2018 načrtuje sredstva v višini 34.228 evrov lastnih
sredstev.
Za izvedbo vodovoda se v letu 2019 načrtuje sredstva v višini 2.892.430 evrov, od tega 2.545.103 evrov transferja iz
državnega proračuna in 347.327 evrov lastnih proračunskih sredstev. Za nadzor se v letu 2019 načrtuje sredstva v
višini 70.097 evrov lastnih sredstev. Za druge storitve se v letu 2019 načrtuje sredstva v višini 54.110 evrov lastnih
sredstev.

OB038-15-0071 - Vodovod VH Veliko Brdo - VH Jelšane
Namen in cilj
Za izvedbo vodovoda V. Brdo – vodohran Jelšane se v letu 2018 načrtuje sredstva v višini 949.643 evrov, od tega
820.250 evrov transferja iz državnega proračuna in 129.393 evrov lastnih proračunskih sredstev. Za nadzor se v
letu 2018 načrtuje sredstva v višini 23.059 evrov lastnih sredstev.
Za izvedbo vodovod V. Brdo – vodohran Jelšane se v letu 2019 načrtuje sredstva v višini 1.441.087 evrov, od tega
1.245.287 evrov transferja iz državnega proračuna in 195.800 evrov lastnih proračunskih sredstev. Za nadzor se v
letu 2019 načrtuje sredstva v višini 35.072 evrov lastnih sredstev.

16039003 - Objekti za rekreacijo
OB038-11-0133 - Park za sodiščem
Namen in cilj
V letu 2019 se načrtuje sredstva v višini 45.000 evrov za gradnjo - ureditev parka Nade Žagar, parkirne površine pri
Sokolskem domu in povezovalne tržnica Kindlerjev park. Za projektno dokumentacijo se nameni sredstva v višini
2.500 evrov. Za nadzor se v letu 2019 načrtuje sredstva v višini 2.000 evrov.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
OB038-07-0138 - Stanovanjska gradnja v Kosezah
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje sredstva v višini 66.000 evrov za ureditev vodovoda ter 4.000 evrov za investicijski nadzor.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
OB038-14-0007 - Sanacija večstanovanjskih objektov
Namen in cilj
V letih 2016 ter 2017 se za sanacijo večstanovanjskih objektov, v katero so vključene predvsem sanacije fasad,
načrtuje sredstva v višini 20.000 evrov letno.
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16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
OB038-07-0139 - Urejanje zemljiško knjiž.sta.in geod.st.cest
Namen in cilj
Na tej postavki se v letih 2016 do 2020 načrtuje sredstva v višini 100.000 evrov in zajemajo urejanje
zemljiškoknjižnega in geodetskega stanja cest. Predlagamo, da se na tej postavki načrtujejo sredstva izključno za
urejanje zemljiškoknjižnega in geodetskega stanja cest. Ta postavka se vključi tudi v načrt razvojnih programov, da
bo lahko urejanje cest potekalo nemoteno.

16069002 - Nakup zemljišč
OB038-07-0151 - Nakup zemljišč po odloku in drugi nakupi
Namen in cilj
Za nakup zemljišč so v letih 2016 do 2020 načrtovani odhodki v višini 100.000 evrov letno. Nakupi zemljišč se
izvajajo v skladu s sprejetim letnim načrtom pridobivanjem ter sprejetimi sklepi občinskega sveta. Zajeti so tudi
morebitni odkupi na podlagi predkupne pravice.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
OB038-08-0079 – Preureditev prostorov zobozdravstva
Namen in cilj
V letu 2017 se načrtuje sanacija prostorov zobne ambulante I in zobne protetike v višini 42.000 evrov. Poleg tega je
v finančnem načrtu prikazano 15.000 evrov sredstev Zdravstvenega doma za nabavo nujne opreme, ki jih bo zavod
zagotovil iz lastnih sredstev.

OB038-15-0086 – Preureditev splošne ambulante
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje rekonstrukcija splošne ambulante I in II v pritličju na osnovi izdelanih popisov del in popisa
opreme v višini 47.000 evrov. Poleg tega je v finančnem načrtu prikazano 35.000 evrov sredstev Zdravstvenega
doma za nabavo nujne opreme, ki jih bo zavod zagotovil iz lastnih sredstev.
V letu 2018 se načrtuje rekonstrukcija splošne ambulante III s sprejemnim prostorom in čakalnico v višini 40.000
evrov. Poleg tega je v finančnem načrtu prikazano 25.000 evrov sredstev Zdravstvenega doma za nabavo nujne
opreme, ki jih bo zavod zagotovil iz lastnih sredstev.

18029002 - Premična kulturna dediščina
OB038-15-0002 - Zbirka Vrbišćih šjm
Namen in cilj
V letu 2017 se načrtuje ureditev razstave v prostorih vaškega doma, sredstva se načrtujejo za pripravo in izvedbo
razstave, ureditev prostorov, multimedijsko opremo, postavitev slikovnega gradiva, izdajo zloženke.
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18039005 - Drugi programi v kulturi
OB038-07-0144 - Digitalizacija knjižnega gradiva - knjižnica M.S.
Namen in cilj
Za potrebe digitalizacije domoznanskega gradiva se v letu 2018 planira 1.500 evrov občinskih sredstev.

OB038-07-0146 - Računalniška oprema - knjižnica Makse Samsa
Namen in cilj
Za nabavo računalniške opreme, ki je delno sofinancirana iz državnih sredstev se v letu 2019 planira 1.500 evrov
občinskih sredstev.

OB038-07-0147 - Knjižne police in vitrine - knjižnica Makse Samsa
Namen in cilj
Za potrebe preglednejše postavitve knjižničnega gradiva se v letu 2018 planira dobava in montaža dodatnih
knjižničnih polic v višini 4.000 evrov.

OB038-07-0155 - Dom na Vidmu
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje 200.000 evrov sredstev prenosa ter 60.000 evrov na novo načrtovanih sredstev za ureditev
prostorov za CSD. Investicijo se financira iz občinskih sredstev.

OB038-15-0001 - Muzej brkinske slivovke
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje ureditev razstave v prostorih vaškega doma. Sredstva se načrtujejo za pripravo in izvedbo
razstave, ureditev prostorov, multimedijsko opremo, postavitev slikovnega gradiva, izdaja zloženke. Projekt je
deloma sofinanciran iz državnih sredstev.

OB038-15-0003 - Telovadni prostor v Domu na Vidmu
Namen in cilj
Za ureditev telovadnega prostora v Domu na Vidmu se v letu 2016 načrtuje sredstva prenosa v višini 25.044 evrov.

OB038-15-0072 - Bolnica Zalesje
Namen in cilj
Za ureditev bolnice Zalesje se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 60.000 evrov, od tega znašajo občinska sredstva
9.000 evrov ter državna sredstva 51.000 evrov.
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OB038-15-0073 - Spominska soba Ostrožno Brdo
Namen in cilj
Za ureditev spominske sobe na Ostrožnem Brdu se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 10.000 evrov, od tega
znašajo občinska sredstva 2.000 evrov ter državna sredstva 8.000 evrov.

OB038-15-0074 - Kuhinja na gradu Prem
Namen in cilj
Za ureditev kuhinje na gradu Prem se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 90.000 evrov, od tega znašajo občinska
sredstva 14.000 evrov ter državna sredstva 76.000 evrov.

OB038-15-0075 - Velika dvorana v Domu na Vidmu
Namen in cilj
V letu 2016 se za nakup dodatnih sedišč ter ureditev dvorane v Domu na Vidmu načrtuje sredstva v višini 30.000
evrov.

18059001 - Programi športa
OB038-11-0018 - Balinišča v občini
Namen in cilj
V letu 2017 se za pokritje balinišča v parku Nade Žagar načrtuje sredstva v višini 50.000 evrov.

OB038-15-0052 - Nogometno igrišče ob OŠ Podgrad
Namen in cilj
V letu 2016 se za izgradnjo igrišča OŠ Podgrad načrtuje sredstva v višini 166.800 evrov, od tega znašajo občinska
sredstva 116.760 evrov, sredstva Fundacije za šport pa 50.040 evrov.

19029001 - Vrtci
OB038-07-0336 - Igrala v VE Pregarje
Namen in cilj
Za dobavo in montažo podlage za igrala se v letu 2016 planira 3.600 evrov. Investicijo se financira iz občinskih
sredstev. Za dobavo in montaža zunanjih igral se v letu 2016 planira sredstva v višini 5.000 evrov.

OB038-08-0073 - Oprema v VE Jelšane
Namen in cilj
Za nabavo ležalnikov in posteljnine se v letu 2016 planira sredstva v višini 1.800 evrov. Za nakup novega pralnega
stroja se v letu 2018 planira sredstva v višini 600 evrov.
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OB038-08-0077 - Igrala v VE Podgora
Namen in cilj
Za dobavo in montaža oziroma zamenjavo dotrajanih igral se v letu 2016 planira sredstva v višini 8.600 evrov.

OB038-09-0008 - Oprema za koncesijski vrtec
Namen in cilj
Za nakup opreme v igralnicah se v letih 2016 ter 2017 načrtuje sredstva v višini 5.000 evrov letno.

OB038-09-0022 - Oprema v VVE Podgrad
Namen in cilj
Za zamenjavo dotrajane pohištvene in druge opreme se v letih 2016 ter 2018 planira sredstva v višini 2.000 evrov
letno. Investicijo se financira iz občinskih sredstev.

OB038-10-0016 - Računalniška oprema v Vrtcu Il.Bistrica
Namen in cilj
Za nabavo računalniške opreme, ki je delno sofinancirana iz državnih sredstev, se v letih 2016 do 2019 letno planira
4.000 evrov, od tega 2.000 evrov občinskih sredstev in 2.000 evrov državnih sredstev, ki jih šola pridobi sama.

OB038-10-0062 - Montažni del vrtca OŠ Podgora
Namen in cilj
V letih 2016 in 2017 je predvidena izvedba gradnje prizidka osnovni šoli v vrednosti 1.810.497 evrov. Vrednost
izvajanje strokovnega nadzora v času gradnje znaša 51.575 evrov. Vrednost dobave in montaže notranje opreme
znaša 195.446 evrov. Investicijo se financira iz občinskih sredstev. Investicija je delno sofinancirana iz naslova ZFO1.

OB038-12-0018 - Intervencije v vrtcih
Namen in cilj
V letih 2016 do 2019 se za nepredvidene intervencije v vrtcih načrtuje sredstva v višini 20.000 evrov letno.

OB038-12-0028 - Investicijsko vzdrževanja vrtca Jelšane
Namen in cilj
Za dobavo in montažo zunanjih igral se v letu 2016 planira sredstva v višini 7.500 evrov.
Za zamenjavo dotrajanih zunanjih igral se v letu 2018 planira sredstva v višini 5.000 evrov.

OB038-13-0035 - Centralni vrtec Ilirska Bistrica III.faza
Namen in cilj
Leta 2016 je predvideno nadaljevanje izvedbe gradnje tretje faze novega centralnega vrtca z zunanjo ureditvijo.
Vrednost gradnje znaša 592.000 evrov. Vrednost izvajanje strokovnega nadzora v letu 2016 znaša 45.000 evrov. V
vrednostih so zajeta tudi plačila za izvedena dela in opravljene storitve iz leta 2015.
241

V letu 2017 se za zunanjo ureditev načrtuje sredstva v višini 250.000 evrov. Vrednost izdelave projektne
dokumentacije in drugih storitev v letu 2017 znaša 50.000 evrov.

OB038-15-0006 - Računalniška oprema Zavod De Notre Dame
Namen in cilj
Za nabavo računalniške opreme se v letih 2016, 2018 ter 2020 načrtuje 1.000 evrov letno.

OB038-15-0041 - Oprema za centralni vrtec Ilirska Bistrica
Namen in cilj
Za nakup opreme v centralnem vrtcu Ilirska Bistrica se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 95.077 evrov.

19039001 - Osnovno šolstvo
OB038-07-0083 - Sanacija oken v OŠ AŽ
Namen in cilj
Investicija obsega zamenjavo oken na objektu šole in pomeni nadaljevanje del, pričetih že v letu 2011. V letu 2016
je za potrebe vgradnje ALU oken predvidenih 40.000 evrov.
V letu 2017 se načrtuje zamenjava oken v 6 učilnicah zgornje stavbe, kabinetih in drugih spremljevalnih prostorih v
vrednosti 35.000 evrov. Investicijo se financira iz občinskih sredstev.

OB038-07-0084 - Računalniška oprema v OŠ AŽ
Namen in cilj
Za nabavo računalniške opreme, ki je delno sofinancirana iz državnih sredstev, se v letih 2016, 2018 ter 2020
načrtuje 3.000 evrov letno.

OB038-07-0089 - Požarne stopnice OŠ DK
Namen in cilj
Dokončanje izgradnje požarnih stopnic je planirano v letu 2018. Vrednost gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
znaša 95.300 evrov, vrednost strokovnega nadzora znaša 2.800 evrov ter vrednost projektne dokumentacije PID
5.000 evrov.

OB038-07-0092 - Računalniška oprema v OŠ DK
Namen in cilj
Za nabavo računalniške opreme, ki je delno sofinancirana iz državnih sredstev, se v letih 2016, 2018 ter 2020
planira 3.000 evrov letno.
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OB038-07-0121 - Telovadnica na OŠ DK
Namen in cilj
V letu 2016 se načrtuje prenos sredstev za poplačilo storitev projektiranja oziroma izdelave projektne
dokumentacije (PGD, PZI) v vrednosti 60.000 evrov za izgradnjo nove telovadnice.

OB038-07-0123 - Oprema na OŠ Jelšane
Namen in cilj
Za potrebe nabave opreme se v letih 2016 - 2018 planira sredstva v višini 2.000 evrov letno.

OB038-07-0171 - Računalniška oprema na OŠ Jelšane
Namen in cilj
Za nabavo računalniške opreme, ki je delno sofinancirana iz državnih sredstev, se v letih 2016, 2018 ter 2020
načrtuje 1.000 evrov letno.

OB038-07-0173 - Oprema na OŠ Knežak
Namen in cilj
Za potrebe nabave pohištvene in druge opreme se v obdobju 2017 - 2019 planira sredstva v višini 10.000 evrov
letno

OB038-07-0174 - Računalniška oprema na OŠ Knežak
Namen in cilj
Za nabavo računalniške opreme, ki je delno sofinancirana iz državnih sredstev, se v letih 2016, 2018 ter 2020
načrtuje 1.000 evrov letno.

OB038-07-0182 - Računalniška oprema na OŠ Podgora
Namen in cilj
Za nabavo računalniške opreme, ki je delno sofinancirana iz državnih sredstev, se v letih 2016, 2018 ter 2020
načrtuje 1.000 evrov letno.

OB038-07-0183 - Oprema na OŠ Podgora
Namen in cilj
Za nakup opreme se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini 4.000 evrov.
Za nakup opreme in delovnih pripomočkov se v letu 2017 predvidi sredstva v višini 4.000 evrov.

OB038-07-0186 - Računalniška oprema na OŠ Podgrad
Namen in cilj
Za nabavo računalniške opreme, ki je delno sofinancirana iz državnih sredstev, se v letih 2016, 2018 ter 2020
načrtuje 1.000 evrov letno.
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OB038-07-0191 - Računalniška oprema na OŠ Pregarje
Namen in cilj
Za nabavo računalniške opreme, ki je delno sofinancirana iz državnih sredstev, se v letih 2016, 2018 ter 2020
načrtuje 1.000 evrov letno.

OB038-08-0070 - Ureditev notranjih prostorov OŠ AŽ
Namen in cilj
V garderobi spodnje stavbe je potrebna zamenjava dotrajanih talnih oblog, katere ocenjena vrednost znaša 12.000
evrov. Realizacija investicije je planirana v letu 2017. Investicijo se financira iz občinskih sredstev.

OB038-08-0074 - Telovadnica v OŠ Podgora
Namen in cilj
Leta 2016 je planirana izvedba sanacije in adaptacije igralne površine v telovadnici, ki vključuje: izvedbo brušenja in
lakiranja parketa, delno zamenjavo parketa ter liniranje, v vrednosti 20.000 evrov. Investicijo se financira iz
občinskih sredstev.

OB038-10-0053 - Zunanja ureditev OŠ Pregarje
Namen in cilj
Leta 2016 se izvede dokončanje del za zamenjavo dotrajane zaščitne ograje športnega oziroma večnamenskega
igrišča pred šolo. Vrednost del znaša 700 evrov. Investicijo se financira iz občinskih sredstev.

OB038-10-0055 - Obnova sanitarij v OŠ AŽ
Namen in cilj
V letu 2011 je občina prenovila sanitarije v pritličju spodnje stavbe (razredni pouk, jedilnica). V letu 2016 je
planirana obnova sanitarij v I. nadstropju, vrednost gradbeno obrtniških in instalacijskih del znaša 40.000 evrov.
V letu 2017 je planirana obnova še dvojnih sanitarij zgornje stavbe, vrednost gradbeno obrtniških in instalacijskih
del znaša 40.000 evrov. Investicijo se financira iz občinskih sredstev.

OB038-10-0071 - Izgradnja OŠ Podgrad
Namen in cilj
V letih 2016-2018 je predvidena izvedba novogradnje šolskega kompleksa, ki vključuje: osnovno šolo, vrtec,
rekonstrukcijo zunanjih športnih, zelenih, prometnih in drugih manipulativnih površin v vrednosti 3.618.354 evrov.
Vrednost izvajanje strokovnega nadzora v času gradnje znaša 102.944 evrov, vrednost projektne dokumentacije in
ostalih storitev v času gradnje v skupni vrednosti 27.399 evrov. Vrednost dobave in montaže notranje opreme
znaša 207.400 evrov. Investicijo se financira iz občinskih sredstev, delno pa iz naslova ZFO-1.

OB038-11-0026 - Zamenjava pohištva v OŠ DK
Namen in cilj
Za zamenjavo dotrajane pohištvene, kuhinjske in druge opreme se v obdobju 2016 - 2017 planira 30.000 evrov
letno. Investicijo se financira iz občinskih sredstev.
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OB038-11-0069 - Investicijsko vzdrževanje v OŠ Knežak
Namen in cilj
Za potrebe investicijsko vzdrževalnih del na objektu šole in telovadnice se v letu 2016 planira sredstva v višini 4.000
evrov.
Za potrebe investicijsko vzdrževalnih del na objektu šole in telovadnice se v letih 2017-2018 planira sredstva v
višini 2.000 evrov letno. Zamenjavo radiatorjev šole se v letih 2017-2018 planira 10.000 evrov letno. Investicijo se
financira iz občinskih sredstev.

OB038-11-0070 - Intervencije - šole
Namen in cilj
V letih 2016 do 2019 se za nepredvidene intervencije v šolah načrtuje sredstva v višini 20.000 evrov letno.

OB038-12-0003 - Prizidek na OŠ Knežak
Namen in cilj
V letih od 2016 do 2019 se za sanacijo in adaptacijo talnih površin v pritličju in I. nadstropju šolske stavbe, sanacijo
stropov in dokončanje gradnje prizidka načrtuje sredstva v skupni višini 508.000 evrov. Investicijo se financira iz
občinskih sredstev.

OB038-12-0029 - Notranja ureditev OŠ Pregarje
Namen in cilj
V kletnih prostorih šolskega objekta je potrebno za potrebe funkcionalnosti samega prostora urediti stopnišče
(dostop v klet), vhodna vrata in izvesti elektro instalacijo. Ocenjena vrednost investicije znaša 20.000 evrov.
Realizacija investicije je planirana za leto 2016.
Sanacija podstrešja je predvidena v letu 2017 v vrednosti 5.000 evrov. V učilnicah in večnamenskem prostoru se
izvede brušenje in lakiranje obstoječega parketa. Vrednost tlakarskih del znaša 3.600 evrov. Realizacija investicije
je planirana v letu 2017. Investicijo se financira iz občinskih sredstev.

OB038-12-0030 - Investicijsko vzdrževanje v OŠ Dragotin Kette
Namen in cilj
V letu 2016 je planirana vgradnja zunanjih senčil na zahodnem pročelju šole v vrednosti 2.700 evrov. Investicijo se
financira iz občinskih sredstev.

OB038-12-0031 - Investicijsko vzdrževanje v OŠ Antona Žnideršiča
Namen in cilj
Za potrebe investicijsko vzdrževalnih del na objektu šole in telovadnice se v letih 2017-2019 planira sredstva v
višini 4.000 evrov letno.

OB038-15-0007 - Kuhinja OŠ Jelšane
Namen in cilj
Sanacija kuhinje je predvidena v letu 2016. Vrednost predvidenega posega znaša 6.200 evrov.

245

OB038-15-0008 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Jelšane
Namen in cilj
Za potrebe investicijsko vzdrževalnih del na objektu šole in telovadnice se v letu 2016 načrtuje sredstva v višini
2.000 evrov, v letu 2017 pa 4.000 evrov.

OB038-15-0011 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Podgora
Namen in cilj
Za potrebe investicijsko vzdrževalnih del na objektu šole in telovadnice se v letih 2016 planira sredstva v višini
2.000 evrov, v letih 2017 - 2020 se letno planira 4.000 evrov.

OB038-15-0013 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Pregarje
Namen in cilj
Za potrebe investicijsko vzdrževalnih del na objektu šole in telovadnice se v letih 2016-2017 planira sredstva v
višini 4.000 evrov letno.

19039002 - Glasbeno šolstvo
OB038-07-0118 - Oprema na glasbeni šoli
Namen in cilj
Za nabavo glasbenih pripomočkov in druge opreme se v obdobju 2016-2018 planira 1.200 evrov letno (600 evrov
občinskih in 600 evrov sredstev GŠ-ja). Za nabavo biro in druge opreme se v obdobju 2016-2018 planira 1.500
evrov letno (500 evrov občinskih in 1.000 evrov sredstev GŠ-ja).

OB038-07-0119 - Računalniška oprema na glasbeni šoli
Namen in cilj
V letih 2016, 2018 ter 2020 se za nabavo računalniške opreme, ki je delno sofinancirana iz državnih sredstev
oziroma lastnih virov zavoda, planira 1.500 evrov.

OB038-07-0120 - Glasbila
Namen in cilj
Za potrebe nabave glasbenih instrumentov se v obdobju 2018 - 2020 planira 4.000 evrov letno.

OB038-11-0017 - Investicijsko vzdrževanje v glasbeni šoli
Namen in cilj
Za potrebe investicijsko vzdrževalnih del na objektu šole se v letih 2016 - 2018 planira sredstva v višini 2.000 evrov
letno.
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19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo
OB038-07-0115 - Oprema za gimnazijo
Namen in cilj
Za potrebe izvajanja programa računalniški tehnik in gimnazijski maturant se v obdobju 2016 - 2018 planira dobava
dodatne opreme v vrednosti 3.000 evrov letno. Investicijo se financira iz občinskih sredstev.

OB038-07-0337 - Računalniška oprema na srednji šoli
Namen in cilj
Za nabavo računalniške opreme, ki je delno sofinancirana iz državnih sredstev, se v letih 2016 - 2020 letno planira
4.000 evrov, od tega 2.000 evrov občinskih sredstev in 2.000 evrov državnih sredstev, ki jih srednja šola pridobi
sama.

OB038-07-0338 - Učila za srednjo šolo
Namen in cilj
Za nabavo učil in učnih pripomočkov se v obdobju 2016- 2020 planira sredstva v višini 2.000 evrov letno. Investicijo
se financira iz občinskih sredstev.

OB038-15-0059 - Investicijsko vzdrževanje v srednji šoli
Namen in cilj
Za potrebe investicijsko vzdrževalnih del na objektu šole se v letih 2018 - 2020 planira sredstva v višini 10.000
evrov letno.
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500 - KRAJEVNA SKUPNOST BITNJA
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0045 - Investicije v cestno infr. - Ratečevo Brdo (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev vaških ulic in cestne infrastrukture načrtuje občinska sredstva v višini 3.000 evrov. V letih
2017 in 2018 se za isti namen načrtujejo občinska sredstva v višini 6.000 evrov letno.

OB038-11-0046 - Propusti po KS Bitnja
Namen in cilj
V letu 2019 se za ureditev propustov in jaškov ter nasutje tampona po poteh krajevne skupnosti Bitnja načrtuje
občinska sredstva v višini 30.800 evrov, od tega za vsako posamezno vas 6.160 evrov.

OB038-12-0039 - Investicije v cestno infr. - Dolnja Bitnja (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev vaške ulice načrtujejo občinska sredstva v višini 1.000 evrov. V letih 2017 in 2018 se za
investicije v cestno infrastrukturo načrtujejo občinska sredstva v višini 7.000 evrov letno.

OB038-12-0040 - Investicije v cestno infr. - Janeževo Brdo (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za izgradnjo podpornega zidu ob javni površini na Janeževem Brdu načrtujejo občinska sredstva v
višini 6.000 evrov.

OB038-15-0048 - Investicije v cestno infr. - Gornja Bitnja (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za urejanje vaških ulic in ureditev avtobusnega postajališča načrtujejo občinska sredstva v višini
7.000 evrov. V letih 2017 in 2018 se za ureditev cestne infrastrukture v vasi Gornja Bitnja načrtujejo občinska
sredstva v višini 3.000 evrov letno.

13029004 - Cestna razsvetljava
OB038-15-0005 - Javna razsvetljava Bitnja (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev javne razsvetljave v vasi Dolnja Bitnja načrtujejo občinska sredstva v višini 2.000 evrov.
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15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
OB038-12-0041 - Vodni viri - Bitnja (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev studenca v Kilovčah načrtujejo občinska sredstva v višini 10.300 evrov. V letih 2017 in
2018 se za dokončanje ureditve studenca v Kilovčah načrtujejo občinska sredstva v višini 10.000 evrov letno. V letih
2017 in 2018 se za ureditev vodnega vira na Janeževem Brdu (Sevc) načrtujejo občinska sredstva v višini 4.800
evrov letno.

16039003 - Objekti za rekreacijo
OB038-15-0004 - Igrišče Dolnja Bitnja (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev športnega igrišča v vasi Dolnja Bitnja načrtujejo občinska sredstva v višini 1.500 evrov.
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501 - KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJI ZEMON
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-08-0030 - Podporni zid - Grad - KS Dol. Zemon
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev dela grajskega zidu načrtujejo občinska sredstva v višini 9.000 evrov. Za dokončanje
grajskega zidu se v letu 2018 načrtujejo občinska sredstva v višini 6.000 evrov.

OB038-11-0051 - Investicije v cestno infr. - Gornji Zemon (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za izdelavo zidu pri kapelici v vasi Gornji Zemon (drugi del) načrtujejo občinska sredstva v višini
9.000 evrov ter za popravilo zidu pri cerkvi občinska sredstva v višini 3.000 evrov. V letu 2017 se za preplastitev
ceste pri cerkvi načrtujejo občinska sredstva v višini 7.500 evrov. V letu 2018 se za popravilo poti načrtujejo
občinska sredstva v višini 5.000 evrov.

OB038-12-0045 - Investicije v cestno infr. - Dolnji Zemon (KS)
Namen in cilj
V letu 2017 se za asfaltiranje pri hišni št. 92 načrtujejo občinska sredstva v višini 6.000 evrov ter za ureditev vaških
ulic občinska sredstva v višini 5.000 evrov. V letu 2018 se za popravilo poti na Zemonski vagi načrtujejo občinska
sredstva v višini 6.000 evrov.

OB038-13-0020 - Propusti po KS Dolnji Zemon (KS)
Namen in cilj
V letu 2019 se za ureditev propustov in kanalov ter postavitev rešetk po poteh krajevne skupnosti načrtujejo
občinska sredstva v višini 29.000 evrov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB038-11-0053 - Kanalizacija Dolnji Zemon (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za čiščenje hudournika pri hišni št. 1/b načrtujejo občinska sredstva v višini 8.000 evrov. V letu 2018
se za čiščenje kanalov in ureditev poti pri Potepenskem studencu načrtujejo občinska sredstva v višini 6.000 evrov.

OB038-11-0054 - Kanalizacija Gornji Zemon (KS)
Namen in cilj
V letu 2017 se za ureditev kanalizacije po vasi načrtujejo občinska sredstva v višini 5.500 evrov. V letu 2018 se za
dokončanje kanalizacije načrtujejo občinska sredstva v višini 6.000 evrov.
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16039003 - Objekti za rekreacijo
OB038-13-0021 - Igrišče Dolnji Zemon (KS)
Namen in cilj
V letu 2017 se za nakup igral za otroško igrišče pri vaškem domu načrtujejo občinska sredstva v višini 5.000 evrov.
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502 - KRAJEVNA SKUPNOST HARIJE
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-12-0047 - Vaški dom Harije (KS)
Namen in cilj
V letu 2018 se za ureditev vaškega doma - bivše osnovne šole načrtujejo občinska sredstva v višini 12.850 evrov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0056 - Investicije v cestno infr. - Zajlešje (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev javnega parkirišča ter asfaltiranje igrišča načrtujejo občinska sredstva v višini 17.000
evrov. V letu 2017 se za ureditev ceste Zajelšje - Posrtev načrtuje občinska sredstva v višini 10.000 evrov. V letu
2018 se za izgradnjo parkirnega prostora s cestnim priključkom načrtujejo občinska sredstva v višini 10.000 evrov.
V letu 2019 se za preplastitev dela cestišča po vasi načrtujejo občinska sredstva v višini 10.000 evrov.

OB038-11-0057 - Investicije v cestno infr. - Harije (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za izgradnjo podpornega zidu pri transformatorski postaji načrtujejo občinska sredstva v višini 3.000
evrov. V letu 2017 se za izdelavo in montažo zaščitne ograje in vrat načrtujejo občinska sredstva v višini 3.500
evrov. V letu 2019 se za izdelavo ograje in postavitev luči na parkirišču pri mrliški vežici načrtujejo občinska
sredstva v višini 5.850 evrov.

OB038-12-0048 - Investicije v cestno infr. - Tominje (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za preplastitve po vasi Tominje načrtujejo občinska sredstva v višini 5.000 evrov. V letu 2017 se za
razširitev uvozne poti in preplastitve načrtujejo občinska sredstva v višini 10.350 evrov. V letu 2019 se za
preplastitev dela cestišča načrtujejo občinska sredstva v višini 10.000 evrov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB038-15-0010 - Kanalizacija Zajelšje (KS)
Namen in cilj
V letu 2017 se za ureditev odvajanja meteornih voda v vasi Zajelšje načrtujejo občinska sredstva v višini 2.000
evrov.
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16039001 - Oskrba z vodo
OB038-12-0049 - Hidrantno omrežje - Harije (KS)
Namen in cilj
V letu 2018 se za nakup hidrantnih omaric s priključki v vasi Tominje načrtuje občinska sredstva v višini 3.000
evrov.
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503 - KRAJEVNA SKUPNOST HRUŠICA
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0052 - Investicije v cestno infr. - Male Loče (KS)
Namen in cilj
V letu 2017 se za ureditev podpornega zidu ob vaški cesti Male Loče načrtujejo občinska sredstva v višini 4.500
evrov.

OB038-11-0060 - Investicije v cestno infr. - Hrušica (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev podpornega zidu Hrušica - Mlekarna (škarpa) načrtuje občinska sredstva v višini 12.000
evrov ter občinska sredstva v višini 10.500 evrov za sanacijo podpornega zidu Zevnik. V letu 2018 se za asfaltiranje
dela ceste Hrušica - Podbeže načrtuje občinska sredstva v višini 4.500 evrov ter 3.000 evrov občinskih sredstev za
preplastitev dela ceste na relaciji glavna cesta - Rude. V letu 2019 se za dokončanje ureditve ceste Hrušica Podbeže načrtuje občinska sredstva v višini 22.500 evrov.

13029004 - Cestna razsvetljava
OB038-15-0012 - Javna razsvetljava Hrušica (KS)
Namen in cilj
V letu 2017 se za vzpostavitev javne razsvetljave v vasi Hrušica (kapelica - glavna cesta) načrtujejo občinska
sredstva v višini 3.000 evrov. V letu 2018 se za vzpostavitev javne razsvetljave na relaciji kapelica - Rude - glavna
cesta načrtujejo občinska sredstva v višini 8.000 evrov.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
OB038-12-0055 - Vodni viri - Hrušica (KS)
Namen in cilj
V letu 2017 se za čiščenje kanalizacijskih jarkov in naplavin v potokih, zaradi požarne varnosti v vasi Male Loče
načrtuje občinska sredstva v višini 15.000 evrov, ter v letu 2018 občinska sredstva v višini 7.000 evrov.
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504 - KRAJEVNA SKUPNOST ILIRSKA BISTRICA
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-12-0019 - Investicije v cestno infrastrukturo Il.Bistr. (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za sanacijo poti na Hribu Svobode načrtujejo lastna sredstva telekomunikacij v višini 20.000 evrov. V
letu 2016 se za preplastitev ulic v mestu načrtujejo lastna sredstva telekomunikacij v višini 5.000 evrov, v letu 2017
se načrtujejo občinska sredstva v višini 5.000 evrov, v letu 2018 v višini 8.000 evrov in v letu 2019 v višini 13.000
evrov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB038-15-0038 - Komunalno urejanje po mestu Il.Bistrica (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za sanacijo zidov struge Bistrica načrtujejo lastna sredstva telekomunikacij v višini 5.000 evrov. V
letu 2017 se za isti namen načrtujejo občinska sredstva v višini 5.000 evrov, v letih 2018 in 2019 pa občinska
sredstva v višini 4.000 evrov, letno. V letih 2017 in 2019 se za ureditev komunalne in urbane opreme v mestu
načrtujejo občinska sredstva v višini 2.000 evrov letno.

18059001 - Programi športa
OB038-15-0040 - Športna igrišča in pešpoti po mestu Il.B. (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev pešpoti in ograje Sušec Gradina načrtujejo lastna sredstva telekomunikacij v v išini 4.000
evrov. V letu 2016 se za ureditev rekreacijske poti in igrišča S13 načrtujejo lastna sredstva telekomunikacij v višini
4.316 evrov. Za nadaljevanje investicije se v letu 2017 načrtujejo občinska sredstva v višini 3.000 evrov. V letu 2018
pa v višini 9.000 evrov. V letu 2018 se za ureditev pešpoti in visečega mostu na reki Reki - Zarečica načrtujejo
občinska sredstva v višini 2.000 evrov ter v letu 2019 v višini 6.000 evrov.
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505 - KRAJEVNA SKUPNOST JASEN
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0063 - Investicije v cestno infr. - Jasen (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev podpornega zidu (del) na cesti 1088/2 načrtujejo občinska sredstva v višini 7.000 evrov.
V letu 2017 se za za preplastitev vaške poti parcelne št. 1083 načrtujejo občinska sredstva v višini 6.000 evrov. V
letu 2018 se za ureditev podpornega zidu ob poti št. 1089 načrtujejo občinska sredstva v višini 6.000 evrov. V letu
2019 se za preplastitev spodnje ceste (1081/3) načrtujejo občinska sredstva v višini 7.000 evrov.
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506 - KRAJEVNA SKUPNOST JELŠANE
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0065 - Investicije v cestno infr. - Jelšane (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za asfaltiranje vaških poti načrtujejo občinska sredstva v višini 4.000 evrov ter lastna sredstva rente
v višini 4.000 evrov. Za asfaltiranje ekološkega otoka se v letu 2016 načrtujejo občinska sredstva v višini 2.000
evrov. V letu 2016 se za sanacijo mostu v potoku načrtujejo občinska sredstva v višini 1.250 evrov ter 4.750 evrov
lastnih sredstev rente.

OB038-12-0059 - Propusti po KS Jelšane (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev poti in propustov po vasi Jelšane načrtujejo občinska sredstva v višini 2.000 evrov ter
2.000 evrov lastnih sredstev rente. Poleg tega se v istem letu načrtujejo občinska sredstva v višini 1.000 evrov za
čiščenje lokve v vasi Jelšane.

OB038-12-0060 - Investicije v cestno infr. - Veliko Brdo (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za preplastitev vaških poti načrtujejo občinska sredstva v višini 7.000 evrov ter za popravilo vaških
poti in postavitev propustov občinska sredstva v višini 1.500 evrov.

OB038-12-0061 - Investicije v cestno infr. - Dolenje (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za asfaltiranje vaških poti načrtuje občinska sredstva v višini 6.500 evrov in 500 evrov lastnih
sredstev rente. Poleg tega se za popravilo vaških poti in propustov načrtujejo občinska sredstva v višini 2.000 evrov
in lastna sredstva rente v višini 3.000 evrov.

OB038-15-0049 - Investicije v cestno infr. po KS Jelšane (KS)
Namen in cilj
V letih 2017 do 2019 se za izvedbo investicij v cestno infrastrukturo po krajevni skupnosti Jelšane načrtujejo
občinska sredstva v višini 29.250 evrov letno.
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507 - KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽAK
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-07-0258 - Vaški dom Knežak (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev elektroinštalacij na vaškem domu ter asfaltiranje dvorišča načrtujejo občinska sredstva v
višini 1.000 evrov.

OB038-08-0040 - Vaški dom Koritnice
Namen in cilj
V letu 2016 se za zamenjavo oken na vaškem domu načrtujejo občinska sredstva v višini 3.650 evrov. Za
dokončanje zamenjave oken se v letu 2017 načrtujejo občinska sredstva v višini 3.250 evrov, ter za ureditev fasade
v višini 3.000 evrov. V letu 2018 se za dokončanje fasade na vaškem domu načrtujejo občinska sredstva v višini
6.250 evrov. V letu 2019 se za dokončanje potrebnih del na vaškem domu načrtujejo občinska sredstva v višini
5.000 evrov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0073 - Investicije v cestno infr. - Knežak (KS)
Namen in cilj
V letu 2017 se za ureditev dodatnega ekološkega otoka načrtujejo občinska sredstva v višini 3.000 evrov, ter 4.375
evrov občinskih sredstev za preplastitev parkirišča pred vaškim domom. V letu 2018 se za preplastitev parkirišča
pred zdravstvenim domom načrtujejo občinska sredstva v višini 9.375 evrov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB038-15-0033 - Kanalizacija Knežak (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev meteorne kanalizacije in preplastitev ulice v Knežaku od hišnih št. 36 do 41 c načrtujejo
občinska sredstva v višini 8.375 evrov. V letu 2019 se za ureditev meteorne kanalizacije načrtujejo občinska
sredstva v višini 7.500 evrov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
OB038-11-0074 - Igrišče Bač (KS)
Namen in cilj
V letih 2016 do 2018 se za ureditev športnega igrišča v vasi Bač načrtujejo občinska sredstva v višini 9.375 evrov
letno, v letu 2019 pa občinska sredstva v višini 7.500 evrov.
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OB038-11-0075 - Igrišče Koritnice (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za dokončanje športnega otroškega igrišča v vasi Koritnice načrtujejo občinska sredstva v višini 2.600
evrov.
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508 - KRAJEVNA SKUPNOST KOSEZE
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0078 - Investicije v cestno infr. - Koseze (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za izgradnjo platoja za igrišče v Kosezah načrtujejo občinska sredstva v višini 9.580 evrov. V letu
2017 se za postavitev robnikov in asfaltiranje dela vaške ulice načrtujejo občinska sredstva v višini 12.580 evrov. V
letu 2018 se za preplastitev dela vaške ulice in ureditev propustov načrtujejo občinska sredstva v višini 13.580
evrov.

OB038-11-0079 - Investicije v cestno infr. - M.Bukovica (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev poti do cerkve in kolovozne poti načrtujejo občinska sredstva v višini 6.613 evrov.

OB038-12-0068 - Investicije v cestno infr.- V.Bukovica (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za popravilo vaške poti načrtujejo občinska sredstva v višini 1.612 evrov. V letu 2017 se za ureditev
avtobusnega postajališča in razsvetljave ob igrišču načrtujejo občinska sredstva v višini 8.613 evrov.

OB038-12-0069 - Investicije v cestno infr.- Soze (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za razširitev in popravilo poti v dolžini 300 m načrtujejo občinska sredstva v višini 2.645 evrov. V letu
2017 se za popravilo cestnih propustov načrtujejo občinska sredstva v višini 1.645 evrov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB038-08-0042 - Kanalizacija KS Koseze
Namen in cilj
V letu 2016 se za čiščenje kanalov in meteornih voda v vasi Koseze načrtujejo občinska sredstva v višini 8.000
evrov. V letu 2017 se za čiščenje kanalov javne kanalizacije v vasi Mala Bukovica načrtujejo občinska sredstva v
višini 8.612 evrov ter v letu 2018 občinska sredstva v višini 7.612 evrov. V letu 2018 se za čiščenje kanalov
meteornih in fekalnih voda v vasi Velika Bukovica načrtujejo občinska sredstva v višini 7.613 evrov.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
OB038-13-0024 - Vaški studenci KS Koseze (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za popravilo vaškega studenca v vasi Velika Bukovica načrtujejo občinska sredstva v višini 3.000
evrov. V letu 2018 se za popravilo vaškega studenca v vasi Soze načrtujejo občinska sredstva v višini 2.645 evrov.
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509 - KRAJEVNA SKUPNOST KUTEŽEVO
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-15-0015 - Inv. v cestno infr. KS Kuteževo (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev odlagališča in ekoloških otokov v krajevni skupnosti načrtujejo občinska sredstva v višini
2.500 evrov. V istem letu se za obnovo in preplastitve vaških poti po krajevni skupnosti načrtujejo občinska
sredstva v višini 8.500 evrov. Za ureditev dotrajanega pokopališkega zidu v Podgrajah se v letu 2016 načrtujejo
občinska sredstva v višini 2.000 evrov. V letih 2017 do 2019 se za obnovo in preplastitve vaških poti po krajevni
skupnosti načrtujejo občinska sredstva v višini 12.500 evrov letno.

OB038-15-0016 - Propusti po KS Kuteževo (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev propustov in nasutje po poteh krajevne skupnosti načrtuje občinska sredstva v višini
6.000 evrov. V letih 2017 do 2019 se za ureditev propustov in nasutje po poteh krajevne skupnosti načrtuje
občinska sredstva v višini 9.000 evrov letno.

16039001 - Oskrba z vodo
OB038-15-0017 - Hidrantno omrežje KS Kuteževo (KS)
Namen in cilj
V letih 2016 do 2019 se za nakup hidrantov in ureditev omrežja po krajevni skupnosti načrtujejo občinska sredstva
v višini 3.000 evrov letno.

16039003 - Objekti za rekreacijo
OB038-15-0018 - Igrišče Trpčane (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za nakup igral za športno igrišče načrtujejo občinska sredstva v višini 1.500 evrov.
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510 - KRAJEVNA SKUPNOST NOVOKRAČINE
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-08-0067 - Ureditev vaških domov - KS Novokračine
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev fasade na vaškem domu načrtujejo občinska sredstva v višini 11.000 evrov. V letu 2017
se za ureditev notranjega in zunanjega odra načrtuje občinska sredstva v višini 14.000 evrov. Za ureditev dvorišča
ob vaškem domu se v letu 2018 načrtujejo občinska sredstva v višini 10.000 evrov. V letu 2019 se za ureditev
dvorišča pred vaškim domom načrtujejo občinska sredstva v višini 4.000 evrov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0087 - Investicije v cestno infr. - Sušak (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev podpornega zidu v Sušaku načrtuje občinska sredstva v višini 4.000 evrov ter v letu 2019
v višini 3.000 evrov občinskih sredstev. V letu 2018 se za preplastitve po vasi Sušak načrtujejo občinska sredstva v
višini 5.000 evrov ter v letu 2019 v višini 2.000 evrov občinskih sredstev.

OB038-11-0088 - Investicije v cestno infr. - Novokračine (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za preplastitev po vasi Novokračine in ureditev podpornega zidu načrtuje občinska sredstva v višini
4.300 evrov. Za isti namen se v letu 2017 nameni 1.500 evrov občinskih sredstev ter v letu 2018 v višini 1.300 evrov
občinskih sredstev. V letu 2019 se za preplastitve in postavitev zaščitne ograje ob potoku načrtuje občinska
sredstva v višini 11.000 evrov

OB038-15-0050 - Propusti po KS Novokračine (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev propustov po poteh krajevne skupnosti načrtujejo občinska sredstva v višini 3.000 evrov.
Za isti namen se v letu 2017 načrtujejo občinska sredstva v višini 1.300 evrov, v letu 2018 v višini 1.500 evrov ter v
letu 2019 v višini 3.300 evrov občinskih sredstev.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB038-11-0090 - Kanalizacija Sušak (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za sanacijo hudourniških pritokov Sušaškega potoka načrtujejo občinska sredstva v višini 1.000
evrov, v letu 2017 pa se za isti namen načrtuje občinska sredstva v višini 11.000 evrov.
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16039001 - Oskrba z vodo
OB038-12-0072 - Hidrantno omrežje - Novokračine (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za vzdrževanje starega vodovoda načrtuje občinska sredstva v višini 4.000 evrov, v letu 2018 pa v
višini 2.000 evrov občinskih sredstev.

16039003 - Objekti za rekreacijo
OB038-11-0092 - Igrišče Novokračine (KS)
Namen in cilj
V letu 2018 se za ureditev športnega igrišča v Novokračinah načrtuje občinska sredstva v višini 5.000 evrov.

OB038-11-0093 - Igrišče Sušak (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev športnega igrišča v Sušaku načrtuje občinska sredstva v višini 2.000 evrov. V letu 2017 se
za isti namen načrtuje občinska sredstva v višini 1.500 evrov, v letu 2018 v višini 4.500 evrov ter v letu 2019
občinska sredstva v višini 6.000 evrov.
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511 - KRAJEVNA SKUPNOST OSTROŽNO BRDO
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-07-0262 - Vaški dom Ostrožno Brdo (KS)
Namen in cilj
V letih 2016 in 2017 se za ureditev vaškega doma (fasada in oprema) načrtujejo občinska sredstva v višini 6.100
evrov letno. Poleg tega se v letu 2016 načrtuje prenos lastnih sredstev iz naslova telekomunikacij ter materialnih
sredstev iz preteklih let, ki jih ima krajevna skupnost že na računu, in sicer v višini 17.496 evrov. Namenjena so
zamenjavi kritine na objektu vaški dom Ostrožno Brdo.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-15-0051 - Investicije v cestno infr. - Ostrožno Brdo (KS)
Namen in cilj
V letih 2018 in 2019 se za preplastitev ceste proti Šmagurju načrtujejo občinska sredstva v višini 6.100 evrov letno.
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512 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-12-0075 - Investicije v cestno infr. - Sabonje (KS)
Namen in cilj
V letih 2018 in 2019 se za preplastitve po vasi Sabonje načrtujejo občinska sredstva v višini 5.000 evrov letno.

OB038-12-0076 - Investicije v cestno infr.- Podbeže (KS)
Namen in cilj
V letih 2016 do 2019 se za rekonstrukcije poti in preplastitve po vasi Podbeže načrtujejo občinska sredstva v višini
5.000 evrov letno.

OB038-12-0077 - Investicije v cestno infr. - Podgrad (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za preplastitve vaških ulic v vasi Podgrad prenašajo lastna sredstva telekomunikacij v višini 25.000
evrov.

OB038-12-0078 - Investicije v cestno infr. - Račice (KS)
Namen in cilj
V letih od 2016 do 2019 se za preplastitve po vasi Račice načrtuje občinska sredstva v višini 5.000 evrov letno.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB038-07-0311 - Mrliška vežica Sabonje (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za dokončanje strehe na čajni kuhinji ob mrliški vežici načrtujejo občinska sredstva v višini 5.000
evrov. V letu 2017 se za ureditev podpornega zidu pri mrliški vežici načrtujejo občinska sredstva v višini 5.000
evrov.

OB038-07-0356 - Pokopališče Podgrad (KS)
Namen in cilj
V leto 2016 se za ureditev pokopališča prenašajo sredstva grobarin preteklih let v višini 20.000 evrov.
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513 - KRAJEVNA SKUPNOST PREGARJE
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-07-0265 - Vaški dom Gabrk
Namen in cilj
V letu 2018 se za ureditev dvorišča vaškega doma Gabrk načrtujejo občinska sredstva v višini 8.000 evrov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0095 - Investicije v cestno infr. - Pregarje (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za preplastitve po vasi Pregarje načrtuje občinska sredstva v višini 7.500 evrov. V letu 2019 se za isti
namen načrtujejo občinska sredstva v višini 13.600 evrov.

OB038-15-0019 - Investicije v cestno infr.Huje (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za rekonstrukcijo in preplastitev vaške ulice načrtujejo občinska sredstva v višini 13.600 evrov. Za
nadaljevanje investicije se v letu 2017 načrtujejo občinska sredstva v višini 15.000 evrov, v letu 2018 v višini 9.600
evrov ter v letu 2019 v višini 7.500 evrov.

OB038-15-0022 - Investicije v cestno infr. Prelože (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za preplastitev in rekonstrukcijo ceste po vasi Prelože načrtujejo občinska sredstva v višini 4.500
evrov. V letu 2017 se za isti namen načrtujejo občinska sredstva v višini 6.500 evrov ter v letu 2019 občinska
sredstva v višini 4.500 evrov. Za ureditev avtobusnega postajališča se v letu 2018 načrtujejo občinska sredstva v
višini 12.000 evrov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB038-11-0099 - Kanalizacija Rjavče (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev meteorne kanalizacije po vasi Rjavče načrtujejo občinska sredstva v višini 4.500 evrov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
OB038-12-0080 - Balinišče Pregarje (KS)
Namen in cilj
V letu 2018 se za ureditev balinišča Pregarje načrtujejo občinska sredstva v višini 5.000 evrov.
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OB038-12-0081 - Igrišče Gabrk (KS)
Namen in cilj
V letu 2017 se za ureditev igrišča v vasi Gabrk načrtuje občinska sredstva v višini 6.600 evrov, v letu 2019 pa
občinska sredstva v višini 4.500 evrov.

OB038-15-0021 - Igrišče Rjavče (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev športnega igrišča na Rjavčah načrtujejo občinska sredstva v višini 4.500 evrov. Za
nadaljevanje investicije se v letu 2017 načrtujejo občinska sredstva v višini 6.500 evrov ter v letu 2019 v višini 4.500
evrov občinskih sredstev.
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514 - KRAJEVNA SKUPNOST PREM
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0104 - Investicije v cestno infr. - Smrje (KS)
Namen in cilj
V letih 2016 do 2019 se za nadaljevanje investicije preplastitev ceste Smrje - Prem (Strmec) načrtujejo občinska
sredstva v višini 8.000 evrov letno.

OB038-11-0105 - Investicije v cestno infr. - Čelje (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za podporni zid ob vaški cesti načrtujejo občinska sredstva v višini 8.000 evrov. V letu 2017 se za
ureditev podpornega zidu ob spomeniku NOB načrtujejo občinska sredstva v višini 8.000 evrov. V letu 2018 se za
nadaljevanje investicije ter ureditev cestnega priključka načrtujejo občinska sredstva v višini 8.000 evrov. V letu
2019 se za ureditev kamnitega oboka ob vodnem zbiralniku načrtujejo občinska sredstva v višini 4.000 evrov. Poleg
tega se v letu 2019 načrtujejo občinska sredstva v višini 4.000 evrov za ureditev avtobusnega postajališča.

OB038-12-0001 - Investicije v cestno infr. - Prem (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za preplastitev pri Malečkarju načrtujejo občinska sredstva v višini 10.000 evrov. V letu 2017 se za
ureditev mostu pri Olasu načrtujejo občinska sredstva v višini 10.000 evrov, v letu 2018 pa za ureditev mostu pri
Tinetu ravno tako 10.000 evrov občinskih sredstev. V letu 2019 se za preplastitve pri Tinetu načrtujejo občinska
sredstva v višini 10.000 evrov.

269

515 - KRAJEVNA SKUPNOST REČICA
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0109 - Investicije v cestno infr. - Rečica (KS)
Namen in cilj
V letu 2017 se za preplastitve po vasi Rečica (pri hišni št. 5) načrtujejo občinska sredstva v višini 8.000 evrov. V letu
2018 se za dokončanje investicije načrtujejo občinska sredstva v višini 8.000 evrov. V letu 2019 se za popravilo
mostu in izdelavo ograje načrtujejo občinska sredstva v višini 8.000 evrov.

OB038-11-0136 - Investicije v cestno infr. - Zarečica (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za sanacijo poplavljanja in preplastitev po vasi Zarečica načrtujejo občinska sredstva v višini 6.000
evrov.

OB038-12-0085 - Investicije v cestno inf. - Dobropolje (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev dostopa do igrišča v vasi Dobropolje načrtujejo občinska sredstva v višini 4.000 evrov. V
letu 2017 se za preplastitev makadamske ulice (pri hišni št. 2/b) načrtuje občinska sredstva v višini 8.000 evrov. Za
nadaljevanje investicije se v letu 2018 načrtuje občinska sredstva v višini 8.000 evrov. V letu 2019 se za preplastitev
pri hišni št. 16 načrtuje občinska sredstva v višini 6.000 evrov.

OB038-12-0086 - Investicije v cestno infr. - Brce (KS)
Namen in cilj
Za ureditev jedra vasi Brce se v letu 2016 načrtujejo občinska sredstva v višini 3.000 evrov, v letih 2017 in 2018 pa
občinska sredstva v višini 2.000 evrov letno.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB038-14-0004 - Kanalizacija po KS Rečica (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev kanalizacije in odvodnjavanja po vasi Zarečje načrtujejo občinska sredstva v višini 10.000
evrov. V letih 2017 do 2019 se za ureditev odvodnjavanja in izgradnjo jaškov po vasi Zarečje načrtujejo občinska
sredstva v višini 8.000 evrov letno. V letu 2017 se za obnovo propustov za meteorno vodo v vasi Zarečica
načrtujejo občinska sredstva v višini 4.000 evrov, v letu 2018 v višini 4.000 evrov in v letu 2019 v višini 5.000 evrov
občinskih sredstev. V letu 2019 se za komunalno ureditev v vasi Brce načrtujejo občinska sredstva v višini 3.000
evrov.
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16039003 - Objekti za rekreacijo
OB038-11-0112 - Igrišče Rečica (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev igrišča sejmišče - Rečica načrtujejo občinska sredstva v višini 5.000 evrov. Za nakup
opreme za igrišče se v letu 2016 načrtujejo občinska sredstva v višini 4.150 evrov, v letih 2017 do 2019 pa občinska
sredstva v višini 2.150 evrov letno.
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516 - KRAJEVNA SKUPNOST STAROD
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0113 - Investicije v cestno infr. - Studena gora (KS)
Namen in cilj
V letu 2018 se za ureditev terena ob križu in izdelavo zidu v Studeni Gori načrtuje občinska sredstva v višini 6.000
evrov. V letu 2019 se za ureditev propustov in razširitev ceste načrtujejo občinska sredstva v višini 5.000 evrov.

OB038-11-0114 - Investicije v cestno infr. - Starod (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za preplastitev dela ceste v vasi Starod načrtujejo občinska sredstva v višini 13.000 evrov. Za
nadaljevanje investicije (razširitev dela ceste) se v letu 2017 načrtujejo občinska sredstva v višini 13.000 evrov. V
letu 2018 se za izgradnjo kamnitega zidu ob cerkvi načrtuje občinska sredstva v višini 12.000 evrov. V letu 2019 se
za ureditev vaškega središča načrtujejo občinska sredstva v višini 14.000 evrov.

OB038-13-0027 - Investicije v cestno infr. - Pavlica (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev okolice in asfaltiranje po vasi Pavlica načrtujejo občinska sredstva v višini 4.500 evrov. V
letu 2019 se za razširitev ceste ter nasutje načrtujejo občinska sredstva v višini 5.000 evrov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB038-12-0088 - Kanalizacija Studena Gora (KS)
Namen in cilj
V letu 2017 se za lovilce fekalnih voda v vasi Studena Gora načrtuje občinska sredstva v višini 7.000 evrov.

OB038-13-0028 - Kanalizacija Pavlica (KS)
Namen in cilj
V letu 2017 se za postavitev rešetk za odvodnjavanje fekalnih voda načrtujejo občinska sredstva v višini 4.000
evrov. V letu 2018 se za lovilce fekalnih voda v vasi Pavlica načrtujejo občinska sredstva v višini 6.000 evrov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
OB038-11-0117 - Igrišče Studena gora (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za dokončanje balinišča - igrišča v vasi Studena Gora načrtuje občinska sredstva v višini 6.500 evrov.
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517 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMBIJE
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-07-0275 - Vaški dom Šembije
Namen in cilj
V letu 2017 se za ureditev pisarne krajevne skupnosti načrtujejo sredstva v višini 5.500 evrov, od tega 2.500 evrov
občinskih sredstev in 3.000 evrov lastnih sredstev vaščanov.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB038-07-0310 - Mrliška vežica Šembije (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za nadaljevanje izgradnje mrliške vežice (obrtniška dela na objektu in oprema) načrtujejo občinska
sredstva v višini 21.500 evrov. V letu 2017 se za nadaljevanje izgradnje mrliške vežice (ureditev sanitarij in zunanje
kanalizacije, električne instalacije in oprema) načrtujejo sredstva v višini 24.000 evrov, od tega 19.000 evrov
občinskih sredstev in 5.000 evrov lastnih sredstev. V letu 2018 se za zunanjo ureditev mrliške vežice načrtujejo
sredstva v višini 26.000 evrov, od tega 21.000 evrov občinskih sredstev in 5.000 evrov lastnih sredstev. V letu 2019
se za dokončanje zunanje ureditve mrliške vežice in ureditev parkirišča načrtujejo sredstva v višini 24.000 evrov, od
tega 21.000 evrov občinskih sredstev in 3.000 evrov lastnih sredstev.
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518 - KRAJEVNA SKUPNOST TOPOLC
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-08-0051 - Vaški dom Topolc (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za izgradnjo vaškega doma načrtujejo občinska sredstva v višini 14.000 evrov, v letu 2017 pa za isti
namen občinska sredstva v višini 9.000 evrov. V letu 2019 se za nakup opreme načrtujejo občinska sredstva v višini
10.000 evrov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0118 - Investicije v cestno infr. - Topolc (KS)
Namen in cilj
V letu 2017 se za preplastitve po vasi Topolc načrtujejo občinska sredstva v višini 15.000 evrov. V letu 2018 se za
nadaljevanje investicije načrtujejo občinska sredstva v višini 14.000 evrov, v letu 2019 pa v višini 9.000 evrov.

OB038-11-0120 - Investicije v cestno infr. - Mereče (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev propustov po poteh v vasi Mereče načrtujejo občinska sredstva v višini 5.000 evrov. V
letu 2019 se za sanacijo poti in ureditev propustov načrtujejo občinska sredstva v višini 10.000 evrov.

OB038-12-0092 - Propusti po KS Topolc (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev propustov in nasutje kanalov po poteh vasi Podstenjšek načrtuje občinska sredstva v
višini 10.000 evrov. V letu 2017 se za sanacijo poti po vaseh Mereče in Podstenje načrtujejo občinska sredstva v
višini 5.000 evrov. Za ureditev poti in nasutje kanalov po krajevni skupnosti se v letu 2018 načrtujejo občinska
sredstva v višini 5.000 evrov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB038-15-0024 - Kanalizacija Podstenje (KS)
Namen in cilj
V letu 2018 se za ureditev odvodnjavanja meteorne vode v vasi Podstenje načrtujejo občinska sredstva v višini
5.000 evrov.

274

519 - KRAJEVNA SKUPNOST VRBOVO
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-07-0277 - Vaški dom Vrbica (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev vaškega doma Vrbica načrtujejo občinska sredstva v višini 4.750 evrov.

OB038-09-0060 - Vaški dom Vrbovo
Namen in cilj
V letu 2017 se za ureditev pisarne krajevne skupnosti Vrbovo v gasilsko vaškem domu načrtujejo občinska sredstva
v višini 2.000 evrov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0121 - Investicije v cestno infr. - Vrbica (KS)
Namen in cilj
V letu 2017 se za ureditev podpornega zidu načrtujejo občinska sredstva v višini 4.000 evrov. V letu 2018 se za
preplastitve po vasi Vrbica načrtujejo občinska sredstva v višini 6.950 evrov.

OB038-11-0122 - Investicije v cestno infr. - Vrbovo (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za preplastitve po vasi Vrbovo načrtujejo občinska sredstva v višini 9.323 evrov. V letu 2017 se za
nadaljevanje investicije načrtujejo občinska sredstva v višini 8.000 evrov ter v letu 2019 v višini 5.000 evrov. V letu
2018 se za izgradnjo pločnika ob državni cesti do avtobusne postaje načrtujejo občinska sredstva v višini 9.000
evrov.

OB038-11-0123 - Investicije v cestno infr. - Jablanica (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za preplastitve po vasi Jablanica načrtujejo občinska sredstva v višini 3.650 evrov. V letu 2016 se za
ureditev mostu v Jablanici načrtujejo občinska sredstva v višini 3.500 evrov. V letu 2017 se za nadaljevanje
investicije načrtujejo občinska sredstva v višini 5.150 evrov ter 2.000 evrov za preplastitev po vasi. V letu 2018 se
za popravilo podpornega zidu načrtujejo občinska sredstva v višini 4.150 evrov, v letu 2019 pa se za isti namen
načrtujejo občinska sredstva v višini 7.150 evrov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB038-11-0068 - Kanalizacija - Vrbovo (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za rekonstrukcijo meteorne kanalizacije (avtobusno postajališče - hudournik) načrtujejo občinska
sredstva v višini 4.365 evrov. V letu 2017 se za ureditev meteorne kanalizacije načrtujejo občinska sredstva v višini
3.700 evrov, v letu 2018 v višini 4.700 evrov in v letu 2019 v višini 8.700 evrov.
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OB038-11-0124 - Kanalizacija Jablanica (KS)
Namen in cilj
V letu 2018 se za ureditev kanalizacijskih jarkov po vasi Jablanica načrtujejo občinska sredstva v višini 3.000 evrov.

OB038-11-0127 - Kanalizacija Vrbica (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev meteorne kanalizacije v vasi Vrbica načrtujejo občinska sredstva v višin 2.212 evrov, v
letu 2017 v višini 2.950 evrov in v letu 2019 v višini 6.950 evrov.
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520 - KRAJEVNA SKUPNOST ZABIČE
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-07-0278 - Vaški dom Zabiče
Namen in cilj
V letih 2016 do 2019 se za ureditev vaškega doma Zabiče načrtujejo občinska sredstva v višini 3.000 evrov letno.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0128 - Investicije v cestno infr. - Zabiče (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev propustov, kanalet in nasutje jaškov po poteh v vasi Zabiče načrtuje občinska sredstva v
višini 3.400 evrov, v letih 2017 do 2019 pa v višini 2.500 evrov letno. V letu 2016 se za preplastitev vaški ulic v vasi
Zabiče načrtujejo občinska sredstva v višini 4.000 evrov, v letu 2017 v višini 4.000 evrov ter v letih 2018 in 2019 v
višini 3.900 evrov letno.

OB038-11-0129 - Investicije v cestno infr. - Podgraje (KS)
Namen in cilj
V letih 2016 do 2019 se za ureditev pokopališkega zidu načrtuje občinska sredstva v višini 3.800 evrov letno. V letu
2016 se za ureditev propustov, kanalet in nasutje jaškov po poteh v vasi Podgraje načrtuje občinska sredstva v
višini 3.400 evrov, v letih 2017 do 2019 pa v višini 2.500 evrov letno. V letu 2016 se za preplastitev vaški ulic v vasi
Podgraje načrtujejo občinska sredstva v višini 4.000 evrov, v letu 2017 v višini 4.000 evrov, ter v letih 2018 in 2019
v višini 3.900 evrov letno.

16039001 - Oskrba z vodo
OB038-12-0093 - Hidrantno omrežje - Zabiče (KS)
Namen in cilj
V letu 2016 se za ureditev vodovodnega omrežja in vodnih zajetij v vasi Zabiče načrtuje občinska sredstva v višini
2.500 evrov, v letu 2017 v višini 3.400 evrov ter v letih 2018 in 2019 v višini 3.500 evrov letno. V letu 2016 se za
ureditev vodovodnega omrežja in vodnih zajetij v vasi Podgraje načrtuje občinska sredstva v višini 2.500 evrov, v
letu 2017 v višini 3.400 evrov ter v letih 2018 in 2019 v višini 3.500 evrov letno.
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OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ILIRSKA BISTRICA

NAČRT NABAV IN GRADENJ OBČINE Ilirska Bistrica za leto 2016
Ob predložitvi proračuna občinskemu svetu mora župan na podlagi 13. in 25. člena Zakona o javnih financah
priložiti tudi načrt nabav in gradenj. Načrt nabav in gradenj skladno s Zakonom o javnih financah zajema
osnovna sredstva, potrebna za delovanje neposrednega uporabnika. Prikazuje stroške za nabavo osnovnih
sredstev in izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na katero se proračun nanaša, potrebno izvesti za
normalno izvajanje nalog neposrednih uporabnikov. V njej so prikazane zgolj potrebe neposrednih uporabnikov
občinskega proračuna, ne pa tudi potrebe posrednih uporabnikov. Načrt nabav in gradenj je povezan z načrtom
razvojnih programov. V načrt nabav in gradenj so lahko uvrščene le tiste investicijske nabave in gradnje, ki so
uvrščene tudi v načrt razvojnih programov. Načrt nabav in gradenj zajema osnovna sredstva, potrebna za
normalno delovanje neposrednih uporabnikov. V načrtu se izkažejo:
· oprema,
· druga osnovna sredstva,
· novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije,
· investicijsko vzdrževanje in obnove,
· zemljišča in naravna bogastva,
· nematerialno premoženje,
· študije, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.

Nakup opreme
Namen

Vrednost

Obrazložitev

Nakup strojne računalniške
opreme

6.000

Nakup računalniške opreme za
občinsko upravo ter srednjo šolo

Nakup drugega pohištva

35.000

Nakup pohištva za TIC na Premu
ter nakup stolov v veliki dvorani v
Domu na Vidmu

Nakup opreme za telovadnice,

165.543

Nakup opreme za učilnice v
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osnovnih šolah in igralnice v vrtcih

učilnice in igralnice
Skupaj

206.543

Nakup drugih osnovnih sredstev
Namen

Vrednost

Obrazložitev

Nakup drugih osnovnih sredstev

5.000

Učila za srednjo šolo in oprema za
gimnazijo

Skupaj

5.000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Namen

Vrednost

Obrazložitev

Novogradnje

4.735.832

Novogradnje na področju
protipoplavnih ukrepov,
vodovodnega sistema, varstva in
vzgoje predšolskih otrok
(izgradnja vrtca Podgora in šole v
Podgradu), razvoja in prilagajanja
podeželskih območij (vaški
domovi) ter drugih investicij, ki so
uvrščene v posebni del proračuna
in načrt razvojnih programov.

Rekonstrukcije in adaptacije

2.254.540

Rekonstrukcije občinskih cest,
investicije v krajevnih skupnostih,
rekonstrukcije stavb v občinski
lasti, popravila vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja.

Skupaj

6.990.372

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Namen
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave

Vrednost

Obrazložitev

89.000

Investicijsko vzdrževanje na
področju kanalizacijskega
omrežja, vodovodnega sistema;
investicijsko vzdrževanje, ki je
uvrščeno v posebni del proračuna
in načrt razvojnih programov.
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Skupaj

89.000

Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Namen

Vrednost

Obrazložitev

Nakup zemljišč

122.000

Nakup zemljišč (področje 13 in
16); posamični program nabave, ki
ga obravnava in sprejema
občinske svet.

Skupaj

122.000

Nakup nematerialnega premoženja
Namen

Vrednost

Nakup licenčne programske
opreme

5.000

Skupaj

5.000

Obrazložitev
Vzpostavitev evidence REN

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Namen

Vrednost

Obrazložitev

Študija o izvedljivosti projekta

30.000

Projekt Daljinsko ogrevanje

Investicijski nadzor

151.609

Načrti in druga projektna
dokumentacija

776.383

Pri posameznih investicijah, ki so
uvrščene v posebni del proračuna
in načrt razvojnih programov.

Plačila drugih storitev in
dokumentacije

143.399

Skupaj

1.101.391
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Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Namen

Vrednost

Obrazložitev

Investicijski transferi
nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

220.000

Oprema v gasilstvu in civilni zaščiti

Skupaj

220.000

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Namen

Vrednost

Obrazložitev

Investicijski transferi javnim
podjetjem in družbam, ki so v lasti
države ali občin

31.600

Nabava računalniške in druge
opreme na osnovnih šolah, vrtcih
ter glasbeni šoli

Skupaj

31.600
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OBČINA ILIRSKA BISTRICA
OBČINSKI SVET
Zadeva: LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2016
I. UVODNA POJASNILA
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine občinski svet obravnava in sprejema kot samostojni
dokument poleg občinskega proračuna. Letni načrt ravnanja vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se sprejme v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13‐ZDU‐1G, 50/14) ter Uredbo o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/13,
10/14).
V letna načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 so preneseni tudi
nerealizirani nakupi in prodaje nepremičnega premoženja iz leta 2015. Nerealizirane postopke ravnanja z
nepremičnim premoženjem za leto 2016 se bo preneslo v prihodnje letne načrte ravnanja z nepremičnim
premoženjem.
V letni načrt pridobivanja nepremičnin so vključena tudi zemljišča, ki so opredeljena z Odlokom o območju
predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Občine Ilirska Bistrica, Bistriški odmevi št. 1/2008,
9/2009, 3/2011. Zemljišča, ki se jih odkupi skladno z Odlokom o območju predkupne pravice Občine Ilirska
Bistrica ter Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02, 8/03 popr., 58/03‐ZZK‐1, 33/07‐ZPNačrt,
108/09‐ZGO‐1C, 79/10 Odl.US: U‐I‐85/09‐8, 80/10‐ZUPUDPP, 106/10 popr.) niso določena po katastrskih
občinah in parcelnih številkah, saj so odvisna glede na prejete ponudbe za prodajo.
Površine navedene v letnem načrtu ravnanja so bile pridobljene iz zemljiškega katastra oz. so bile površine
delov nepremičnin ocenjene na podlagi kartografskih meritev.
Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca, ki je izbran na podlagi izvedbe
javnega naročila – zbiranja ponudb. Za nepremičnine, ki so bile že ocenjene s strani sodnih cenilcev, se je v
letnem načrtu uporabilo ocenjene vrednosti. Za ostale nepremične pa so bile upoštevane orientacijske
vrednosti in sicer 0,50 EUR/m2 za kmetijska zemljišča, 15,00 EUR/m2 za stavbna zemljišča za vasi in 20,00
EUR/m2 za stavbna zemljišče v mestu Ilirska Bistrica.
Predmetne nepremičnine se prodaja na podlagi izbranih metod razpolaganja, navedenih v tabelah. V primeru
dodatnih interesentov za prodajo nepremičnin, ki so predvidene v letnem načrtu ravnanja, se opravi javna
dražba.
V kolikor se izkaže, da posamezna nepremičnina po namenski rabi ne sodi v uvrščeno kategorijo (kmetijska oz.
stavbna zemljišča), se nepremičnino pridobi oz. proda ob upoštevanju dejanske namenske rabe na podlagi
ocenjene vrednosti pristojnega cenilca.
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Za zemljišča, ki so namenjena prodaji in so vpisana pod javno dobro, se postopek začne po predhodni pridobitvi
pozitivnega mnenja pristojne krajevne skupnosti. Po pridobitvi pozitivnega mnenja pristojne krajevne skupnosti
in morebitnih izvedbi geodetskih postopkih, se sklepi za izvzem posameznih zemljišč iz javnega dobra,
posredujejo v potrditev Občinskemu svetu Občine Ilirska Bistrica.
II. POSTOPEK PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ
Prodaja zemljišč zaradi zaokrožitve dvorišč stanovanjskih hiš na katera mejijo predmetne parcele, se izvede na
podlagi metode neposredne pogodbe. V kolikor je potrebno razdeliti zemljišče, se izvede postopek parcelacije,
v katerem se zemljišču dodeli nova parc. št. Po izdaji obvestila s strani Geodetske uprave Republike Slovenije,
se za zemljišče izvede postopek cenitve s strani pristojnega cenilca. Po izdelavi cenitve se zemljišče za ocenjeno
vrednost proda interesentu z metodo neposredne pogodbe razen v primeru več interesentov, kjer se izvede
javna dražba.
III. POSTOPEK PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča se objavi na Upravni enoti Ilirska Bistrica, kjer se posamezni
interesenti prijavijo k nakupu zemljišč. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB‐2 (Ur. list RS št 71/11,
58/12) lahko interesenti uveljavljajo predkupno pravico. Če predkupno pravico uveljavlja hkrati več solastnikov,
lahko vsak od njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem, v skladu s 66. členom
Stvarnopravnega zakonika (Ur. list, št. 87/02).
V primeru, da ponudbo za nakup parcel sprejme več interesentov‐prednostnih upravičencev izenačenih po
kriterijih navedenih v cit. zakonu, se zemljišče proda interesentu, ki je pri Občini Ilirska Bistrica prvi podal
predlog oz. vložil vlogo za nakup predmetnega zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način,
predpisan z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB‐2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12).
V primeru, da nihče od interesentov‐prednostnih upravičencev ni podal predloga oz. vloge za nakup pri Občini
Ilirska Bistrica in obstaja izenačenost interesentov, se zemljišče proda tistemu interesentu, ki je sprejel
ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB‐2 (Ur. list RS št 71/11 in
58/12) in ki je na Občino Ilirska Bistrica prvi dostavil izjavo o sprejemu ponudbe.
V primeru, da je ponudbo za nakup parcel sprejelo več interesentov, ki niso prednostni upravičenci, se
posamezna parcela proda interesentu, ki je pri Občini Ilirska Bistrica prvi podal predlog oz. vložil vlogo za nakup
predmetnega zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih UPB‐2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12).
V primeru izenačenosti interesentov, ki niso vložili svoje vloge za nakup pri Občini Ilirska Bistrica in ne
uveljavljajo prednostne pravice do nakupa se zemljišča prodajo tistemu interesentu, ki je na Občino Ilirska
Bistrica prvi dostavil izjavo o sprejemu ponudbe in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z
Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB‐2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12).
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LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2016
I. ZEMLJIŠČA
a) Kmetijska zemljišča
Zap.
št.
Šifra k.o.
Katastrska občina
1 2509
Bač
2 2509
Bač
3 2509
Bač

4
5
6
7
8
9
10
11

2509
2509
2509
2521
2521
2530
2530
2541

Bač
Bač
Bač
Čelje
Čelje
Dobropolje
Dobropolje
Dolnji Zemon

Okvirna velikost
(m2)
618
260
213

Parcelna številka
2547, 2546, 2544
2080/345, 2080/348
2402/2, 2402/3
deli zemljišč: 945, 1002, 1005, 1006, 1010, 1015, 1019,
1020, 1021, 1024/1, 1026, 1027/1, 1027/2, 1028, 1029,
1034/1, 1034/2, 1036, 1038, 1041, 1042, 1048, 1049,
1050, 1051, 1053, 1055, 1056, 1057, 1058/1, 1058/2,
1060/2, 1297, 1298, 1300, 1305, 1311, 1317, 1322, 1343,
1345, 1348, 1349, 1350, 1351/1, 1351/2, 1352, 1353,
1359, 1360, 1361, 1362, 4031, 4033, 4034, 4035, 4036,
4037/1, 4037/2, 4040, 4041/2, 4041/3, 4043, 4044, 4045,
4048, 4049, 4052, 4055, 4056, 4057, 4075/1, 4075/2,
4083, 4084, 4085, 4086, 4092, 4093, 4096, 4097, 4098,
4099, 629/1, 630, 632/1, 632/2, 638, 639/2, 640, 641,
650/2, 653, 654, 660/2, 661, 662, 663, 676, 677, 678, 679,
680, 681, 682, 683, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801,
802, 803, 804/1, 805/1, 809, 813/2, 846, 850, 854, 944,
954, 955/1, 955/2, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 964, 965,
966, 967, 968, 969, 970/2, 973/2, 975/1, 976, 979, 980,
981, 984, 985, 986, 988/2, 989, 990, 991, 994/1, 995,
999/1, 999/2, 1600, 1570/1, 1573, 1571/1, 1591, 1590,
1584, 1583, 1075, 1073, 1072, 1070, 1069, 1066, 1065,
1064, 1063, 1062, 1061, 1570/2, 1571/2
2304/7
3436/48-del
21, 22
24
420/9
42/1
2680/1 del
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8800
33
1500
400
137
170
130
150

Predvidena
sredstva (EUR)
2.170,00
1.000,00
660,00

8.800,00
100,00
3.000,00
500,00
150,00
200,00
390,00
300,00

Ekonomska utemeljenost ter okvrina lokacija
Ureditev zajetja meteornih vod, KČN Bač
Cesta
Cesta, menjava nepremičnin

Izkop kanala zaradi problema poplavljanja vasi Bač
ter izgradnja mosta
Odkup poti
Odkup poti
Odkup za potrebe vaškega doma
Rezervar vodovoda
Nadomestno zemljišče
Odkup zaradi poti do vodohrana Dobropolje
Odkup poti

12
13

2541
2535

Dolnji Zemon
Harije

1954-del
2306-del, 2308-del

300
50

300
150,00

14
15

2535
2535

Harije
Harije

616
1300

1.850,00
2.600,00

16

2535

Harije

1900

3.800,00

Odkup poti

17

2535

Harije

1580, 1581, 1582, 1583
2260/14-del
deli: 2303/2, 2301, 2318, 2260/7, 2266, 2267, 2260/10,
2260/8
2359/1, 2097/1, 2072, 2359/7, 2260/26, 2073, 2360/2,
2081, 2074, 2360/1, 2079, 2260/33, 2371/3, 2082,
2260/32, 2084/3, 2363/2, 2260/30, 2084/1, 2076/2,
2069, 2083, 2077, 2066, 2359/2, 2078, 2260/31, 2357/1,
2371/3, 2363/1, 2080, 2366, 2084/4, 2260/27, 2358/2,
2084/2, 2075, 2358/1, 2092/1, 2076/1, 2300/6, 2091/1,
2260/29

Prestavitev poti, menjava
Ekološki otok v Sozah
Za mrliško vežico, razširitev pokopališča in
ureditev poti
Odkup poti

94690

189.000,00

Ureditev območja jezera Mola

163216
553

326.000,00
277,00

Ureditev območja jezera Mola
Ureditev ZK stanja priključka na drž. cesto

18
19

2535
2577

Harije
Hrušica

630/3, 507/15, 523/2, 504/1, 630/1, 507/10, 521/2,
503/1, 628/2, 507/1, 523/1, 503/2, 628/1, 507/8, 522/1,
504/2, 627/4, 507/4, 522/2, 505/3, 627/3, 507/5, 2381/2,
506/6, 627/2, 508/1, 506/2, 627/1, 508/2, 493/4, 524/1,
626, 509/1, 493/3, 505/2, 507/2, 509/2, 493/6, 506/1,
507/3, 506/1, 2379/9, 507/9, 506/6, 497/2, 507/14,
520/4, 503/4, 623/1, 520/1, 503/3, 623/2, 520/3, 507/6,
520/5, 507/7, 520/6, 503/5, 507/11, 520/2, 502, 507/13,
520/7, 500/3, 507/12, 542/6, 500/4
3229-del, 3321/80-del

20

2577

Hrušica

3745/1, 3744/1, 3742/1, 3741/1, 3740, 3739/2

6200

18.000,00

Cesta v industrijski coni Plama

21

2577

Hrušica

3870, 3865, 3872, 3802/13

8900

17.800,00

Urejanje infrastrukture

22
23

2567
2525

Huje
Ilirska Bistrica

121-del
1542-del

150
4000

300,00
2.000,00

24
25
26
27
28

2518
2549
2516
2511
2511

Janeževo Brdo
Jelšane
Kilovče
Knežak
Knežak

1064/3-del, 840-del, 873-del
1400/6 del, 1295/1-del, 1400/17-del, 1400/18-del
366-del
2398/4, 1471/2, 1473/1, 2412/3-del
3469/109

6100
400
50
488
3040

6.000,00
400,00
150,00
1.300,00
1.500,00

29

2511

Knežak

1692, 1636-del, 1696/1

1.915

3.100,00
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Odkup poti
Del poti, menjava
Odkup zaradi ureditve ceste ter zaradi sanacije
plazu
Odkup poti
Spomenik NOB
Pot do KČN Knežak
Menjava
Odkup zaradi izkopa kanala ob poplavljanju Bača
in Knežaka

30
31
32
33
34
35

2511
2511
2510
2510
2514
2548

Knežak
Knežak
Koritnice
Koritnice
Mereče
Novokračine

36
37
38
39
40
41

2548
2519
2519
2519
2578
2578

Novokračine
Ostrožno Brdo
Ostrožno Brdo
Ostrožno Brdo
Podbeže
Podbeže

42
43
44
45
46

2578
2545
2545
2545
2513

Podbeže
Podgraje
Podgraje
Podgraje
Podstenje

47
48

2565
2565

Pregarje
Pregarje

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

2565
2565
2517
2564
2536
2536
2552
2547
2547
2522

Pregarje
Pregarje
Prem
Rjavče
Sabonje
Sabonje
Starod
Sušak
Sušak
Smrje

221/16, 221/17, 221/18, 221/19, 221/20, 221/21, 4047,
4048, 4049, 4073, 4091, 4094, 4096, 4102, 4103, 4104,
4107, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116,
4117, 4120, 4121, 4124, 4125, 4128, 4129, 4151, 57
376/1, 376/2
del: 1555 , 1729
del: 1556, 1975
847/1, 847/2, 957/1, 796/5
43/1, 43/2, 35/1, 323/19
1115/1, 1115/2, 1114, 1106/1, 1105, 1111, 1299/1,
1299/2
1990/1
del: 2202/2, 3031, 3033
852/58, 852/75
686/5-del
709/63-del
deli 742/4, 770, 769, 772, 777, 1107/2, 1438, 709/44, 858,
877, 733, 709/25
577/6 (delež 1/3), 577/8 (delež 1/3)
187
1527/1
403/5, 403/6
858/21
820/17-del, 820/10-del, 820/18-del, 832/118-del
del: 2226/12, 2226/15, 2248, 1265/3, 1260, 1279, 1278,
2226/6, 1275, 2226/2
del: 1280/1, 1284
1486/1, 1486/2
84/4-del
92/3
del: 711/2, 1450, 106/396
369-del, 370-del
836
134/1 del
1675 del
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5600
400
1600
5000
1148
10000

5.600,00
6.000,00
800,00
2.500,00
2.200,00
5.000,00

2604
800
386
22483
450
1823

1.000,00
1.600,00
770,00
11.000,00
300,00
912,00

4840
669
43
1000
60
513
1140

9.680,00
145,73
130,00
500,00
200,00
Neodplačna
pridobitev
570,00

3640
700
4174
100
200,00
1300,00
2000
773
140
1900

3.500,00
1.400,00
2.100,00
200,00
100,00
900,00
16.000,00
500,00
280,00
1.900,00

Izkop kanala zaradi problema poplavljanja vasi Bač
Pot k mrliški vežici in pokopališču
Ureditev poti
Ureditev poti
Zamenjava zemljišč cesta Mereče
Vodohran Novokračine
KČN Novokračine
Odkup lokalne ceste - menjava
Odkup ceste
Turistična ureditev bolnice Zalesje
Cesta Podbeže
Avtobusna postaja in cesta
V naravi lokalna cesta
Odkup ceste zaradi izgradnje mostu
Ureditev poti
Parkirišče pri pokopališču
Rekonstrukcija LC Mežnarija-Podstenje
V naravi pot
Odkup poti-menjava
Odkup lokalne ceste - menjava
Odkup lokalne ceste
Območje gradu Prem
Ureditev javne poti
Ureditev poti
Ureditev poti
Odkup za KČN Starod
KČN Sušak
Odkup poti
Odkup poti

1143/72, 1143/75, 1143/74, 1143/222, 1145/14
591/1, 544, 591/5-del, 591/2-del, 567/2-del, 545-del, 554del

38946

25.000,00

Odlagališče Globovnik

2900

10.000,00

Rekonstrukcija LC Mežnarija-Podstenje

915/2, 914/2, 914/3, 921/2, 922/2, 1143/220, 1143/218
del: 1141/1, 1143/88
del: *38/1 (delno stavbno), 109, 117, 118, 119, 121, 122,
123, 125, 172, 173, 244, 1143/216
954 del (delno stavbno)
1143/13 del

1097
1400

2.731,87
2.800,00

Nadomestna obvozna pot Topolc
Odkup javne poti

300
500
270

600,00
4.000,00
540,00

4000
8121
1650
1300
2000

17.400,00
4.060,00
1.650,00
600,00
1.000,00

Velika Bukovica

1052/1, 1052/2, 1055, 1054/2, 1052/3, 1054/1
1608, 1609/1, 1609/2, 1609/3, 1610
1353/150, 1353/151
del: 1369, 1549, 2000, 1710/1, 1353/29
del 1703/1
1038/5,1038/2, 1038/4, 1048/7, 1048/10, 1048/12,
1048/14, 1034/2 (delež 1/16), 1036/2 (delež 1/16),
1030/2

Odkup javne poti
Odkup javne poti
Odkup javne poti
Povezovalna pot med Vilharjevo in Šercerjevo
cesto
Ureditev javne poti
Odkup zaradi sanacije plazu
Ureditev poti
Ureditev poti

688

1.750,00

Lokalna cesta Koseze - Velika Bukovica

2551
2551
2551
2551
2551
2551
2526
2526
2546

Veliko Brdo
Veliko Brdo
Veliko Brdo
Veliko Brdo
Veliko Brdo
Veliko Brdo
Vrbovo
Vrbovo
Zabiče

1487, 1505
308/2, 309/1, 389/287
deli 306, 307, 389/60
1436 del, 1451/1 del, 1421/2 del
1106, 1720/4, 1720/3, 1720/2, 1720/1
del: 1713/1, 1713/2, 1672/115
1447-del
692, 807
468/1-del

1065
366
190
300
5000
660
50
2370
1180

600,00
732,00
342,00
600,00
5.000,00
1.320,00
150,00
2.000,00
590,00

Odkup zemljišča zaradi ceste, ekološki otok
Odkup poti - menjava
Odkup poti
Odkup poti
Odkup javne poti - menjava
Odkup ceste
Odkup za ekološki otok
Odkup za potrebe vaškega doma
Odkup javne poti

81

2546

Zabiče

3500

10.000,00

82
83
84
85
86

2531
2531
2531
2531
2531

Zarečje
Zarečje
Zarečje
Zarečje
Zarečje

del: 1/2, 9/1, 5/3, 1/4, 13/1, 13/3 (delno stavbna/kmet.)
491/2, 697/2, 404/2, 716/2, 698/3, 552/2, 499/2, 471/2
(sol. deleži)
2052/51
991, 990/2-del
1131/68, 1131/70
1117/58, 1117/56

215
2294
230
92
36

592,78
1.147,00
500,00
184,00
100,00

59

2523

Topolc

60

2523

Topolc

61
62

2523
2523

Topolc
Topolc

63
64
65

2523
2523
2523

Topolc
Topolc
Topolc

66
67
68
69
70

2524
2524
2524
2524
2524

Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo

71

2539

72
73
74
75
76
77
78
79
80
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Odkup ceste - HMEZAD
Cesta za KČN Zarečje
Potrebe KS Rečica
Avtobusno postajališče
V naravi del lokalne ceste
V naravi del lokalne ceste

87

Več k.o.

Zemljišča za ceste
Sabonje, Zarečje-Posrtev,
Zarečica, Kuteževo,
Podtabor, Podstenje, Dol.
Zemon-Jasenska pila,
Veliko Brdo, Smrje
Več parc. št.

300.000,00

Ceste

b) Stavbna zemljišča
Zap.
št.

Šifra k.o.

1
2
3
4
5
6
7
8

2509
2509
2509
2509
2521
2521
2530
2530

Bač
Bač
Bač
Bač
Čelje
Čelje
Dobropolje
Dobropolje

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2550
2535
2535
2577
2577
2567
2567
2567
2567
2525
2525
2525
2525
2525

Dolenje
Harije
Harije
Hrušica
Hrušica
Huje
Huje
Huje
Huje
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica

23

2525

Ilirska Bistrica

Katastrska občina

Parcelna številka
575/45, 575/46, 575/52, 575/73-del, 575/74, 1378/71del, 1378/125
*34/1-del, 34/2-del
575/90, 575/91
5264-del
451/1, 451/5
766/3
908/2
466 del
2011/1, 2014/4, 2015, 2014/1, 2016/3, 2016/2, 2013,
2012/3, 2012/4, 2019/2, 2017/3 (delno
stavbna/kmetijska)
2300/6
43
3747/2-del
del: 1308, 6495, 1311, 1335
38/1, 38/2
705/1, 703/2, 704, 706, 705/2, 703/1
926-del
895-del
451, 469/3, 469/2, 469/6, 471/2, 460/4, 460/3
228/1, 228/2, 228/3, 213/4, 213/24
201/2, 68/5, 86/6
732/49, 732/44, 732/68
1772
3138, 1766, 1767, 1759, 67/3, 67/6, 67/2, 1807, 1808,
86/2, 91/1, 89/1
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Okvirna velikost
(m2)

Predvidena
sredstva (EUR)

830
82
222
50
593
240
60
40

12.500,00
1.230,00
3.000,00
750,00
8.895,00
3.600,00
900,00
600,00

3.830
200
589
550
180
505
1920
14
3
27820
4134
358
83243
43

15.000,00
3.000,00
7.000,00
5.500,00
2.700,00
7.500,00
10.466,00
200,00
45,00
278.600,00
82.000,00
7.100,00
41.200,00
860,00

Ureditev igrišča v Dolenjah
V naravi javna pot
Igrišče
Ureditev industrijske cone Plama
V naravi del lokalne ceste
Vaški dom Huje
Igrišče
Odkup poti
Balinišče
Žabovca
IC
OIC Ilirska Bistrica
Sanacija kamnoloma
V naravi del pločnika

5000

100.000,00

Krožišče pri Čebelici

Ekonomska utemeljenost ter okvirna lokacija
V naravi cesta
Del vaške ulice na Baču
V naravi lokalna cesta
Odkup zemlj. zaradi vaške ulice
Odkup zemljišča zaradi igrišča-balinišča
Ureditev kanalizacije
Ureditev priključka ceste
Priključek vaške ul. na regionalno cesto

50
2707
20
20

1.000,00
10.000,00
500,00
500,00

V naravi parkirišče, menjava nepremičnin
Odkup pri osnovni šoli
Za potrebe vodne infrastrukture
Izgradnja parkirišča pri pošti

1051/5, 1051/1, 1051/4, 1051/6 (sol. delež 1168/2358)
6/1-del
1055/1, 1051/2, 1054 del
86/10 del, 282/14
732/50, 732/65
993/1, 993/2

1.185
240
260
156
10.990
2.373

15.143,88
4.800,00
6.700,00
3.090,00
4.012,81
59.325,00

Razdružitev solastnega premoženja
Zemljišče pri knjižnici Makse Samsa
V naravi javna pot-odkup parcele
OIC Il. Bistrica,izražen interes za prodajo
Odkup zemljišč od Hmezada
Odkup za širitev pokopališča

1.743
80
124
3041
120
64
855

34.860,00
1.500,00
1.800,00
45.600,00
1.800,00
960,00
19.000,00

V naravi del kamnoloma, parcele ob ind. coni
Odkup zeml. zaradi javne poti, menjava
V naravi pot
Menjava nepremičnin
Odkup dela Rozmanove ulice
Odkup dela poti
Odkup za cesto

Jelšane
Jelšane
Jelšane
Jelšane
Jelšane

732/68, del 72 in 82
*38/2 del
656/2
674/1, 671/1, 670/1
del: 284/2, 281/1
del: 279/2, 278/2
deli: 293/2, 294/2, 295 in 297
801, 695/1, 652/3, 695/4, 695/3, 695/4, 664/1, 664/2,
664/3
1/698
1/535, 1/525 del
1400/113
940/1

1900
150
111
79
112

5.000,00
3.000,00
1.665,00
1.185,00
1.700,00

Dostopna pot
Priključek vaške ul. na državno cesto
Menjava nepremičnin-prestavitev poti
Ureditev poti
Prestavitev poti, menjava

Knežak
Knežak
Knežak
Koseze
Koseze
Koseze
Koseze
Koseze
Koseze
Mala Bukovica
Mala Bukovica

435/2 (delež 1/2), *36-del, *130-del, 425/5-del, *127-del
378/1-del, 378/2-del, 378/3-del
1459/13, 1459/16
1633/8-del in 1633/9-del
638
76-del, 78-del
53-del, 54
683/1, 682-del
1673/12-del
482/1
5/2, 5/3, 8/4

200
676
84
40
43
50
346
170
110
445
235

3.300,00
338,00
1.680,00
600,00
860,00
750,00
5.200,00
2.600,00
1.980,00
6.700,00
2.278,00

Krožišče z avtobusnim postajališčem
Odkup zemlj. zaradi javne poti, menjava
V naravi pot do KČN Knežak
Pločnik v stanovanjski soseski
Del dostopne ceste Koseze
Ureditev dela poti v Kosezah
Menjava, prestavitev poti
Ureditev poti
Odkup zemlj. zaradi javne ceste
Rekonstrukcija lokalne ceste
V naravi cesta

24
25
26
27

2525
2525
2525
2525

Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica

31/33-del
519
1642
649/8

28
29
30
31
32
33

2525
2525
2525
2525
2525
2525

Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica

34
35
36
37
38
39
40

2525
2543
2527
2527
2527
2527
2527

Ilirska Bistrica
Jablanica
Jasen
Jasen
Jasen
Jasen
Jasen

41
42
43
44
45

2549
2549
2549
2549
2549

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

2511
2511
2511
2528
2528
2528
2528
2528
2528
2540
2540
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57
58

2537
2578

Pavlica
Podbeže

59

2579

Podgrad

60
61

2579
2579

Podgrad
Podgrad

62
63

2579
2579

Podgrad
Podgrad

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

2579
2579
2579
2545
2545
2545
2513
2520
2520
2517
2517
2517
2517
2580
2564

Podgrad
Podgrad
Podgrad
Podgraje
Podgraje
Podgraje
Podstenje
Prelože
Prelože
Prem
Prem
Prem
Prem
Račice
Rjavče

79
80
81

2536
2547
2512

Sabonje
Sušak
Šembije

140, 142
35.S, 32.S
278/1, 229, 230, 227/1, 225/1, 225/2, 224/1, 223/1,
223/7, 218/1, 217, 221/1, 222/1, 214, 211/3, 209/3,
207/1
del: 1048/3, 1953/3, 1101/3, 1111/1, 1111/4, 1117/1,
1119, 1118/1, 1118/2, 1120, 1124, 1130/1, 1126, 1132/2,
1132/4, 1228/5, 1289/1, 1318, 1228/4, 1230/1, 1231,
1235, 1239/1, 104.S, 1239/2, 1239/3, 73.S, 1206, 70/1.S,
69.S, 1303/2, 68/1.S, 1312, 66/1.S, 66/2.S, 70/3.S,
1288/1, 77/1.S, 1274/4, 1274/6, 1338, 68/2.S, 1261/7
29/1.S, 29/2.S
1193/1, 1195, 1194, 1193/2,1156/17, 1156/3, 1156/6,
*71/2-del, 1148/2, 1149/2, 1149/1, 1148/1, 1156/1, 1154del
1134/2, 1134/3
1293/2, 1292/1, 1266, 1291/1, 1289/2, 1302, 1290,
1303/1, 1304, 1305
*63-del
1143-del
*23/1
1350/1, 1350/5, 1350/6, 1350/7
1565 (sol. delež 7/9-in)
760/1, 760/2, 808
29-del
855/2, 501/4 (delno kmetijsko)
1568 (sol. delež 1/2)
746
60/2, 1418/3, 1449/3
1492/2
1/10
776, 284, 285
deli: 1133/2, 1535, 1798, 1799, 686/11 (delno kmetijsko),
686/4 (delno kmetijsko)
1918
45/2-del
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160
150

2.400,00
2.300,00

Cesta, menjava nepremičnin

56800

20.865,00

OIC Podgrad

1300
530

20.000,00
8.000,00

Pločnik v Podgradu

8316
11

107.000,00
170,00

4039
107
50
16
150
1.256
500
100
100
65
50
1.657
27
8
1970

60.585,00
1.605,00
750,00
240,00
2.250,00
12.308,80
7.500,00
1.500,00
1.200,00
487,50
750,00
10.227,18
400,00
120,00
15.000,00

1100
378
24

7.000,00
6.048,00
360,00

Za potrebe OŠ Podgrad
Odkup za pot
Odkup zaradi zamenjave
Odkup ceste
Odkup ceste
Odkup zemlj. zaradi javne poti, menjava
Odkup za most v Zabičah
Odkup zemljišča pod dvorano
Nakup avtobusne čakalnice
V naravi pot
Območje gradu Prem
Parkirišče za potrebe gradu
Odkup zemljišč od Hmezada
Območje gradu Prem
Odkup dela poti, menjava
Vaški dom Rjavče
Priključek na državno cesto v Zalčah ter cesta
Ureditev otroškega igrišča
V naravi javna pot

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

2521
2534
2523
2523
2523
2523
2523
2524
2524
2524
2524
2524

Šembije
Tominje
Topolc
Topolc
Topolc
Topolc
Topolc
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo

94
95
96

2524
2524
2524

Trnovo
Trnovo
Trnovo

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

2524
2524
2524
2524
2524
2524
2524
2524
2539
2539

Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Velika Bukovica
Velika Bukovica

107
108
109
110
111
112
113

2551
2526
2546
2546
2546
2546
2546

Veliko Brdo
Vrbovo
Zabiče
Zabiče
Zabiče
Zabiče
Zabiče

6/2
1245 del
954
deli 1434, *18, *19
*29/1, 968/1
80/4
9/2
409/1, 408
3016
167/13, 167/14
800/1, 822/2, 771, 769, 782
1394/1
785, 786, 791, 793, 795, 796/1, 796/2, 798, 800/2,
825/27, 825/121, 825/193, 825/90, 825/93, 825/192,
825/150, 825/151
1438/11
3063-del
970-del
49/2
675/4
435/1, 436/1-del, 438/1-del, 441/1-del, 319/4-del
922/8
3073 del
1452/2 del
825/148, 825/149
1103-del, 1104-del, 1105-del, 1106/1-del
1054/1
1458/1, 1450/2, 1451/4, 1447/1, 1446/2, 1442/2,
1441/2, 1440/5, 1440/6, 1440/2, 7/5, 1462/2, 1461/2,
1460/2, 1459/2
1445-del
4/6-del, 28/2-del
42/2, 1231/4
336/7-del
762/1, 761/2, *59/2, 759
867/2, 868/5
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13
20
250

200,00
300,00
4.400,00

40
150

80,00
2.250,00

28
114
4840
50
40
1800
964

350,00
1.710,00
96.000,00
1.000,00
800,00
25.000,00
7.633,00

54.842
41
50

Neodplačen
prenos
820,00
1.000,00

1650
150
132
1.094
473
130
200
279
200
200

10.000,00
3.000,00
2.640,00
21.880,00
9.460,00
2.600,00
4.000,00
5.022,00
3.000,00
3.000,00

935
200
345
108
80
96
56

9.350,00
3.000,00
5.000,00
1.537,00
950,00
1.440,00
840,00

Cesta, menjava nepremičnin
Odkup zemlj. - vaški vodnjak, menjava
Ekološki otok
V naravi del javne poti
V naravi del javne poti
Odkup javne poti
Odkup zemlj. zaradi dostopa-javne poti
OIC Ilirska Bistrica
V naravi del pločnika
Športni kompleks Trnovo
Zemljišče v S-13 - širitev

V bližini stadiona
Odkup za pločnik
Povezovalna pot med Vilharjevo in Šercerjevo c.
Zemljišče pri Jurčičevi 1(bivši glasb. šoli)
Zemljišče ob stadionu v Trnovem
Cesta v coni
Menjava zemljišč
V naravi del poti
V naravi del poti
Odkup zemljišč v bližini stadiona
V naravi javna pot-odkup parcele
V naravi del poti

V naravi javna pot, menjava nepremičnin
Za namen razširitve poti
Menjava nepremičnin-prestavitev poti
Odkup zemljišč od Hmezada
Dostopna pot do balinarske dvorane
Odkup za most v Zabičah
V naravi del javne poti

114
115
116
117
118
119

2546
2533
2533
2533
2529

Zabiče
Zajelšje
Zajelšje
Zajelšje
Zarečica
Različni k.o.

*28/3
655/5-del, 655/6-del, 673-del
631/6, 631/4, 5/5
630/5
42/1-del
Odkup zemljišč skladno z Odlokom o predkupni pravici

67
420
42
23
215

1.000,00
7.350,00
630,00
345,00
3.225,00

Odkup zaradi dostopne poti
Odkup zemlj. zaradi javne poti, menjava
Odkup zemlj. zaradi javne poti, menjava
Odkup zemlj. zaradi javne poti, menjava
Odkup zemlj. zaradi vaške ulice
Za različne namene

II. POSLOVNE IN STANOVANJSKE STAVBE, STANOVANJA
Zap.
št.
Parc. št.
1 1761/2

Vrsta nepremičnine
Stanovanje

Okvirna lokacija nepremičnine

Okvirna velikost
(m²)
33,60

Predvidena
sredstva (EUR)
27.881,00

37,03

Neodplačno

Pridobljeno od MORS-a

Ekonomska utemeljenost

2

1868

Stanovanje

Župančičeva ul. 2, Il. B. (stanovanje št. 8, k.o. Il. B.)
Rozmanova ul. 13a, Il. B. (stanovanje št. 17, k.o. Il.
Bistrica)

3

1741

Stanovanje

Tavčarjeva ul. 11, Il. B. (stanovanje št. 4, k.o. Il. Bistrica)

65,55

Neodplačno

Pridobljeno od MORS-a

4

1730

Stanovanje

62,62

Neodplačno

Pridobljeno od MORS-a

5

432/32

Stanovanje

62,44

Neodplačno

Pridobljeno od MORS-a

6

2265

Stavba

Tavčarjeva ul. 17, Il. B. (stanovanje št. 2, k.o. Il. Bistrica)
Rozmanova ul. 24c, Il. B. (stanovanje št. 14, k.o. Il.
Bistrica)
Starod 48, Podgrad (stavba št. 72, k.o. Starod), sol. delež
21/25-in

296,00

65.000

7
8
9
10

3208
3206
3204
3291

Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stavba

68,24
75,86
75,86
148

Neodplačno
Neodplačno
Neodplačno
27.520,00

11

3293

Stanovanje

Gubčeva ul. 3, Il. B. (stanovanje št. 2, k.o. Trnovo)
Gubčeva ul. 5, Il. B. (stanovanje št. 5, k.o. Trnovo)
Vilharjeva c. 13, Il. B. (stavba št. 645, k.o. Trnovo)
Gregorčičeva c. 23a, Il. B. (stavba št. 1084, del stavbe št.
32, k.o. Trnovo)

21,50

18.600,00

Izkazan interes za menjavo

12

1668/2

Stanovanje

Levstikova ul. 10, Il. B. (stanovanje št. 1, k.o. Il. Bistrica)

60,40

36.500,00

Izkazan interes za menjavo

13

3364/1,
3364/2,
29/3, 34/2 Poslovni objekt

4.000,00

300.000,00

Izkazan interes za prodajo

Gubčeva ul. 1, Il. B. (stanovanje št. 6, k.o. Trnovo)

Gregorčičeva c. 24, Il. Bistrica (stari prostori Mercator
centra)

297

Izkazan interes za menjavo

Odkup za vaški dom
Pridobljeno od MORS-a
Pridobljeno od MORS-a
Pridobljeno od MORS-a
Za potrebe razširitve ceste, parkirišča
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LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2016
I. ZEMLJIŠČA
a) KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Katastrska občina
Šifra
Ime k.o.
2509 Bač
2509
2532
2521
2541
2541
2535
2577
2577
2577
2577
2567
2567
2567
2543
2527
2549
2511
2511
2511
2528
2528
2540
2540
2540
2540
2514
2514
2519

Bač
Brce
Čelje
Dolnji Zemon
Dolnji Zemon
Harije
Hrušica
Hrušica
Hrušica
Hrušica
Huje
Huje
Huje
Jablanica
Jasen
Jelšane
Knežak
Knežak
Knežak
Koseze
Koseze
Mala Bukovica
Mala Bukovica
Mala Bukovica
Mala Bukovica
Mereče
Mereče
Ostrožno Brdo

Parcelna številka
2080/65
4105/5, 4104/2 (delno stavbno), 4104/7
(delno stavbno)
626/9
114 (delež 1/3)
2927/6
2915/1-del (delno stavbno)
1271/10, 1271/1, 1388/13
3237, 3240, 3238 vse do 1/6
3321/77
3934/1, 3953/2
866, 865, 891
866
7/195, 7/193 del
165 del 166/1 del
571, 576/1, 675/2
1093/1
3522/4 del
4726/5
2774/2
2412/1, 2434/1, 2443
597
1663/18, 1663/25
1222/234
726
1585/4
1222/185 del
621, 623/1
630, 632, 762/1
deli 3340/1, 1990/38

Površina
zemljišč
(m2)

Orientacijska
vrednost (EUR)

13052

6.495,00

Neposr. pog. po objavi ponudbe

Izkazan interes za nakup

335
443
169
255
924
6055
1926
104
773
1176
2024
2020
289
5636
86
1061
462
79
2454
429
406
450
202
202
30
748
1738
750

1.700,00
890,00
591,50
130,00
2.600,00
12.000,00
162,00
100,00
450,00
1.000,00
1.005,00
160,00
79,50
6.000,00
43,00
18,00
1.000,00
146,85
4.900,00
221,00
812,00
225,00
500,00
100,00
15,00
350,00
850,00
1.500,00

Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposredna pogodba
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposredna pogodba
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposredna pogodba
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe

Menjava nepremičnin
Menjava nepremičnin
Prodaja državne ceste
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za menjavo
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za menjavo
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Prodaja državne ceste
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Prodaja državne ceste
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
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Predvidena metoda

Ekonomska utemeljenost

30
31

2578 Podbeže
2578 Podbeže

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

2578
2579
2545
2545
2545
2513
2565
2565
2565
2565
2565

Podbeže
Podgrad
Podgraje
Podgraje
Podgraje
Podstenje
Pregarje
Pregarje
Pregarje
Pregarje
Pregarje

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

2580
2564
2564
2536
2536
2536
2536
2522
2522
2547
2547

Račice
Rjavče
Rjavče
Sabonje
Sabonje
Sabonje
Sabonje
Smrje
Smrje
Sušak
Sušak

598/17
226/118
64, 65/1, 131/2, 225/1, 226/60, 226/61,
226/75, 226/127, 228, 229/1, 229/2, 202/1,
202/2, 202/3, 226/16, 226/23, 226/24,
226/107, 226/118, 226/150, 245, 407/46,
416/1, 437/7, 448/2, 448/3, 452, 526/1,
485/1, 470, 475/1, 475/2, 475/3, 526/2,
575/1, 594, 598/46, 598/59, 709/56, 712/5,
712/6, 731/5, 732/2, 732/7, 746/6, 746/8,
901/1, 902/1, 903/2, 1050/1, 1079, 1146/3,
1146/4, 1190, 1206/1, 1273, 1299, 1301/1,
1305, 1314, 1330/2, 1331/2, 1350/1,
1350/2, 1389, 1424/1, 1424/2
400/2
1518 del
197-del
197-del (delno stavbno)
522, 523, 549, 623/2
1440/3
767/1, 766, 1202/4
828/4
2226/134, 2226/3, 2227/36
260, 824/5, 361/2, 502/34 (delež 2/3)
1877, 1878, 1941, 1942, 1943, 2042,
2043,2044, 2045, 2251, 2252, 2253 (delež
1/2)
278/1 (delež 3/5) 278/2
160/1, 160/2
92/362 del
798
1763
106/32, 106/33, 106/34, 106/35
1414/1
300, 301, 302, 303, 387
88/157, 88/159, 88/160
88/219

26174
21403

13.000,00
6.421,00

Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe

Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup

113693
4514
15300
1900
14995
5229
2092
1268
6820
10219
6067

56.900,00
4.000,00
3.850,00
950,00
1.000,00
2.615,00
1.100,00
700,00
500,00
5.000,00
2000

Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe

Zagotavljanje prihodkov
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup

79832
3563
2932
347
216
661
6468
2060
2378
45786
121

9979
1.008,00
3.000,00
138,00
450,00
330,00
4.462,92
1.030,00
2.500,00
23.131,00
179,94

Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposredna pogodba

Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Prodaja državne ceste
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

2547
2523
2523
2523
2524
2524
2524
2544
2544
2539
2539
2539
2551
2551
2546
2546
2533
2533
2531

Sušak
Topolc
Topolc
Topolc
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trpčane
Trpčane
Velika Bukovica
Velika Bukovica
Velika Bukovica
Veliko Brdo
Veliko Brdo
Zabiče
Zabiče
Zajelšje
Zajelšje
Zarečje

1325, 763, 660, 659, 657, 1126/1, 834
1656/4
120/1, 120/2
1707/1 del (delno stavbno)
1327/5 del
1129/2, 1130/2
1617/1, 1617/2
2481/3
1334, 1332/3
1166/9, 1275/2, 1276, 1166/34
1641-del
105/2, 1239/2, 116/3 (delež do 4/5)
1672/2
1824/20 del
1728 (delež 27/320)
1081, 1068/2
726/3
816
1132

9553
5000
798
370
222
403
5430
291
382
10372
2989
3356
819
500
24708
831
86
1476
326

4.800,00
10.110,00
1.600,00
2.600,00
10,00
201,50
2.700,00
100,00
191,00
5.186,00
200,00
1.678,40
500,00
1.000,00
569,00
415,00
172,00
738,00
484,79

Površina
zemljišč
(m2)
72
3507
9443
11128
72
72
227
285
60
53
1207
1622
10658
245

Orientacijska
vrednost (EUR)
300,00
1.200,00
3.000,00
3.300,00
1.000,00
1.080,00
3.400,00
4.300,00
600
185,50
19.915,15
2.000,00
1.700,00
4.000,00

Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposredna pogodba

Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Prodaja državne ceste

Predvidena metoda
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba

Ekonomska utemeljenost
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup-menjavo
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za menjavo
Izkazan interes
Izkazan interes za nakup
Prodaja državne ceste
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Prodaja državne ceste
Izkazan interes za nakup

b) STAVBNA ZEMLJIŠČA
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Katastrska občina
2509 Bač
2509 Bač
2509 Bač
2509 Bač
2509 Bač
2509 Bač
2509 Bač
2509 Bač
2509 Bač
2521 Čelje
2530 Dobropolje
2530 Dobropolje
2541 Dolnji Zemon
2541 Dolnji Zemon

Parcelna številka
4103/6
575/79 del
4103/5 del
4100/9
4103/6
4103/6
4108/11
1378/131, 1378/171-del, 4100/12-del
4103/7-del
113/2
914/5, 919/1
940/4 del
2918/2-del, 2927/3-del
75/1
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15
16
17
18
19
20
21

2535
2535
2535
2535
2535
2535
2577

Harije
Harije
Harije
Harije
Harije
Harije
Hrušica

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

2577
2577
2567
2567
2567
2525
2525
2525
2525
2525
2525
2525
2525
2525
2525
2525
2525
2525
2525
2525
2525
2525
2525
2525

Hrušica
Hrušica
Huje
Huje
Huje
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica

2379/4 del
995/28
2382 del
2381/1-del
995/30, 2383-del
2381/1-del
2964
3747/5, 3746/7, 3746/12, 3746/9, 3746/13,
3742/2, 3743/1, 3743/4, 3743/5, 3741/2,
3741/3, 3744/2, 3745/2, 3745/3, 3745/4,
3745/5, 3745/6, 3738/2, 3736/2, 3737,
3738/1, 3739/3, 3739/4, 3716/13, 3716/14,
3716/15, 3750/4, 3716/16, 3748/1,
3746/15, 3750/4, 3746/16, 3746/10,
3746/11, 3746/14
3878/1
7/193 del
165 del 166 del
825-del
1095/66
1095/27
415/2
1704, 1694 (delež 1/3)
31/1 del
1095/9 del
1095/12 del
1094/4, 1095/65
1886
1095/52 del
1068/1 del
645/2
668/4
84, 86/1 in del 70
1095/65 del
748/1, 739, 755/4
1095/29 del
1095/67-del
1095/29-del

10573
320
719
6165
400
6165
237

600,00
4.800,00
3.900,00
375,00
3.000,00
825,00
3.555,00

259.483
4
1065
289
146
26
100
203
106
8220
992
4242
86
116
581
9712
7
15
1531
4216
8390
206
4204
206

1.176.000,00
120,00
1.650,00
1.950,00
450
500,00
2.000,00
1.800,00
10.005,00
800,00
1.800,00
200,00
1.290,00
116,00
700,00
400,00
140,00
300,00
30.620,00
700,00
41.950,00
4.120,00
200
1.170
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Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba

Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup

Javno zbiranje ponudb/Javna
dražba/Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba

Prodaja industrijske cone Plama
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes, menjava nepr.
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup

46
47
48
49
50
51
52
53
54

2543
2543
2543
2543
2527
2549
2549
2549
2549

Jablanica
Jablanica
Jablanica
Jablanica
Jasen
Jelšane
Jelšane
Jelšane
Jelšane

1571/7 del
1571/1 del
1571/8
1658-del
1092/2
3391
3522/4 del
3523/1-del
3348/1

2030
738
64
60
94
206
1061
6898
1840

4.000,00
3.705,00
960,00
600,00
1.400,00
85,00
525,00
7.050,00
27.600,00

Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Menjava, Neposredna pog,
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba

Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

2549
2549
2549
2511
2511
2511
2511
2511
2511
2511
2511
2511

Jelšane
Jelšane
Jelšane
Knežak
Knežak
Knežak
Knežak
Knežak
Knežak
Knežak
Knežak
Knežak

1290
3522/21
1683/6, 1683/7
386/2
2487/1 del
4731/10, 4731/7
2723/2
3469/479-del, 3469/266-del
3469/266-del
4726/2, 4722-del, 4726/1-del
442/3
4731/9 del

241
38
155
45
1017
98
445
2478
1140
1201
11
280

3.600,00
570,00
2.300,00
675,00
5.000,00
1.632,80
5.865,00
4.890,00
1.740,00
3.000,00
287,65
4.200,00

Javna dražba/neposredna pogodba
Menjava, Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Menjava, Neposredna pog.
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba

Izkazan interes za nakup
Menjava zaradi prestavitve poti
Prodaja državne ceste
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Menjava nepremičnin
Prodaja državne ceste
Izkazan interes za nakup

67
68
69
70
71
72
73

2511
2511
2511
2511
2510
2510
2510

Knežak
Knežak
Knežak
Knežak
Koritnice
Koritnice
Koritnice

290
6182
7673
6079
576
1032
1032

4.300,00
4.350,00
6.000,00
300,00
1.440,00
6.000,00
5.000,00

Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba

Izkazan interes za nakup-menjavo
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup

74
75
76
77
78

2528
2528
2528
2528
2528

Koseze
Koseze
Koseze
Koseze
Koseze

4718/32
4731/9-del
386/1-del
4719/1-del
1369/54 del
1369/153 del
1369/153 del
1633/20, 1633/22, 1633/24, 1633/25,
1633/26, 1633/27, 1633/28, 1633/29,
1633/30, 1633/31, 1633/32, 1633/33,
1633/35
1663/29
750/2, 751/2
104/3, 104/7 del
1661/5 del

24623
151
364
580
1036

370.000,00
2.808,60
4.960,00
195,00
3.000,00

Javna dražba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba

Prodaja stanovanjske cone Koseze
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup-menjavo
Izkazan interes za nakup
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79
80
81
82

2528
2528
2528
2528

Koseze
Koseze
Koseze
Koseze

1656/4 del
1661/10
1658/4, 1661/16
1661/4, 1661/2

8454
910
36
74

200,00
3.540,00
540,00
1.110,00

Neposredna pogodba
Menjalna, Neposredna pog,
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba

Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

2528
2540
2540
2514
2537
2579
2579
2579
2579
2579
2579

Koseze
Mala Bukovica
Mala Bukovica
Mereče
Pavlica
Podgrad
Podgrad
Podgrad
Podgrad
Podgrad
Podgrad

595
299
46
3137
5886
3067
114
60
109
185
464

8.925,00
2.897,31
446,00
924,00
4.000,00
825,00
1.275,00
450,00
1.635,00
2.700,00
1.200,00

Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Menjava, Neposredna pog.
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba

Prodaja državne ceste
Menjava nepremičnin
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup-menjavo
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

2579
2545
2545
2545
2545
2517
2580
2580
2580
2580
2580
2580
2564

Podgrad
Podgraje
Podgraje
Podgraje
Podgraje
Prem
Račice
Račice
Račice
Račice
Račice
Račice
Rjavče

574/4, 1663/19, 1663/21, 1663/23, 1663/26
1583/9
5/3
1031/1 del
135/11
1960/1 del
1223/4 del
*70/3 delež do 1/2
222/5 del
1289/1
1949/2-del
1293/2, 1292/1, 1266, 1291/1, 1289/2,
1302, 1290, 1303/1, 1304, 1305
1436/1 del
1432/6 del
1435/2-del
197-del
1515/1-del
1638/18 del
1638/18 del
1638/19, 1638/21
1638/23
1638/17 del
1589/1, 1589/2, 1589/3
793 (delež 4/5), 278/1 (delež 3/5) 278/2

4039
5141
722
200
100
40
8606
60
258
21
30
316
3790

60.585,00
525,00
4.275,00
3.000,00
1.500,00
600,00
4.500,00
600,00
3.870,00
315,00
450,00
4.740,00
11.456,00

Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba

Prodaja zaradi zamenjave
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup oz. menjavo
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup

107
108
109

2508 Snežnik
2552 Starod
2552 Starod

2049/24, 2049/25, 2049/28, 2049/29,
2049/30, 2049/31, 2054/6, 2055/19,
2055/20, 2055/21, 2055/22, 2056/1,
2056/2, 2058/2, 2067/12, 2067/13,
2067/14, 2067/15
336
*10/1

Javna dražba/zbiranje ponudb/stavbna
239.627
280
394

1.176.570,00 pravica
2.800,00
600,00

304

Neposredna pogodba
Neposredna pogodba

Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

2552
2547
2547
2547
2512
2512
2512
2512
2512
2512
2512
2512
2512
2512
2534
2534
2523
2523
2523
2523
2523
2523
2524
2524
2524
2524
2524

Starod
Sušak
Sušak
Sušak
Šembije
Šembije
Šembije
Šembije
Šembije
Šembije
Šembije
Šembije
Šembije
Šembije
Tominje
Tominje
Topolc
Topolc
Topolc
Topolc
Topolc
Topolc
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo

1331/1
1320/1
1214/6
1317/1 del
1864/12
1864/11
1863/1
1864/11 del
2005/4, 1182/32
1864/14, 1864/5, 1864/16
1864/13
1864/15
1864/13-del
1864/13-del
2014/4 del
2013/3 del
1713 del
1701/8
1466/2, 1479/2, 1480/2
1699/11
1704 del
7/3
374/12
1964/4, 1964/1
1353/335 del
1963/30 del
3222/2

Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo

1400/1, 1393/3, 1389/3, 1353/362,
1353/327, 1353/329, 1353/114, 1353/331,
1400/3, 1401/2, 1406/1, 1396/3, 1353/353
Zemljišča v IC Trnovo
1353/346 del, 1353/119 del
1401/9, 1353/373

137
138
139
140

2524
2524
2524
2524

141
142

2524 Trnovo
2524 Trnovo

684/8
deli: 722/3, 722/1, 712/1, 1001/5

2565
2571
201
200
51
6944
282
6944
3024
134
6814
4
6814
6814
3858
60
687
151
121
277
150
43
199
214
1000
3675
268

26.760,00
1.995,00
3.000,00
2.000,00
765,00
600,00
420,00
1.500,00
1.665,00
2.000,00
150,00
60
750,00
150,00
1.065,00
900,00
5.100,00
1.995,00
5.931,20
5.500,00
2.200,00
645
3.064,60
3.000,00
5.120,00
2.000,00
5.360,00

Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Menjava, Neposredna pog.
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Javna dražba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba

Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Prodaja državne ceste
Izkazan interes za menjavo
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Menjava nepremičnin
Izkazan interes (2 stranki)
Menjava nepremičnin
Prodaja državne ceste
Prodaja državne ceste
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup

1315
710

400.000,00
96.000,00
3.500,00
1.580,00

Javna dražba/neposredna
pogodba/Zbiranje ponudb
Javna dražba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba

Zagotavljanje prihodkov
proračuna(prodaja zemljišč na
območju ZN S-13)
Prodaja za industrijsko cono
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup

182
7865

3.700,00
40.000,00

Neposredna pogodba
Neposredna pogodba

Izkazan interes za nakup oz.menjavo
Izkazan interes za nakup

6760
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143
2524 Trnovo
144
2524 Trnovo
145
2524 Trnovo
146
2524 Trnovo
147
2524 Trnovo
148
2524 Trnovo
149
2524 Trnovo
150
2524 Trnovo
151 2524 in 2525
Trnovo, Il. Bistrica
2524 Trnovo
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

2524
2524
2524
2524
2524
2544
2544
2544
2539
2551
2551
2526
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2533
2533
2533
2533
2533
2531

Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trpčane
Trpčane
Trpčane
Velika Bukovica
Veliko Brdo
Veliko Brdo
Vrbovo
Zabiče
Zabiče
Zabiče
Zabiče
Zabiče
Zabiče
Zajelšje
Zajelšje
Zajelšje
Zajelšje
Zajelšje
Zarečje

291/2, 291/19, 790/2, 790/13, 790/20,
922/13
1963/11-del
1353/346-del, 1452/9-del
323/1, 324/1, 2262/2
1017/33
55
del: 1353/275, 1963/2
82/6
Zemljišča za obvoznico
IC Il. Bistrica: 414/6, 414/5, 414/4, 414/8,
414/9, 414/11, 414/12, 414/13, 414/14,
414/15, 414/16, 414/17
663/2, 666/2
671/5, 667/1
825/5-del
825/5-del, 825/177
1051/3 (sol. delež 1190/2358)
2481/3
2578/18-del
2578/18-del
1641-del
1448/4
1826/26, 1826/27
1025/2-delež 12/168
891/10
1227/2 del
336/21-del
1228/1 del
856/6
336/22
733/1 del
727/8
733/2, 727/9
722/15 (del stavbno/del kmetijsko)
733/4 del
2042 del

5588
130.000,00
25
500,00
300
6000
626
12.520,00
11
120,00
38
800,00
600
12.000,00
161
2.500,00
ni možno predvideti

Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba

1.300.000,00
43247
257
90
9172
647
1168
293
7530
35
2989
150
87
300
212
7625
1200
2144
5
2077
1577
66
73
360
30
2278

4.626
1.350,00
6.750,00
9.705,00
15.207,78
1.500,00
360,00
350,00
3.000,00
1.500,00
805,00
320
3.180,00
5.610,00
12.000,00
3.000,00
75,00
30.000,00
500,00
990,00
1.095,00
4.000,00
400,00
540,00
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Izkazan interes za menjavo
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Prodaja državne ceste
Zagotavljanje prihodkov proračuna

Javna dražba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Menjava, Neposredna pog.
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba

Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Razdružitev solastnega premoženja
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Menjava nepremičnin
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup

II. POSLOVNE IN STANOVANJSKE STAVBE, STANOVANJA
Zap.
št.

Parc.št.

Identifikacijska
oznaka
nepremičnine

Katastrska občina

1

stavba, Rozmanova
1894/0 ul. 14
2525 Ilirska Bistrica

2

poslovni prostor št.
1357/4 2, Jelšane 11
2549 Jelšane

3

poslovni prostor št.
1357/4 4, Jelšane 11
2549 Jelšane

4

stavba, Gubčeva
3267/0 12

5

zemljišče s stavbo
3124/0 (Jurčičeva 14, Il. B) 2524 Trnovo

8
9

1773/3,
1773/4,
1773/5, poslovni in
1773/6, stanovanjski del v
1773/7 stavbi, Bazoviška 3
garaža,
1765/0 Župančičeva ul. 1
1827/1,
654/1 Cankarjeva ulica
654/2 Cankarjeva ulica

10

1828/1 Cankarjeva ulica

6
7

2524 Trnovo

Površina
(m2)
stavba:
690,
dvorišče:
491

Orientacijska
vrednost (EUR)

70.000,00

Javna dražba/zbiranje ponudb

Zagotavljanje prihodkov proračuna

40

15.344,00

Javna dražba/zbiranje ponudb

Zagotavljanje prihodkov proračuna

40
stavba:
459,
dvorišče:
757

12.941,00

Javna dražba/zbiranje ponudb

Zagotavljanje prihodkov proračuna

87.390,00

Javna dražba/zbiranje ponudb

Zagotavljanje prihodkov proračuna

Predvidena metoda razpolaganja

Obrazložitev ekonomske
utemeljenosti

24.400,00

Neposredna pogodba

Izkazan interes solastnika za nakup

2525 Ilirska Bistrica

97
dvorišče:
427,
stanovanja
: 122,
poslovni
prostori:
122

163.900,00

Javna dražba/zbiranje ponudb

Zagotavljanje prihodkov proračuna

2525 Ilirska Bistrica

220

3.000,00

Javna dražba/zbiranje ponudb

Izkazan interes za nakup

2525 Ilirska Bistrica
2525 Ilirska Bistrica

1504
82

30.000,00
6.100,00

Javna dražba/zbiranje ponudb
Javna dražba/zbiranje ponudb

Zagotavljanje prihodkov proračuna
Zagotavljanje prihodkov proračuna

2525 Ilirska Bistrica

103

6.600,00

Javna dražba/zbiranje ponudb

Zagotavljanje prihodkov proračuna
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11

1761/2 Župančičeva ulica 2 2525 Ilirska Bistrica

12

1432/0 Podgrad 3k

2579 Podgrad

stanovanje
št. 2:
30,70
stanovanje
št. 7:
64,80

13

692/12

2524 Trnovo

42

840

14

693/3

2524 Trnovo

35

700

15

694/7

2524 Trnovo

52

1.100,00

16

697/6

47

940

17

698/3

garaže in
2524 Trnovo
nadstreški v Ulici 7.
maja
2524 Trnovo

92

1.850,00

699/6

2524 Trnovo

15

300

706/11

2524 Trnovo

215

4.300,00

706/12

2524 Trnovo

125

2.500,00

164

3.280,00

18

393/6
3140/4
3140/5
3140/6
3140/7
3140/8
3140/9
19 3140/10
3140/11
3140/12
3140/13
3140/14
3140/15
3140/17
3140/18

garaže Vojkov
drevored 2

2524 Trnovo

25.000,00

Javna dražba/zbiranje ponudb

Vloga za zamenjavo stanovanj

38.200,00

Javna dražba/zbiranje ponudb
Javna dražba/zbiranje
ponudb/neposredna pogodba
Javna dražba/zbiranje
ponudb/neposredna pogodba
Javna dražba/zbiranje
ponudb/neposredna pogodba
Javna dražba/zbiranje
ponudb/neposredna pogodba
Javna dražba/zbiranje
ponudb/neposredna pogodba
Javna dražba/zbiranje
ponudb/neposredna pogodba
Javna dražba/zbiranje
ponudb/neposredna pogodba
Javna dražba/zbiranje
ponudb/neposredna pogodba

Vloga za zamenjavo stanovanj
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Javna dražba/zbiranje
ponudb/neposredna pogodba

Zagotavljanje prihodkov proračuna
Zagotavljanje prihodkov proračuna
Zagotavljanje prihodkov proračuna
Zagotavljanje prihodkov proračuna
Zagotavljanje prihodkov proračuna
Zagotavljanje prihodkov proračuna
Zagotavljanje prihodkov proračuna
Zagotavljanje prihodkov proračuna

Zagotavljanje prihodkov proračuna

167/2

91

1.820,00

167/2

133

2.700,00

167/4

16

320

16

320

167/6

31

620

167/8

41

820

167/9

39

780

698/1
699/1
706/14
702/2
706/5

755
585
468
155
52

15.100,00
11.700,00
9.360,00
3.100,00
1.040,00

20 167/5

21
22
23
24
25

garaže Ulica Toneta
Tomšiča

Ulica 7. maja

2524 Trnovo

2524 Trnovo
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Javna dražba/zbiranje
ponudb/neposredna pogodba
Javna dražba/zbiranje
ponudb/neposredna pogodba
Javna dražba/zbiranje
ponudb/neposredna pogodba
Javna dražba/zbiranje
ponudb/neposredna pogodba
Javna dražba/zbiranje
ponudb/neposredna pogodba
Javna dražba/zbiranje
ponudb/neposredna pogodba
Javna dražba/zbiranje
ponudb/neposredna pogodba
Javna dražba/zbiranje ponudb
Javna dražba/zbiranje ponudb
Javna dražba/zbiranje ponudb
Javna dražba/zbiranje ponudb
Javna dražba/zbiranje ponudb

Zagotavljanje prihodkov proračuna
Zagotavljanje prihodkov proračuna
Zagotavljanje prihodkov proračuna
Zagotavljanje prihodkov proračuna
Zagotavljanje prihodkov proračuna
Zagotavljanje prihodkov proračuna
Zagotavljanje prihodkov proračuna
Zagotavljanje prihodkov proračuna
Zagotavljanje prihodkov proračuna
Zagotavljanje prihodkov proračuna
Zagotavljanje prihodkov proračuna
Zagotavljanje prihodkov proračuna
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LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2016 dodatno
I. ZEMLJIŠČA
a) KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
Katastrska
občina

Površina zemljišč (m2)

Orientacijska
vrednost (EUR)

605‐del
1437/1, 1438, 1440
2121, 2115, 1414/4,
1434, 1432/2, 1432/1,
1433/1, 1433/2
285, 286, 935, 933/1
658, 1126/2, 535, 536
1350/1,1350/2
1398/3‐delež 4/10

1845
1716
10398

461,00
858,00
5.199,00

Neposredna pogodba po objavi ponudbe
Neposredna pogodba po objavi ponudbe
Neposredna pogodba po objavi ponudbe

Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup

3073

1.536,00

Neposredna pogodba po objavi ponudbe

Izkazan interes za nakup

1888
2581

944,00
516,00

Neposredna pogodba po objavi ponudbe
Neposredna pogodba po objavi ponudbe

Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup

2509 Bač

4103/7‐del

9352

750,00

Neposredna pogodba

Izkazan interes za nakup

2525 Ilirska Bistrica

1732/3

12

240,00

Neposredna pogodba

Izkazan interes za nakup

2543 Jablanica

1658‐del

670

1050,00

Neposredna pogodba

Izkazan interes za nakup

2579 Podgrad

61/4

129

1300,00

Neposredna pogodba

Izkazan interes za nakup

2580 Račice

1638/11‐del

8396

900,00

Neposredna pogodba

Izkazan interes za nakup

Površina (m2)

Orientacijska
vrednost (EUR)

1393,6

Ni še ocenjeno

Šifra

Parcelna številka

Predvidena metoda

Ekonomska utemeljenost

Ime k.o.

2535 Harije
2543 Jablanica
2522 Smrje

2547 Sušak
2524 Trnovo
2539 Velika Bukovica

b) STAVBNA ZEMLJIŠČA

II. POSLOVNE IN STANOVANJSKE STAVBE, STANOVANJA
Identifikacijska oznaka
nepremičnine
Katastrska občina
Parc.št.
Poslovni prostori v stavbi
št. 1300 (Dom na Vidmu) ‐
3136/2 ni še določeno
2524 Trnovo
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Predvidena metoda

Neposredna pogodba

Ekonomska utemeljenost

Izkazan interes za zamenjavo oz.
prenos z RS

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2016 dodatno
I. ZEMLJIŠČA
a) Kmetijska zemljišča
Šifra k.o.

Katastrska občina

2577 Hrušica
2526 Vrbovo

Okvirna velikost (m2)
Parcelna številka
del: 3889, 3932, 3935/2,
3950
450
1109/10‐delno stavbno

Predvidena sredstva
(EUR)

Ekonomska utemeljenost ter okvrina lokacija

2250

Nakup za potrebe izgradnje kablovoda

323

1615

Nakup za potrebe KS Vrbovo

60

900

Nakup za potrebe izgradnje kablovoda

1139/1 delno stavbno

b) Stavbna zemljišča
2577 Hrušica

del 3878/3

2525 Ilirska Bistrica

284/6, 284/10

1815

45000,00

2526 Vrbovo

1137/4‐delno kmet.

12618

189270

1503/2, 1503/15
1503/13, 1503/12
1503/1, 1503/9
1503/8, 1503/14
1503/7, 1503/17
1133/2. 1503/11
1132/2, 1130/1
1139/2
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Izkazan interes RS za prenos oz. zamenjavo
Nakup za potrebe KS Vrbovo

Zadeva: KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2016
V 13. členu Zakona o javnih financah je določeno, da je sestavni del obrazložitve proračuna načrt delovnih mest
z obrazložitvami. Zato se skupaj s proračunom za tekoče leto v skladu z 43. členom Zakona o javnih uslužbencih
(ZJU UPB3, Ur. l. RS, št. 63/07) predloži občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta, ki mora biti usklajen
s proračunom. S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih ter za
obdobje enega leta določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti za nedoločen čas in predvidene zaposlitve za
določen čas. Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali
začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so
zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.
Kadrovski načrt za leto 2016 je pripravljen v skladu z določili 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS 63/2007 – UPB3 in 65/2008) in z določili Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev
kadrovskih načrtov (Ur. list RS št. 60/2006, 83/2006, 70/2007 in 96/2009).
V skladu s kadrovskim načrtom in sistemizacijo ter delovnimi potrebami so med letom predvideni postopki za
zasedbo prostih delovnih mest iz veljavnega akta o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Ilirska
Bistrica, ki se bodo med letom izpraznila npr. zaradi morebitne prerazporeditve javnih uslužbencev na druga
delovna mesta v okviru veljavne sistemizacije in zaradi izpraznitve delovnih mest zaradi prenehanja delovnih
razmerij. Pri tem torej ne gre za dodatno zaposlovanje, pač pa le za zasedbo prostih, že sistemiziranih delovnih
mest. Vse predvidene zaposlitve so nujno potrebne zaradi nemotenega in pravočasnega izvajanja nalog občine
kot proračunskega uporabnika na podlagi veljavnih predpisov. Glede na obseg del in nalog, ki jih izvaja občina,
kompleksnost postopkov in predpisov, vsakoletni pripad novih zadev na posameznih področjih, je predvideno
število zaposlenih v obsegu iz preteklih let, ocenjen kot minimum za še normalno in učinkovito izvajanje del in
nalog ter samo organizacijo delovnega procesa. Pri tem je potrebno upoštevati tudi vsakoletne odsotnosti
javnih uslužbencev zaradi letnih dopustov in drugih razlogov, ko je delo začasno prerazporejeno med prisotne
javne uslužbence, in morebitna prenehanja delovnih razmerij.
Med letom bodo morebitne daljše odsotnosti že zaposlenih javnih uslužbencev - dalj časa trajajoči bolniški
dopusti in druge izredne in nepredvidene odsotnosti, koriščenje starševskega dopusta in podobno,
nadomeščanje z notranjo prerazporeditvijo oz. v okviru povečanega obsega dela ter z zaposlitvami pripravnikov
za določen čas oz. zaposlitvijo za določen čas do vrnitve odsotnega javnega uslužbenca.
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NAČRT DELOVNIH MEST OBČINE ILIRSKA BISTRICA – OBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2016
Opis

1. Funkcionarji
2. Zaposleni delavci
SKUPAJ

Število
zasedenih
delovnih
mest
na dan
31.12.2013

Število
zased.
delovnih
mest
na dan
31.12.2014

Število
zased.
delovnih
mest
na dan
31.12.2015

1
33
34

1
33
34

1
34
35

314

Število
sistemiziran
ih
delovnih
mest po
veljavnem
prav. v letu
2016
1
37
38

Predvideno
število
zased.
delovnih
mest
na dan
31.12.2016
1
35
36

Predvideno
število
zased.
delovnih
mest
na dan
31.12.2017
1
36
37

