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OBRAZLOŽITEV
PRORAČUNA OBČINE ILIRSKA BISTRICA
ZA LETO 2007
1. UVOD
Proračun je akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki proračuna ter
odhodki in drugi izdatki proračuna za eno leto. Občinski proračun sprejme Občinski svet.
Sprejem proračuna občini omogoča tekoče izpeljati vse naloge in aktivnosti, ki so opredeljene
v tem dokumentu ter predstavlja podlago za financiranje funkcij občinskih organov, za
izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali drugimi
predpisi.
Sprejem proračuna občini omogoča:
- začetek realizacije posameznih nalog opredeljenih v načrtu razvojnih programov za
posamezno proračunsko leto,
- sklepanje pogodb s proračunskimi uporabniki in zagotavljanje sredstev za njihovo
nemoteno delovanje,
- kandidiranje za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna,
- pridobitev soglasja za dolgoročno zadolžitev.
Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči urejajo
številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega kot občinskega
proračuna.
Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih
uporabnikov je občina upoštevala naslednje predpise:
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-

zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in
110/02-ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF),
uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list
RS, št. 45/02),
navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
odredbo o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.list RS, št.57/05,
88/05-popr. in ostali popravki),
pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 46/03 in popravki).

Pri pripravi proračuna je občina upoštevala tudi podzakonske predpise zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer:
- pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04,
141/04 in 117/05).
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov pa je občina
upoštevala:
- uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06),
- zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/2004; v nadaljevanju:
ZSDrP).
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, je občina
upoštevala zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06-uradno prečiščeno besedilo;
v nadaljevanju: ZJU-UPB2).
Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati:
- načelo proračunskega ravnotežja (7. odstavek 2. člen ZJF), ki zahteva, da je že predlog
proračuna in na to tudi sprejeti proračun uravnotežen, s čimer je mišljeno formalno
ravnotežje, t.j. ravnotežje med celotnimi prejemki in izdatki proračuna (upoštevaje
prejemke iz računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja),
- načelo proračunske specializacije (11. odstavek 2. člena ZJF) omejuje proračunske
uporabnike, da smejo v proračunu odobrena sredstva porabiti samo v določenem obsegu,
za določen namen in samo znotraj določenega obdobja,
Pri pripravi in izvrševanju proračuna je treba spoštovati načelo učinkovitosti in gospodarnosti
(3. odstavek 2. člena ZJF) ter varčnosti (2. odstavek 2. člena ZJF).
Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se
sprejema. Glede na to, da proračun za leto 2007 ni bil sprejet pred začetkom leta 2007, se je
financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljevalo na podlagi proračuna za leto 2006 in
za iste programe kot v preteklem letu - sklep župana o začasnem financiranju (Uradne objave
časopisa Snežnik. št. 8/06).
Zaradi prehoda na novo valuto je proračun za leto 2007 pripravljen v evrih.
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2. SESTAVA PRORAČUNA IN FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH
UPORABNIKOV
Proračun sestavljajo:
- splošni del,
- posebni del in
- načrt razvojnih programov.
1. Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V splošnem delu proračuna so prikazana planirana sredstva (rebalans proračuna) in veljavni
proračun za leto 2006, ocena prenosa in plan prejemkov in izdatkov za leto 2007. Prihodki in
odhodki so izkazani po ekonomski klasifikaciji.
Splošni del proračuna sestavljajo:
- bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb ter
- račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazuje:
- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije in
- transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja,
na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo:
- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke in
- investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od
prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za
nakup kapitalskih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanja, ki je povezano s
financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil
dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane
spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
Sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna (iz vseh treh bilanc proračuna) na
koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta (izjema
so samo namenska sredstva proračuna iz 43. člena ZJF). Za znesek prenesenih sredstev oz.
stanja na računih iz preteklih let, se spremeni višina izdatkov proračuna.
Uravnoteženost proračuna se preveri tako, da se primerja stanje sredstev na računih iz
preteklih let in povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih proračuna tekočega leta.
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2. Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni
del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih
neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske
porabe, glavnih programih in podprogramih iz pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov
občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so:
- občinski svet
- nadzorni odbor
- župan
- občinska uprava (enovita)
- ožji deli občin – krajevne skupnosti
Finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna so razdeljeni na naslednje
programske dele:
- področje proračunske porabe,
- glavne programe,
- podprograme,
- proračunske postavke in
- proračunske vrstice (proračunske postavke – konte oziroma podkonte).
Področje proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v
katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni
s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Glavni program ima
določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega
se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v
finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene
specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega
programa.
Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazujejo celoto aktivnosti in projekta, ali del
aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega
neposrednega uporabnika.
Proračunska postavka – podskupina kontov je del proračunske postavke, ki v skladu s
predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske
postavke.
Proračunska vrstica (proračunska postavka – konto oziroma podkonto) je del proračunske
postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen
izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.
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V finančnem načrtu so izkazani odhodki proračuna po posameznih postavkah. Posebej so
prikazane naloge in aktivnosti, ki se pokrivajo iz neporabljenih sredstev iz leta 2006 (prenos),
posebej pa naloge, ki se pokrivajo iz tekočih prihodkov.
3. Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja
njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov
oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta ( od
leta 2007 do leta 2010 oziroma tudi po letu 2010). Načrt razvojnih programov tako predstavlja
investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju
oziroma do zaključka projekta.
V načrtu razvojnih programov se izkazuje celotne vrednosti projektov z vsemi viri
financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije
in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so
razdelani po:
- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in
druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji).
Projekti in programi se v načrtu razvojnih programov načrtujejo za celotno obdobje
njihovega trajanja, s tem da se dopolnjujejo in potrjujejo za naslednje štiriletno obdobje ob
vsaki spremembi proračuna (pri pripravi proračuna, sprememb proračuna ali rebalansa
proračuna).

3. PRIMERNA PORABA OBČINE
Novi Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO-1), objavljen v Uradnem listu RS, št.
123 /06, ki se uporablja od 01.01.2007 dalje, določa način izračuna primerne porabe občine,
prihodka občine iz glavarine (namesto sedanje dohodnine) in finančne izravnave.
Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo
občini, ki s prihodki določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe.
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih
nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi
povprečnine, števila prebivalcev občine in korekcijskega faktorja (dolžine lokalnih cest in
javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža
prebivalcev starejših od 65 let v občini).
Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za
financiranje z zakonom določenih nalog in je za leti 2007 in 2008 določena že v ZFO-1. Za
leto 2007 znaša 469,45 eurov, za leto 2008 pa znaša 482,13 eurov.
Prihodek občine iz glavarine. Glavarino na prebivalca v državi ugotovi Ministrstvo za
finance, pri čemer glavarina pomeni primeren obseg sredstev za financiranje skupne primerne
porabe občin. Glavarina na prebivalca je odvisna od skupne primerne porabe občin in števila
prebivalcev v državi. Na osnovi glavarine na prebivalca, števila prebivalcev občine in indeksa
raznolikosti občine Ministrstvo za finance izračuna prihodek občine iz glavarine. V
prehodnem obdobju od leta 2007 do leta 2011 se prihodek občine iz glavarine izračuna tako,
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da se od skupne primerne porabe vseh občin odšteje v ZFO-1 določen odstotek v
predpreteklem letu na območju cele države pobranega nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) ali davek na nepremičnine v višini upoštevanega NUSZ ter
davki na dediščine in darila, davki na dobitke od iger na srečo, davki na promet nepremičnin
in upravne takse občinskih uprav (v nadaljevanju: davčni prihodki občin), povečani za
inflacijo v letu v katerem se glavarina izračunava in predvideno inflacijo za leto za katero se
glavarina izračunava. Iz tega podatka se izračuna glavarina (primeren obseg sredstev za
financiranje z zakonom določenih nalog občin na prebivalca v državi), ki je podlaga za
izračun prihodka posamezne občine iz glavarine. Občini se iz državnega proračuna zagotavlja
finančna izravnava kot razlika med primerno porabo občine in prihodkom občine iz glavarine,
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davčnih prihodkov. S tem je občini
zagotovljen primeren obseg sredstev za financiranje njenih z zakonom določenih nalog.
Prihodek iz glavarine predstavlja davke in druge prihodke, ki so v skladu z zakonom prihodek
državnega proračuna, a se odstopijo občini. Za leto 2007 se tako odšteje 60% NUSZ in 100%
davčnih prihodkov, za leto 2008 pa 48% NUSZ in 80% davčnih prihodkov občin. To pomeni,
da se primerna poraba občine v prehodnem obdobju ne financira samo s prihodki občine iz
glavarine, temveč tudi s prihodki občine iz NUSZ in davčnimi prihodki občine (v
nadaljevanju: skupni prihodki občine).
Prihodek občine iz glavarine se v primeru, da je za več kot 15% višji od izračunane primerne
porabe občine, zmanjša in sicer se presežek nad 15% primerne porabe občine zmanjša za
50%. Ker se v prehodnem obdobju primerna poraba občine ne financira samo s prihodki
občine iz glavarine, temveč tudi s prihodki iz NUSZ in davčnimi prihodki občine, se za
ugotovitev presežka prihodkov občine iz glavarine nad primerno porabo občine namesto
prihodka iz glavarine vzamejo skupni prihodki občine.
Finančna izravnava. Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz glavarine
ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v
višini razlike med primerno porabo občine in prihodki občine iz glavarine.
Skladno z 8. členom ZFO-1 so vir financiranja občin tudi prihodki iz dohodnine in drugih
davkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna in sicer za posamezno
proračunsko leto v višini skupne primerne porabe. Z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega
proračuna, se določijo davki in obseg davkov, ki se odstopijo občinam v višini skupne
primerne porabe. Posameznim občinam se tako kot prihodek občine iz glavarine, odstopa
dohodnina. Občinam se bo odstopljeni delež dohodnine, ki bo določen v absolutnem letnem
znesku za vsako posamezno občino posebej, nakazoval tedensko po enakih deležih iz
državnega proračuna.
Razlika med primerno porabo občine in prihodkom iz glavarine predstavlja finančno
izravnavo, ki se bo občinam nakazovala iz državnega proračuna po dvanajstinah do 20. dne v
mesecu za tekoči mesec.
Ministrstvo za finance nam je v začetku meseca januarja 2007 posredovalo izračun zneska
primerne porabe, ki znaša 7.465.593 evrov, izračun prihodkov občine iz glavarine, ki znaša
6.950.592 evrov, izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (60%) v višini 245.138
evrov, davčnih prihodkov občine po 21. členu starega ZFO (100%), ki znašajo 162.495 evrov
oziroma izračun skupnih prihodkov občine, ki za leto 2007 znašajo 7.358.225 evrov. Na
podlagi gornjih podatkov je občina v letu 2007 upravičena do sredstev finančne izravnave v
višini 107.368 evrov (razlika med primerno porabo in skupnimi prihodki občine).
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4. SOFINANCIRANJE NALOG, PROGRAMOV IN INVESTICIJ OBČIN
DODATNA SREDSTVA
Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO-1), objavljen v Uradnem listu RS, št.
123/06, določa zagotavljanje sredstev dodatnih sredstev državnega proračuna za
sofinanciranje izvajanja posamezne naloge ali programa, investicij in skupno opravljanje
nalog občinske uprave.
Višino in namen porabe dodatnih sredstev določi zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona.
Glede na to, da še niso določeni nameni in višina dodatnih sredstev, ki se zagotovi
posameznim občinam in glede na pojasnila Ministrstva za finance, so v proračunu za leto
2007 načrtovana sredstva v višini lanskoletnih sredstev, to je v višini 517.889,70 evrov.
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OBRAZLOŽITEV
SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 2007
bilančne sheme
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI
V proračunu za leto 2007 se v bilanci prihodkov in odhodkov načrtuje obseg prihodkov v
višini 13.904.468 EUR, kar je za 12 % več kot v letu 2006.
Deleži posameznih skupin prihodkov so naslednji:
- 55 % planiranih prihodkov odpade na davčne prihodke,
- 10 % prihodkov odpade na nedavčne prihodke,
- 16 % prihodkov je predvidenih od kapitalskih prihodkov,
- 19 % transfernih prihodkov.

DAVČNI PRIHODKI - 55%
NEDAVČNI PRIHODKI - 10%
KAPITALSKI PRIHODKI - 16%
PREJETE DONACIJE - 0,002
TRANSFERNI PRIHODKI - 19%

I. DAVČNI PRIHODKI
1. Dohodnina se na podlagi ocene Ministrstva za finance načrtuje v višini 6.950.592 evrov.
2. Davki na premoženje se znašajo 619.046 evrov in vključujejo:
- davki na nepremičnine (davek od premoženja) – 1.298 evrov ( 3,3%),
- davki na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) – 439.690.evrov
( 2,1%)
- davki na dediščine in darila – 67.643,13 evrov( 16,1% rast),
- davki na promet nepremičnin in finančno premoženje – 110.416 evrov (185,6 %).
3. Domači davki na blago in storitve znašajo 73.187 evrov in vključujejo:
- davki na posebne storitve (davek od iger na srečo ) – 2.086 evrov,
- davki na posebne storitve ( taksa na igralne avtomate ) – 7.192 evrov (2,1 %)
- drugi davki na uporabo blaga ali opravljanja storitev znašajo 63.909 evrov in zajemajo:
- turistično takso – 480 evrov ( 70,4%);
- pristojbino za gozdne ceste – 62.594 evrov ( 8,4%);
- nadomestilo za podrejeno rabo – 835 evrov.
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II. NEDAVČNI PRIHODKI
1. Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja se načrtujejo v višini 348.341 evrov
in vključujejo:
a) prihodke od obresti občine - 41.729 evrov od vezave sredstev,
prihodke od obresti krajevnih skupnosti - 3.174 evrov od vezave sredstev,
b) prihodke od premoženja v višini 322.072 evrov in sicer:
- najemnine poslovnih prostorov (Stanovanje d.o.o.) – 83.459 evrov (2,6%)
- najemnine poslovnih prostorov (Občina) – 31.297 evrov ( 4,1%);
- stanarine (Stanovanje d.o.o.) – 166.917 evrov;
- najemnina v kompleksu TOK – 13.785 evrov (57,2%);
- druge najemnine (najemnina na meji, najemnina za Mobitel, najemnina na gradu Prem)
so planirane v višini 2.712 evrov ( - 21,4%); najemnina za uporabo prostorov na
gradu Prem ob poročnih obredih se načrtuje v višini 250 evrov; vsakokratni
celodnevni najem se obračunava v višini 63 evrov;
- najemnine zemljišč na Sviščakih in najemnine za vrtove - 3.756 evrov (25,7%);
- prihodki od prodaje smučarskih kart so načrtovani v višini 1.252 evrov ( - 45,7%);
- prihodki od podeljene koncesije za rudnine so načrtovani v višini 2.504 evrov
(-27,7%); načrtuje se plačilo koncesijskih dajatev v letu 2007 za izkoriščanje mineralne
surovine tehnični kamen – apnenec na pridobivalnem prostoru Gabrovec, ki jo plačuje
podjetje Snežnik d.o.o., nosilec rudarske pravice;
.
- prihodki od koncesije za vodno pravico so načrtovani v višini 59 evrov (- 11,1%);
- dividende in obresti od vrednostnih papirjev se načrtuje v višini 872 (2,1%).
- druge najemnine KS ( grobovi) – 15.461 evrov.
2. Takse in pristojbine so ocenjene v višini 15.590 evrov in sicer :
- upravne takse – 8.442 evrov ( -23%);
- takse od reklamnih napisov – 7.149 evrov ( 2,1% ).
3. Denarne kazni so ocenjene v višini 8.367 evrov in zajemajo:
- denarne kazni za prekrške se načrtujejo v višini 334 evrov (-31,6%);
- nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora se načrtuje v višini 8.033 evrov
(50,2%).
4. Prihodki od prodaje blaga in storitev – 32.966 evrov:
- načrtovani so prihodki od koriščenja počitniških kapacitet v Dugi Uvali - 1.669 evrov,
- načrtovani so prihodki od prodaje blaga in storitev KS – 31.297 evrov.
5. Drugi nedavčni prihodki so ocenjeni v višini 945.985 evrov in zajemajo naslednje
prihodke:
- komunalni prispevek investitorjev se načrtuje v višini 63.470 evrov (52,1%);
- obratovalni stroški, ki jih plačujejo UE in drugi uporabniki občinskih prostorov –
29.856 evrov ( 2,1%).
- drugi prihodki ( plačilo stroškov postopka, plačilo razpisne dokumentacije, bonus
Zavarovalnice… ) se načrtuje v višini 9.347 evrov ( 114,7%);
- prihodki od oskrbovancev se načrtujejo v višini 32.132 evrov ( 276,3%).
- sredstva ZD Ilirska Bistrica za sofinanciranje postavitve dvigala se načrtujejo v
višini 33.383 evrov;
- sredstva ZD Ilirska Bistrica za sofinanciranje Zdravstvene postaje v Knežaku – 18.991
evrov; podrobnejša obrazložitev je podana v finančnem načrtu neposrednega uporabnika
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proračuna;
- sredstva ZD Ilirska Bistrica za zamenjavo reševalnega vozila – 28.167 evrov;
podrobnejša obrazložitev je podana v finančnem načrtu neposrednega uporabnika
proračuna;
- sredstva ZD Ilirska Bistrica za posodobitev prostorov Zdravstvenega doma – 50.492
evrov; podrobnejša obrazložitev je podana v finančnem načrtu neposrednega uporabnika
proračuna;
- sredstva za šolo v naravi so načrtovana v višini 1.697 evrov in se nanašajo na sredstva,
ki se načrtujejo od OŠ za pokrivanje šole v naravi socialno šibkim kot enkratno pomoč;
- sredstva investitorja vetrnih elektrarn so načrtovana v višini 577.500 evrov;
- sredstva za sofinanciranje prenove strehe na občinski stavbi s strani Servisa skupnih služb
Vlade RS se načrtuje sredstva v višini 14.605 evrov;
- Razvojni program podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna
a) uvajalna faza
V letu 2005 so se pričele aktivnosti pri izvedbi Razvojnega programa podeželja za občine
Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Občina Ilirska Bistrica se je kot nosilna občina
prijavila na razpis MKGP za uvajalno fazo za kar so ji bila odobrena sredstva v višini
50% vrednosti programa, to je 12.894 evrov. Do leta 2006 je bila občina upravičena
do sredstev v višini 12.310 evrov. Sredstva v višini 584,21 evrov pa bo MKGP
nakazalo v začetku leta 2007. Uvajalna faza se je zaključila s podpisom pisma o nameri z
bodočimi partnerji – udeleženci, ki so aktivno sodelovali v času izvajanja omenjenega
projekta.
b) vzpostavitev LAS
Izdelavi strateškega in izvedbenega dela programa sledi vzpostavitev lokalne akcijske
skupine – LAS. Za izvedbo omenjene aktivnosti so potrebna sredstva v višini 9.164
evrov, ki jih financira Občina Ilirska Bistrica v višini 4.193 evrov (45,75%), Občina
Pivka v višini 1.964 evrov (21,43%) in Občina Postojna v višini 3.007 evrov
(32,82%).
V proračunu za leto 2007 se načrtuje sredstva sofinanciranja Občine Pivka in Postojna v
višini 4.971 evrov;
- prispevek za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ki ga občini nakaže
Komunalno podjetje Ilirska Bistrica (626 evrov po priključku) se načrtuje v višini
41.729 evrov;
- sredstva za sofinanciranje vodovoda Topolc s strani Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica
se načrtuje v višini 8.346 evrov;
- sredstva za sofinanciranje mrliške vežice v Ilirski Bistrici se načrtuje s strani
Komunalnega podjetja in krajevnih skupnosti, ki koristijo omenjeno mrliško vežico v
višini 20.865 evrov;
- za sofinanciranje rekonstrukcije lokalne ceste Davor – Podstenje, katere vrednost se
ocenjuje v višini 300.451 evrov se načrtuje evidenčno sredstva investitorja vetrnih
elektrarn v višini 83.458 evrov;
- za sofinanciranje rekonstrukcije lokalne ceste Podtabor – glavna cesta, katere vrednost se
ocenjuje v višini 95.977 evrov, se evidenčno načrtuje sredstva investitorja vetrnih
elektrarn v višini 29.210 evrov,
- drugi nedavčni prihodki krajevnih skupnosti se načrtujejo v višini 10.432 evrov.
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III. KAPITALSKI PRIHODKI
1. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
- prihodki od prodaje zgradb (kupnine za stanovanja) po stanovanjskem zakonu se
načrtujejo v višini 29.210 evrov;
- prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov so načrtovani v višini 262.060
evrov, in sicer s prodajo poslovnega prostora AMD (95.977 evrov), poslovnega prostora v
Ulici 7.maja- Romi (36.722 evrov) ter prodaja počitniške hiše v Njivicah (129.371
Evrov);
- prihodki od zamenjave vložka v Gimnazijo v Ilirski Bistrici z nepremičninami – zemljišči
in stavbami v kompleksu, za katere je bil sklenjen dogovor z Ministrom za šolstvo in
izvedena parcelacija (skladišče, nekdanji muzej, sedanja glasbena šola in stavba levo od
glasbene šole). Trenutna vrednost vložka v Gimnazijo znaša 1.651.511 evrov;
Evidenčno se načrtuje tudi zamenjava vložka oziroma letošnja predvidena izgradnja, ki se
načrtuje v višini 300.451 evrov.
- prihodki od prodaje vlečnice Unior se načrtuje v višini 417 evrov;
- prihodki od prodaje službenih vozil se načrtuje v višini 2.504 evrov.
2. Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev – 273.118 evrov
- od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 4.423 evrov,
- od prodaje komunalno urejenih stavbnih zemljišč v S-13 se načrtuje sredstva v višini
62.594 evrov,
- od prodaje opremljenih zemljišč v IC Ilirska Bistrica se načrtuje sredstva v višini
95.977 evrov,
- od prodaje drugih stavbnih zemljišč se načrtuje sredstva v višini 110.124 evrov.
Načrt prodaje premoženja ( zemljišč in zgradb ) je sestavni del proračuna in je v prilogi.

IV. PREJETE DONACIJE
V letu 2007 se načrtuje sredstva prejetih donacij v višini 292 evrov (krajevne skupnosti).

V. TRANSFERNI PRIHODKI
1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Sredstva iz državnega proračuna se načrtuje v višini 2.672.648 evrov in sicer kot prejeta
sredstva iz naslova tekočih obveznosti v višini 149.406 evrov in sredstva za investicije v
višini 2.359.886 evrov, in sicer kot sledi:
a) Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti:
- finančna izravnava za tekoče leto se načrtuje v višini 107.368 evrov, kar je bistveno
manj kot je bila lanskoletna finančna izravnava, vendar pa se je bistveno povečal delež
dohodnine oziroma glavarine,
- poračun finančne izravnave se ne načrtuje, ker še nismo prejeli dokončnega izračuna iz

12

strani Ministrstva za finance, če bo potrebno se vključi v rebalans proračuna,
- sredstva Ministrstva za kmetijstvo – gozdne ceste se načrtuje v višini 42.038 evrov.
b) Prejeta sredstva za investicije:
- za sofinanciranje preureditve Zdravstvene postaje v Knežaku se načrtuje sredstva
Ministrstva za zdravje v višini 22.112 evrov; podrobnejša obrazložitev je podana v
finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna;
- za sofinanciranje zamenjave reševalnega vozila se načrtuje sredstva Ministrstva za zdravje
v višini 25.038 evrov; podrobnejša obrazložitev je podana v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika proračuna;
- za sofinanciranje posodobitve prostorov Zdravstvenega doma v Ilirski Bistrici se načrtuje
sredstva v višini 27.333 evrov; podrobnejša obrazložitev je podana v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika proračuna;
- sredstva požarne takse se načrtuje v višini 36.839 evrov;
- plačilo zadnjega zahtevka za sofinanciranje RPP iz strani MKGP se načrtuje v višini
584 evrov;
- za izvedbo predinvesticijskega programa za Sviščake in Gomance se načrtuje sredstva
pridobljena na javni razpis - sosedski program SLO-CRO- HU. Celotna vrednost
posameznega projekta se ocenjuje v višini 58.421 evrov. Sredstva iz sosedskega
programa SLO-CRO-HU se načrtuje v višini 50.075 evrov za posamezni projekt
oziroma skupno 100.150 evrov.
- za obnovo poslikav v veliki dvorani na gradu Prem se načrtuje sredstva Ministrstva za
kulturo v višini 25.038 evrov;
- za izdelavo projekta energetske zasnove občine Ilirska Bistrica se načrtuje državna
sredstva v višini 20.030 evrov;
- za sanacijo Globovnika se le evidenčno načrtuje sredstva države v višini 41.729 evrov;
- za ureditev infrastrukture v IC Ilirska Bistrica se načrtuje sredstva Ministrstva za
gospodarstvo v višini 312.969 evrov; podrobnejša obrazložitev je podana v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika proračuna;
- za program urbanističnega urejanja prostora za razvojne potrebe turizma, ki ga sofinancira
Ministrstvo za gospodarstvo ali Slovenski podjetniški sklad, zajema vlaganja v izdelavo
novih ali spremembe obstoječih prostorskih planskih in izvedbenih aktov, kot podlago za
izvedbo načrtovanih investicij na področju turizma. Financirajo se upravičeni stroški in
sicer:
- izdelave strokovnih podlag za pripravo prostorskega planskega ali izvedbenega akta,
- izdelave občinskih prostorskih planskih aktov,
- izdelave občinskih prostorskih izvedbenih aktov.
Za zgoraj navedene programe se razvojna spodbuda lahko dodeli v obliki dotacije v višini
do 70 % upravičenih stroškov.
Za izdelavo lokacijskega načrta Mašun in morebitne druge prostorske akte se načrtuje
državna sredstva v višini 58.421 evrov.
- za sofinanciranje izgradnje športnega kompleksa v bivši vojašnici v Ilirski Bistrici - 1.faza
se načrtuje sredstva Ministrstva za šolstvo in šport v višini 135.203 evrov, ter
- sredstva Fundacije za šport v višini 27.124 evrov. Nosilec investicije še ni opredeljen;
podrobnejša obrazložitev je podana v finančnem načrtu neposrednega uporabnika
proračuna;
- za izgradnjo OŠ Jelšane se načrtuje sredstva Ministrstva za šolstvo in šport - šolstvo v
višini 83.459 evrov in
- sredstva Ministrstva za šolstvo in šport - šport v višini 85.545 evrov in
- sredstva Fundacije za šport v višini 41.646 evrov; podrobnejša obrazložitev je podana v
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finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna;
za ureditev kuhinje v OŠ Knežak se načrtuje intervencijska sredstva Ministrstva za
šolstvo in šport –šolstvo v višini 62.594 evrov; podrobnejša obrazložitev je podana v
finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna;
- za ureditev sanitarij in instalacij v OŠ Dragotina Ketteja se načrtuje intervencijska
sredstva Ministrstva za šolstvo in šport –šolstvo v višini 62.594 evrov; podrobnejša
obrazložitev je podana v finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna.;
- dodatna sredstva državnega proračuna za sofinanciranje izvajanja posamezne naloge ali
programa in investicij se načrtuje v višini 517.890 evrov in sicer v višini lanskoletnih
sredstev. Sredstva se načrtuje za naslednje investicije: cesta Zarečica, Koseze, Zarečje –
Bubec, Harije – klanec, Koritnice - Mašun, Prešernova ulica;
- za rekonstrukcijo ceste Bač – Zagorje se načrtuje sredstva Ministrstva za obrambo v višini
242.735 evrov; podrobnejša obrazložitev je podana v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika proračuna.;
- za izgradnjo čistilne naprave v Hrušici se načrtuje sredstva Ministrstva za okolje v višini
166.917 evrov; podrobnejša obrazložitev je podana v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika proračuna.;
- za ureditev komunalne infrastrukture (ČN Hrušica, kanalizacija Topolc), se načrtuje
sredstva pridobljena na javnem razpisu (prejšnja sredstva republiške takse za
obremenjevanje voda) v višini 201.970 evrov; podrobnejša obrazložitev je podana v
finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna;
- za ureditev komunalne infrastrukture (ekološki otoki), se načrtuje sredstva pridobljena
na javnem razpisu (prejšnja sredstva republiške takse za odpadke) v višini 103.697 evrov;
podrobnejša obrazložitev je podana v finančnem načrtu neposrednega uporabnika
proračuna.
2. Prejeta sredstva iz javnih skladov
Načrtovana so sredstva Krajevne skupnosti Knežak v višini 12.519 evrov.
3. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
- za izvedbo projekta Prekrižane meje, ki se bo izvajal skupaj z Občino Pivka in občinami
iz Hrvaške se načrtuje sredstva pridobljena na javni razpis sosedskega programa SLO –
CRO- HU. Celotna vrednost projekta za vse občine se ocenjuje v višini 400.601 evrov,
za občino Ilirska Bistrica pa 84.687 evrov, ki se načrtujejo iz sredstev sosedskega
programa SLO-CRO-HU.
- za projekt Nove poti v novi Evropi se načrtuje državna sredstva v višini 66.149 evrov;
podrobnejša obrazložitev je podana v finančnem načrtu občinske uprave.
SKUPNI PRIHODKI po bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 13.904.468 evrov, od
tega znašajo lastni prihodki krajevnih skupnosti 73.175 evrov.
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ODHODKI
V proračunu za leto 2007 se v bilanci prihodkov in odhodkov načrtuje obseg odhodkov v
višini 16.809.297 evrov, kar je za 15,3 % več kot v letu 2006.
Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:
- 19 % planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke,
- 20 % sredstev odpade na tekoče transfere,
- 54 % sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
7 % pa za investicijske transfere.

tekoči odhodki - 19%
tekoči transferi - 20%
investicijski odhodki - 54%
investicijski transferi -7%

Iz strukture odhodkov proračuna za leto 2007 izhaja razvojna naravnanost proračuna, saj
znašajo investicijski odhodki in investicijski transferi 61% vseh odhodkov.
I. TEKOČI ODHODKI
Tekoči odhodki zajemajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih prejemkov
zaposlenih, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve neposrednih
proračunskih uporabnikov. V tej skupini je izkazano tudi plačilo obresti v zvezi z
zadolževanjem, medtem ko se odplačilo glavnice izkazuje v računu financiranja. Prav tako ta
skupina odhodkov vključuje tudi sredstva za oblikovanje rezerv.
Posamezni nameni tekočih odhodkov so podrobneje izkazani v posebnem delu proračuna po
posameznih nosilcih oziroma področjih.
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II. TEKOČI TRANSFERI
Ta skupina odhodkov vključuje plačila iz občinskega proračuna, za katera občina kot plačnik
neposredno ne prejme v povračilo materiala ali storitev. Uporaba teh sredstev pri prejemniku
mora biti tekoče ali splošne narave. 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.
III. INVESTICIJSKI ODHODKI
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.
IV. INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (javnih podjetij in drugih upravljavcev
premoženja občine, javnih zavodov) za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme
ali drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in rekonstrukcije, …
Podrobneje so vsi tekoči odhodki in tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski
transferi izkazani v posebnem delu proračuna po programski klasifikaciji proračunskih
izdatkov.
SKUPNI ODHODKI se v letu 2007 načrtujejo v višini 16.809.297 evrov, od tega znašajo
odhodki krajevnih skupnosti 607.771.
RAZLIKA med prihodki in odhodki po bilanci prihodkov in odhodkov znaša 2.904.829
evrov.
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V skladu z mednarodno primerljivo ekonomsko klasifikacijo odhodkov proračuna se sredstva,
prejeta v občinski proračun (prejemki) iz naslova vračil danih posojil, prodaje kapitalskih
deležev ne vključujejo med prihodke proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, temveč se
izkazujejo posebej v tako imenovanem računu finančnih terjatev in naložb. Podobno velja tudi
za izdatke iz naslova danih posojil, povečanje kapitalskih deležev, ki se prav tako izkazujejo
posebej v prej navedenem računu.
V računu finančnih terjatev in naložb občina v letu 2007 ne izkazuje sredstev prilivov in
odlivov.

C. RAČUN FINANCIRANJA
Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje
občine.
V računu financiranja izkazujemo zadolževanje in odplačevanje kreditov.
a) Zadolževanje
Da bi lahko realizirali s proračunom zastavljene aktivnosti, se načrtuje zadolževanje za
izvajanje naslednjih investicij:
Izgradnja Osnovne šole Jelšane
ČN Hrušica - delno
Vodovod Topolc – delno
Vodovod Sušak, Nova vas, MP
Posodobitev črpališča Kraljevi hrib
Komunalna ureditev – S13 (vod. in kan.omrežje)
Sanacija sanitarij in instalacij v OŠ Dragotin Kette
Skupaj

500.751
83.458
33.383
125.188
83.459
125.188
271.240
1.222.667

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Ur.list RS, št.123/06 z dne 30.11.2006) se občina v
tekočem proračunskem letu lahko zadolži, v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov
ne presega 20% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu
pred zadolževanjem brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za
investicije in če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 5%
realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom
zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna
za investicije.
Možno je tudi zadolževanje nad 20%, in sicer le za določene namene (osnovno šolstvo,
stanovanjsko gradnjo, oskrbo z vodo in javno infrastrukturo za ravnanje z odpadno vodo ter
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investicij, ki se sofinancirajo iz sredstev skladov Evropske unije), če odplačilo glavnice in
obresti v posameznem letu ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz
državnega proračuna za investicije in če doba odplačevanja ni daljša od ekonomske
življenjske dobe investicije.
Glede na trenutno zadolžitev ( 1.1.2007), ki znaša 22,5 %, in odplačilo anuitet, ki znašajo
glede na dosedanje zadolževanje 4,9 %, je možno zadolževanje, ki je predlagano v gornji
tabeli.
Z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica je določeno zadolževanje pravnih oseb
javnega sektorja do višine 62.594 evrov. Zadolževanje je možno le ob soglasju župana
Občine Ilirska Bistrica.
b) Odplačilo dolga
V računu financiranja je izkazano odplačilo kreditov za gospodarsko infrastrukturo in
stanovanjske namene, ki jih je Občina Ilirska Bistrica najemala v preteklih letih za te namene
ter za odplačilo kreditov najetih v letu 2006 (infrastruktura in šole).
Odplačilo dolga v letu 2007 se načrtuje v višini 100.345 evrov.
Razlika med zadolževanjem in odplačilom dolgov po računu financiranja je 1.122.322
evrov.
D. SREDSTVA NA RAČUNIH
Sredstva na računih občine predstavljajo prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih
let. Sredstva na računih občine se uporabljajo za kritje izdatkov v občini sprejetega proračuna
in pokrivanje razlike med tekočimi prejemki in izdatki za vse namene javne porabe v tekočem
letu. Sredstva na računih občine znašajo 1.782.507 evrov, od tega sredstva KS 8.580 evrov.
E. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI PO VSEH TREH BILANCAH
Razlika med prihodki in odhodki po vseh treh bilancah proračuna za leto 2007 je negativna
(odhodki so višji od tekočih prihodkov ) in znaša 1.782.507 evrov, kar pomeni, da je za
pokrivanje programov v letu 2007 potrebno uporabiti poleg tekočih prihodkov tudi
neporabljena sredstva iz leta 2006 (prenos iz leta 2006), ki so trenutno ocenjena v višini 1.1.782.507 evrov.
Dejanski presežek prihodkov nad odhodki za leto 2006 bo ugotovljen z zaključnim računom
občine za leto 2006.
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OBRAZLOŽITEV
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
ZA LETO 2007
finančni načrt neposrednih uporabnikov
občinskega proračuna
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1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM
Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan,
podžupana). Področje porabe nima skupnih zakonitosti, saj se obseg porabe proračunskih
sredstev v okviru navedenega področja vsako leto spreminja in na višino sredstev vplivajo
volitve, referendumi, imenovanja funkcionarjev, …..
0101 POLITIČNI SISTEM
Glavni program 0101 – Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta,
župana in podžupanov. V okviru tega programa so zajeti neposredni stroški delovanja
občinskih organov, medtem ko so skupni oziroma posredni stroški zajeti v okviru dejavnosti
občinske uprave. Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program sta dejavnost občinskega
sveta in izvedba in nadzor volitev in referendumov.
01019001 DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA
V to dejavnost so vključeni stroški sejnin občinskih svetnikov, stroški odborov in komisij
občinskega sveta, političnih strank, neodvisnih list, arhiviranja in snemanja ter izposoje
posnetega gradiva.
1 – Dejavnost občinskega sveta in komisij
Sredstva za delovanje občinskega sveta se načrtuje v višini sredstev iz leta 2006, povečanih
za 2,1% in povečanja na račun dviga plače župana, ki je osnova za izračun sejnin ter znašajo
115.062 evrov.
V okviru te postavke se načrtuje tudi sredstva za nadomestilo za nepoklicno opravljanje
funkcije občinske volilne komisije v višini 3.654 evrov.
2 - Sofinanciranje političnih strank
Sredstva se načrtuje v višini sredstev iz leta 2006 povečana za 2,1% in znašajo 34.179 evrov.
Vrednost glasu, ki ga je stranka pridobila na zadnjih lokalnih volitvah in je osnova za
financiranje stranke, znaša 0,70 evrov (lanskoletna višina - 0,69. evrov povečana za 2,1%).
3 – Sofinanciranje neodvisnih list
V letu 2007 se načrtuje sredstva v višini 2.809 evrov (lanskoletna sredstva povečana za 2,1%).
Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov za delovanje posamezne neodvisne
liste, ki je namenjeno izvajanju nalog pri delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
Posamezna lista prejme 561,84 evrov letno. Sredstva se nakazujejo v mesečnih dvanajstinah
po 46,82 evrov vsaki listi.
4 – Arhiviranje in snemanje
Sredstva za financiranje snemanja, arhiviranja in izposoje posnetega gradiva s strani KD
Izzivi se načrtuje v višini 4.522 evrov. Osnova so sredstva za leto 2006, povečana za 2,1% in
dodatna sredstva za pripravo DVD, ki znašajo 835 evrov.

20

01019002 - IZVEDBA IN NADZOR VOLITEV IN REFERENDUMOV
Načrtovana sredstva se nanašajo na izvedbo referenduma v letu 2007.
5 – Stroški za izvedbo referenduma
V letu 2007 se načrtuje sredstva v višini 17.210 evrov za morebitno izvedbo referenduma v
zvezi z odločitvijo glede vključitve Občine Ilirska Bistrica v Južno Primorsko regijo ali
Notranjsko – kraško regijo oziroma o odločitvi o vključitvi občine v pokrajino.
V postavki so izkazani materialni stroški za volitve, nadomestilo volilnim odborom, medtem
ko so sredstva za nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije občinske volilne komisije
prikazana pod postavko 1.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
0401 KADROVSKA UPRAVA
Glavni program 0401 – Kadrovska uprava vključuje sredstva za občinske nagrade podeljene
ob občinskem prazniku. Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je vodenje kadrovskih
zadev.
04019001 VODENJE KADROVSKIH ZADEV
V to dejavnost so vključena sredstva za občinske nagrade in priznanja, ki se vsako leto
podeljujejo ob občinskem prazniku za posebne dosežke.
6 – Občinske nagrade
Sredstva za občinske nagrade so načrtovana v višini 9.173 evrov. Sredstva se planira na
podlagi veljavnega Odloka o priznanjih Občine Ilirska Bistrica v višini 7.596 evrov. Poleg
tega se načrtuje sredstva za stroške razpisa, vabil, tiskanja priznanj, graviranje, mape, ipd. v
višini 1.577 evrov.
0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE
Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne zadeve vključuje sredstva za
obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov. Sem se vključuje sredstva za
prireditev ob občinskem prazniku. Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je izvedba
protokolarnih dogodkov.
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04039002 IZVEDBA PROTOKOLARNIH ZADEV
V to dejavnost so vključena sredstva za izvedbo prireditve ob občinskem prazniku.
7 – Prireditve ob praznikih
V letu 2007 se v okviru te postavke načrtuje sredstva v višini 2.688 evrov za:
- kulturni del programa ob občinskem prazniku 835 evrov,
- reprezentančne stroške ob občinskem prazniku v višini 1.853 evrov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin, združenj občin in drugih
oblik povezovanja občin.
0601 DELOVANJE NA PODROČJU LOKAlNE SAMOUPRAVE IN KOORDINACIJA
VLADNE IN LOKALNE RAVNI
Glavni program 0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave in koordinacija vladne in
lokalne ravni vključuje sredstva članarine Združenja občin Slovenije. Podprogram, ki se
nanaša na ta glavni program je nacionalno združenje lokalnih skupnosti.
06019002 NACIONALNO ZDRUŽENJE LOKALNIH SKUPNOSTI
8 – Sofinanciranje Združenja občin Slovenije
V letu 2007 se načrtuje sredstva za plačilo članarine v višini 1.669 evrov.

Skupni izdatki občinskega sveta so načrtovani v višini 187.313 evrov.
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2000 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMSKA FISKALNA ADMINISTRACIJA
To področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih sredstev.
Sem sodi tudi delovno področje nadzornega odbora v občini.
0203 FISKALNI NADZOR
Glavni program 0203 – Fiskalni nadzor vključuje sredstva za delovanje nadzornega odbora.
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je dejavnost nadzornega odbora.
02039001 DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA
Za delovanje nadzornega odbora so zajeta sredstva nadomestila za nepoklicno opravljanje
funkcij ter sredstva za izobraževanje članov nadzornega odbora.
9 - Dejavnost nadzornega odbora
Za delovanje nadzornega odbora se načrtuje sredstva v višini 8.946 evrov in sicer za nagrade
predsednika in članov nadzornega odbora v višini 8.885 evrov in sredstva za materialne
stroške oziroma izobraževanje (kotizacije) v višini 61 evrov.
Po sprejemu programa dela in finančnega načrta nadzornega odbora se morebitna dodatno
načrtovana sredstva za delovanje nadzornega odbora vključijo v rebalans proračuna.
Skupni izdatki nadzornega odbora so načrtovani v višini 8.946 evrov.
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3000 ŽUPAN
01 - POLITIČNI SISTEM
Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan,
podžupana).
0101 - POLITIČNI SISTEM
Glavni program 0101 – Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta,
župana in podžupanov. V okviru tega programa so zajeti neposredni stroški – plača župana in
dveh podžupanov, medtem ko so skupni oziroma posredni stroški zajeti v okviru dejavnosti
občinske uprave. Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je dejavnost župana in
podžupanov.
01019003 DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANA
V to dejavnost so vključeni izdatki za plačo poklicnih funkcionarjev - župana in nadomestila
za nepoklicno opravljanje funkcije - dveh podžupanov.
10 - Plača župana
Plača župana je načrtovana na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št.
14/06) in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.110/06 – ZSPJS-UPB6)
Sredstva so načrtovana v višini 47.440 evrov, od tega so sredstva bruto plače in osebnih
prejemkov 39.330 evrov, za premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
prispevke in davek na plače pa so planirana sredstva v višini 8.110 evrov.
11 – Plača podžupanov
Sredstva za plače dveh podžupanov so planirana v višini 8.982 evrov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih
običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE
Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne zadeve vključuje sredstva za obeležitev
praznikov ter protokolarnih dogodkov. Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je
izvedba protokolarnih dogodkov.
04039002 IZVEDBA PROTOKOLARNIH ZADEV
V to dejavnost so vključena sredstva za plačilo avtobusnega prevoza na prireditev ob Dnevu
Primorske, prireditve Meja brez meja, …..
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12 - Izvedba protokolarnih dogodkov
V tej postavki so načrtovana sredstva v višini 1.669 evrov za morebitno plačilo avtobusnega
prevoza in drugih stroškov za prireditev ob Dnevu Primorske, Meja brez meja in druge
podobne prireditve organizirane v letu 2007.

Skupni izdatki finančnega načrta župana so načrtovani v višini 58.092 evrov.
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4000 OBČINSKA UPRAVA
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
To področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih sredstev.
0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE
Glavni program 0202 – Urejanje na področju fiskalne politike vključuje redne stroške
plačilnega prometa in provizije.
02029001 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE
V to dejavnost so vključeni izdatki za plačilo provizije Upravi RS za javna plačila, bankam,
Komunalnemu podjetju Ilirska Bistrica in plačilo storitev DURS.
13 – Provizija UJP za razporejanje javnofinančnih prihodkov
Sredstva se načrtuje v višini 3.487 evrov.
14 – Provizija UJP in Banki
Sredstva se načrtuje v višini 3.051 evrov.
15 – Provizija za pobiranje takse za odpadke
Načrtuje se sredstva prenosa v višini 2.718 evrov za pobiranje takse za onesnaževanje okolja
z odpadki (2%) za plačilo iz leta 2006. Taksa se plačuje Komunalnemu podjetju Ilirska
Bistrica.
16 – Provizija za pobiranje prispevka za priključek na vodovodno in kanalizacijsko
omrežje
Načrtuje se sredstva v višini 1.002 evrov. Taksa se plačuje Komunalnemu podjetju Ilirska
Bistrica v višini 2% od načrtovanih sredstev oziroma prihodkov od prispevka za priključek
na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ki se načrtujejo v višini 41.729 evrov.
17 – Plačilo storitev DURS
Sredstva se načrtuje v višini 2% od načrtovanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
in znaša 8.717 evrov ter za nadzor obračunavanja, plačevanja in izterjave turistične takse v
višini 9 evrov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa
skupne oziroma podpora vsem dejavnostim.
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0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE
Program vključuje naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim
vzdrževanjem poslovnih prostorov, oddajanjem poslovnih prostorov v najem, s pridobivanjem
in opremljanjem poslovnih prostorov, z obveščanjem javnosti o delu občine, zagotavljanje
informacij o dogajanjih, kakor tudi z obeležitvijo praznikov in protokolarnih dogodkov.
04039001 OBVEŠČANJE DOMAČE IN TUJE JAVNOSTI
Podprogram zajema sredstva za objavo občinskih aktov in drugih objav, sredstva za izdajo
občinskega časopisa, celostno podobo občine, odnose z javnostmi in vzdrževanje spletnih
strani.
18 – Stroški oglaševalskih storitev
Za oglaševalske storitve kot so objave, razpisi, natečaji se načrtuje sredstva v višini 25.525
evrov.
19 - Celostna podoba
Za izdelavo celostne podobe občine se načrtujejo sredstva prenosa v višini 13.353 evrov.
04039002 IZVEDBA PROTOKOLARNIH ZADEV
V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za prireditve ob različnih
prazničnih obeležjih.
20 – Prireditve ob praznikih
Silvestrovanje

V okviru te postavke se načrtujejo sredstva za sofinanciranje brezplačnega silvestrovanja za
leti 2006 in 2007 v višini 8.945 evrov od tega za leto 2006 v višini 4.354 evrov in za leto 2007
v višini 4.590.
Merila in kriteriji za dodelitev sofinanciranja bodo opredeljeni s pravilnikom, ki bo podlaga
za izvedbo predmetnega javnega razpisa.
Decembrske prireditve za otroke (Miklavževanje, Dedek Mraz)

Za sofinanciranje organizacije decembrskih prireditev za otroke planiramo sredstva v višini
3.880 evrov in sicer sredstva prenosa v višini 1.377 evrov za plačilo obveznosti iz leta 2006 in
nova sredstva v višini 2.504 evrov. Nova sredstva v višini 1.252 evrov se načrtuje za
sofinanciranje organizacije prireditve ali niza prireditev ob sv. Miklavžu ter 1.252 evrov za
sofinanciranje organizacije prireditve ali niza prireditev v prednovoletnem času. Merila in
kriteriji za dodelitev sofinanciranja bodo opredeljeni s pravilnikom, ki bo podlaga za izvedbo
predmetnega javnega razpisa.
04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje, zavarovanje in upravljanje
poslovnih prostorov.
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21 – Poslovni prostori
Za vzdrževanje, zavarovanje in upravljanje poslovnih prostorov se načrtuje sredstva v višini
65.515 evrov, ki vključujejo tudi sredstva prenosa iz leta 2006 v višini 10.850 evrov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
Področje porabe zajema sredstva za dejavnost občinske uprave.

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE
V okviru tega programa so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem
ter sredstva za dejavnost občinske uprave.
06039001 ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE
V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim
uslužbencem. V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave in organov so zajeta vsa plačila
materialnih stroškov in storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave ter
sredstva za kritje posrednih in skupnih stroškov vseh organov občine.
25 – Plače in drugi prejemki občinske uprave
Plače in drugi prejemki zaposlenih v občinski upravi znašajo 618.448 evrov.
Poleg že zaposlenih delavcev v letu 2006 se v letu 2007 predvideva tudi nove zaposlitve:
- svetovalec III. v oddelku za gospodarstvo in finance (KS),
- vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo,
- svetovalec III. v oddelku za družbene dejavnosti.
Sredstva za plače se planirajo v višini 2,1% povečanje na povprečno izhodiščno plačo v letu
2006, katera znaša 230 evrov (55.179,50 sit) in sicer januar – junij 228,77 evrov (54.823,00
sit) ter julij – december 232 evrov (55.536,00 sit).
Višji indeks rasti plač nastaja zaradi planiranih novih zaposlitev, izplačila plač za dvanajst
mesecev.
V okviru te postavke so načrtovana tudi sredstva za druge prejemke zaposlenih: regres za letni
dopust, povračila in nadomestila ter drugi izdatki zaposlenim kot so sredstva za prehrano
delavcev, sredstva za prevoz na delo in se planirajo skladno s povprečno letno rastjo cen
2,1%.
Nadalje se načrtuje tudi sredstva za plače iz naslova napredovanja in vrednotenja delovne
dobe v višini 2,1% in sredstva za izplačilo delovne uspešnosti v višini 2% od celotnih sredstev
za plače.
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Prispevki na bruto plače se planirajo v enakem odstotku kot v letu 2006, davek na plače se v
letu 2007 načrtuje v nižji višini v skladu s predpisi.
Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev se planirajo s
povprečno rastjo cen – 2,1 %,
Skupna sredstva za bruto plače in druge osebne prejemke se načrtuje v višini 515.631 evrov.
Sredstva za prispevke delodajalca, davek na plače ter premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja se načrtuje v višini 102.817 evrov.
26 – Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah
Skladno z veljavno zakonodajo so občine dolžne zagotoviti namenska sredstva za odpravo
nesorazmerij plač tako za občinsko upravo kot tudi za zavode, ki so financirani iz proračuna
občine. V ta namen se v letošnji proračun prenaša sredstva oblikovana v preteklem obdobju v
višini 18.026 evrov ( iz leta 2005 – 3.422 evrov (820.099 SIT), iz leta 2006 – 14.604 evrov
(3.499.678 SIT) in nova sredstva v višini lanskoletnih sredstev povečanih za 2,1 %, kar znaša
14.604 evrov.
27 – Materialni stroški občinske uprave
Osnova za načrtovanje materialnih stroškov so sredstva proračuna za leto 2006, povečana za
2,1%. Višje so načrtovana sredstva za nakup delovne obleke in za izobraževanje zaposlenih.
Materialni stroški so načrtovani v višini 171.910 evrov.
28 - Tekoče vzdrževanje počitniških kapacitet - Duga Uvala
Za vzdrževanje apartmaja v Dugi Uvali se načrtuje sredstva v višini 1.669 evrov.
30 – Tekoče vzdrževanje počitniških kapacitet - Njivice
Za vzdrževanje hiše v Njivicah ( do prodaje ) so načrtovani tekoči stroški v višini 250 evrov.
06039002 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, POTREBNIM ZA
DELOVANJE OU
Načrtovana sredstva za investicijske izdatke za delo občinske uprave in organov občine
zajemajo tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, investicije in investicijsko vzdrževanje v
občinski upravi, ureditev parkirnih prostorov.
31 – Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme
V okviru te postavke se načrtuje sredstva v višini 39.732 evrov za zavarovanje osnovnih
sredstev, sredstva za vzdrževanje komunikacijske opreme (programa za glavno pisarno,
računalnikov, telefonske centrale), vzdrževanje fotokopirnih strojev ter sredstva za druge
izdatke za tekoče vzdrževanje (elektroinstalacij, dimnikarske storitve in druga manjša
popravila).
32 – Investicije in investicijsko vzdrževanje v občinski upravi
Za investicije in investicijsko vzdrževanje v občinski upravi se načrtuje sredstva v višini
97.869 evrov, ki vključujejo tudi sredstva prenosa v višini 2.921 evrov.
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Nakup računalnikov in programske opreme

Za nakup računalnikov in programske opreme se načrtuje sredstva v višini 9.180 evrov, od
tega 2.921 evrov sredstev prenosa iz leta 2006.
Nakup računalniških programov – finančni leasing

Za odplačilo programa pisarniškega poslovanja se načrtuje sredstva v višini 5.230 evrov.
Nakup druge opreme

V letu 2007 se za ta namen načrtuje sredstva v višini 10.432 evrov (faks, tiskalnika, televizor,
laserski merilec razdalj in druge manjše opreme, kot npr: telefoni, rač. stroji ipd.).
Nakup dveh avtomobilov

Za potrebe župana in občinske uprave se načrtuje nakup dveh osebnih avtomobilov. Sredstva
se načrtuje v višini 37.556 evrov.
Zamenjava oken v občinski stavbi
Za zamenjavo oken v prvem in drugem nadstropju občinske stavbe se načrtuje sredstva v
višini 29.210 evrov.
Izdelava idejne zasnove za odpravo arhitektonskih ovir v občinski upravi

Za izdelavo omenjene zasnove se načrtuje sredstva v višini 2.086 evrov.
Idejna zasnova za ureditev sejne sobe

Za izdelavo idejne zasnove za ureditev sejne sobe v občinski stavbi se načrtuje sredstva v
višini 4.173 evrov.
33 – Ureditev parkirišča in kanalizacije ob občinski stavbi
Za izdelavo projektne dokumentacije se načrtuje sredstva v višini 50.075 evrov, od tega
sredstva prenosa v višini 20.865 evrov.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Področje porabe zajema civilne oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru
naravnih in drugih nesreč.
0703 CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST
V okviru glavnega programa se vključujejo sredstva za izvedbo programa varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter programa varstva pred požarom.
07039001 USPOSABLJANJE IN DELOVANJE SISTEMA ZA POSREDOVANJE OB
IZREDNIH DOGODKIH
Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje tekočih
aktivnosti in realizacijo programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
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35 – Sredstva za zaščito in reševanje
Sredstva za zaščito, reševanje in pomoč v letu 2007 se planirajo v višini 19.144 evrov, kar
predstavlja 2,1% povečanja na plan 2006 brez prenosov, in sicer:
Prispevki za zdravstveno zavarovanje za poškodbe pri delu članov CZ

Prispevki se planirajo v višini 918 evrov, enako kot v letu 2006. Občina zagotavlja plačilo
prispevkov zavarovanja za poškodbe pri delu za zavarovance, ki opravljajo naloge zaščite,
reševanje in pomoči. To zavarovanje pride v poštev v primeru poškodbe ob naravnih ali
drugih nesrečah.
Sodelovanje na medobčinskem tekmovanju v Prvi pomoči in Dan CZ

Sredstva se planirajo v višini 1.081 evrov. V letu 2006 sredstva niso bila posebej planirana. 1.
marec je svetovni dan civilne zaščite. V sklopu tega dne bo organizirano srečanje: vodilnega
kadra CZ Občine Ilirska Bistrica, predsednikov in poveljnikov vseh društev v tej sestavi,
poveljniki CZ sosednjih občin in tudi iz občine Opatija, predstavniki Uprave za zaščito,
reševanje in pomoč Postojna, ...
Osebna in skupna zaščitna oprema

Sredstva se planirajo v višini 10.552 evrov oz. 49% sredstev glede na leto 2006. Planiramo
nakup sledeče skupne zaščitne opreme: 100 ležalnikov, 50 odej, 1 agregat, 5 kompletov miz
in klopi, komplet za prvo pomoč, dvoje nosil, komplet opornic, vakumska blazina za
imobilizacijo, grelec na plin, dve plinski jeklenki, plastične ponjave, vrvi, servisiranje šotora,
20 kompletov uniform Civilne zaščite.
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

Sredstva se planirajo v višini 835 evrov, enako kot v letu 2006. Sirene za alarmiranje
okoliškega prebivalstva (sedem), ki so postavljene na gasilskih domovih prostovoljnih
gasilskih društev v občini, se lahko brezžično daljinsko krmili. Za zagotavljanje brezhibnega
delovanja sistema, smo z izvajalcem sklenili pogodbo o rednem (in izrednem) vzdrževanju
sistema enkrat letno. Zaradi preselitve članov PGD Ilirska Bistrica v nov gasilski dom, bo
izvajalec postavil brezžično daljinsko krmiljenje na novem gasilskem domu, te stroške pa
krije Občina Ilirska Bistrica v sklopu te postavke.
Drugi operativni odhodki – organizacija vaje vodenja in poveljevanja ter usposabljanje

Sredstva se planirajo v višini 1.085 evrov. V letu 2006 smo planirali izvedbo vaje ter
predvideli sredstva v višini 835 evrov, vendar izvedbo vaje ter sredstva prenašamo v leto
2007. Organizirana bo vaja vodenja, poveljevanja in uporaba radijskih zvez za: štab CZ
Občine Ilirska Bistrica, poveljniški kader enot CZ Občine Ilirska Bistrica, predsednike in
poveljnike prostovoljnih gasilskih društev, poveljnike ostalih društev v pogodbeni sestavi CZ.
V delo bomo vključili tudi regijski center za obveščanje.
Za izvedbo uvajalnega in temeljnega usposabljanja predavatelja s področja CZ planiramo
sredstva v višini 250 evrov.
Sredstva za društva in nevladne organizacije na področju CZ

Sredstva se planirajo v višini 4.674 evrov, kar je 4% več kot v letu 2006. Po Pogodbi o
opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki je podpisana s štirimi društvi, opravljajo ta
društva določene naloge iz pogodbe za katere so usposobljena s tem, da so v stalni
pripravljenosti. Sredstva se namenijo:
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- Jamarski reševalni enoti »Netopir« ..........................................................
- Planinski reševalni skupini »Snežnik« .................................................….
- Taborniški intervencijski enoti »Snežniški ruševci« ................................
- Rafting klubu »Mrzla uoda« ……….........................................................

1.168 evrov
1.168 evrov
1.168 evrov
1.168 evrov

07039002 PROTIPOŽARNA VARNOST
Sredstva so razporejena tako, da omogočajo izvajanje programa varstva pred požarom
oziroma programov dela prostovoljnih gasilskih organizacij, ki izvajajo gasilsko javno službo.
Zagotavlja se tudi sredstva za kritje stroškov ukrepov varstva pred požarom v času razglasa
velike oziroma zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja ter investicij – nakup
gasilskega vozila.
36 – Sredstva za požarno varnost
Sredstva za požarno varnost se planirajo v višini 150.416 evrov in sicer za delovanje gasilskih
društev in gasilske zveze ter za dejavnost požarne straže.
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam – dejavnost gasilskih društev

Sredstva se zagotavljajo v višini 127.103 evrov, kar je 2,1% rast glede na leto 2006. Sredstva
se bodo nakazovala po dvanajstinah v skladu s sklenjeno pogodbo.
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam – dejavnost požarne straže

Sredstva se zagotavljajo v višini 23.313 evrov, kar je 2,1% rast glede na rebalans proračuna.
Iz tega naslova se plačujejo požarne straže ob razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega
okolja.
37 – Investicije na področju požarne varnosti
Nabava gasilskega vozila

Za nabavo gasilskega vozila bo Občina Ilirska Bistrica v skladu z analizo in osnutkom
strategije razvoja v sedemletnem obdobju (2006 – 2012) sofinancirala nabavo opremljenih
gasilskih vozil do dveh tretjin skupnega zneska in do višine ene tretjine skupnega zneska za
nabavo osebne in skupne zaščitne opreme v skladu z Merili za organiziranje in opremljanje
gasilskih enot .
PGD se morajo popolnoma opremiti z osebno in skupno zaščitno opremo do konca 2008 leta,
saj so v obdobju 2000 – 2004 po sklepu predsedstva Gasilske zveze Ilirska Bistrica sredstva
pridobljena iz naslova požarne takse namenjala izključno za nabavo osebne in skupne zaščitne
opreme.
Nabava gasilskih vozil in osebne in skupne zaščitne opreme se bo sofinancirala iz naslova
požarne takse, razlika pa iz občinskega proračuna.
Na predlog Gasilske zveze Ilirska Bistrica in v skladu s sprejetim sklepom osnutka strategije
razvoja lokalne javne gasilske službe se v letu 2007 izvede nakup vozila za PGD Ilirska
Bistrica in sicer gasilsko vozilo s cisterno (GVC 16/25), ki bi se ga skladno s strategijo sicer
nabavilo v letu 2011 in bi ga občina sofinancirala v višini 91.804 evrov od skupnega zneska
137.706 evrov, pod pogojem, da ima PGD Ilirska Bistrica zagotovljena sredstva za
sofinanciranje tega gasilskega vozila v višini 45.902 evrov.
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Poleg tega se načrtuje sredstva prenosa v višini 33.383 evrov in dodatna sredstva v višini
13.771 evrov za nadgradnjo gasilskega vozila PGD Knežak.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
0802 POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST
Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v
občini.
08029001 PROMETNA VARNOST
Na področju notranjih zadev in varnosti se v okviru podprograma zagotavljajo sredstva za
delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
38 – Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - SPV
Za delovanje SPV se načrtuje sredstva v višini 12.492 evrov. Sredstva so namenjena za
aktivnosti, ki jih opredeli Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in jih predloži v
odobritev županu.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer
vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest ter zaposlitev brezposelnih oseb - pripravnikov
oz. prvih zaposlitev.
1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA
Z navedenim programom se želi povečati število novih delovnih mest, zmanjšati
brezposelnost in omogočiti usposabljanje pripravnikom.
Programi javnih del so namenjeni vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest in ohranitvi ali
razvoju delovnih sposobnosti brezposelne osebe in se organizirajo zaradi izvajanja socialno
varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih
programov. Programi javnih del so zelo pomembni zaradi vključevanja težje zaposljivih oseb.
Glavni program vključuje tudi sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri
sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v
odprto brezposelnost.
10039001 POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI
Podprogram zagotavlja sredstva za lokalne zaposlitvene programe
sofinanciranje pripravništva oziroma prvih zaposlitev ipd.

kot so javna dela,
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39 – Pripravništvo – prve zaposlitve
Sredstva za sofinanciranje pripravništva - prve zaposlitve v občini se načrtuje v višini
30.799 evrov, od tega je 14.107 evrov sredstev prenosa in 16.692 evrov novih sredstev.
Sredstva se načrtuje za sofinanciranje novih zaposlitev na podlagi razpisa v letu 2007 in
sofinanciranje novih zaposlitev po razpisu iz leta 2006. Sredstva se delijo na podlagi
pravilnika in javnega razpisa.
40 – Sofinanciranje programov javnih del
V letu 2007 se načrtuje sredstva za plačilo programov javnih del v višini 8.741 evrov.
Načrtovana sredstva se poračunajo s sredstvi, namenjenimi za dejavnost posamezne ustanove
– izvajalca programa javnih del.
Sofinanciranje programov javnih del društev

Za sofinanciranje programov javnih del društev planiramo sredstva v višini 6.816 evrov, in
sicer za sofinanciranje programov javnih del Društva Vezi – pomoč osebam, vključenim v
dnevni center in stanovanjsko skupino v Ilirski Bistrici; Medobčinsko društvo slepih in
slabovidnih Koper – pomoč slepim in slabovidnim pri uporabi sodobne računalniške
tehnologije (kontinuiran program z možnostjo prehoda na stalno financiranje s strani
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve – izvajalec je naš občan iz Harij); Varstveno
delovni center Koper, enota Ilirska Bistrica – pomoč pri izvajanju nadstandardnega programa
enote v Ilirski Bistrici . Za predmetno sofinanciranje se društvom okvirno znižujejo sredstva,
ki bi jim pripadala za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev.
Sofinanciranje programov javnih del zavodov

Za sofinanciranje programov javnih del zavodov planiramo sredstva v višini 1.925 evrov, in
sicer za sofinanciranje upravljanja telovadnic v OŠ D. Kette Ilirska Bistrica v decembru 2006
in letu 2007 ter predobremenitev proračuna 2007 za upravljanje telovadnice OŠ A. Žnideršiča
Ilirska Bistrica v decembru 2006. Za predmetno sofinanciranje se društvom znižujejo sredstva
za redno delovanje zavoda – materialni stroški in drugi odhodki.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje
kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve v kmetijstvu) gozdarstvo
(gozdna infrastruktura) in ribištvo.
1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA
Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva
za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Za celoten program reforme kmetijstva in živilstva se v letu 2007 načrtuje sredstva v višini
253.932 evrov. Poleg novo planiranih sredstev v višini 214.299 evrov, se v letu 2007 načrtuje
tudi sredstva prenosa iz leta 2006 v višini 39.633 evrov .
11029001 STRUKTURNI UKREPI V KMETIJSTVU IN ŽIVILSTVU
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu zajemajo podporo za prestrukturiranje rastlinske
proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za
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prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (npr.: subvencioniranje obrestne mere,
ipd.).
Leto 2006 je bilo zadnje leto prehodnega obdobja, ko lokalna skupnost v okviru proračunskih
sredstev v skladu z veljavnimi predpisi izvaja predvsem ukrepe kmetijske strukturne politike,
ki pomenijo podporo kmetijski dejavnosti. Tako se v letošnjem letu zadnjič financira in sicer
le obveznosti plačil iz leta 2006 in sicer ukrepe subvencioniranja osemenitev, raznih analiz v
kmetijstvu, prevoza mleka. Izobraževanje kmetov pa se načrtuje tudi v letošnjem letu in v
celotnem nadaljnjem obdobju.
41 - Subvencioniranje obresti, razpis in druge subvencije v kmetijstvu
Subvencioniranje obresti

Za subvencioniranje obrestne mere se v letu 2007 načrtuje občinska sredstva v višini 2.086
evrov.
Subvencioniranje osemenitve krav

Za podporo vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenske živine v
kmečki reji se v letu 2007 načrtuje sredstva občinskega proračuna v višini 1.029 evrov za
plačilo obveznosti iz leta 2006.
Subvencioniranje laboratorijskih analiz

Za subvencioniranje laboratorijskih analiz (zemlje, zelja, kisa, žganja, zrelosti sadja – jabolka)
se v letu 2007 načrtuje sredstva v višini 519 evrov, za plačilo obveznosti iz leta 2006.
Regresiranje prevoza mleka

Za sofinanciranje stroškov prevoza mleka kmetom na nerentabilnih linijah oziroma linijah
kjer se stroški prevoza mleka zaradi premajhne količine odkupljenega mleka ne pokrivajo s
sredstvi, ki jih za ta namen izplača oz. krije mlekarna, ki odkupuje mleko se v letu 2007
načrtuje sredstva v višini 3.438 evrov za plačilo obveznosti iz leta 2006.
Sofinanciranje izobraževanja kmetov

Za spodbujanje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje ter izboljšanje kvalitete
življenja na podeželju, izobraževanje na področju dopolnilnih dejavnosti v smislu
pospeševanja registracije kmetij, seznanjanja z obstoječo zakonodajo in predstavitev možnosti
za opravljanje dopolnilnih dejavnosti ter organizacije strokovnih seminarjev se v letu 2007,
načrtuje sredstva v višini 12.393 evrov in sicer za plačilo obveznosti iz leta 2006 v višini
5.884 evrov ter nova sredstva za leto 2007 v višini 6.509 evrov.
11029002 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ
Podprogram zajema obnovo vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in
objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična
dejavnost, domača obrt, ipd.), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva,
zveze).
42 – Sofinanciranje društev
Sofinanciranje društev

Za spodbujanje aktivnosti kmetijskih društev, zlasti aktivnosti strokovnega dela, strokovnih
prireditev, prenosa tržnih informacij in izdaje strokovno informativnih publikacij se v letu
2007 načrtuje sredstva za sofinanciranje delovanja oziroma programov kmetijskih društev v
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višini 8.686 evrov. Od tega se načrtuje sredstva prenosa za plačilo obveznosti iz leta 2006 v
višini 4.298 evrov in nova sredstva v višini 4.388 evrov.
43 – Sofinanciranje razvojnih programov
Izdelava razvojnega programa podeželja in vzpostavitev LAS

Za Razvojni program podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, ki je temelj za
realizacijo različnih projektov s področja gospodarstva in negospodarstva na omenjenem
območju podeželja v obdobju 2007-2013, so bile načrtovane naslednje faze:
a) uvajalna faza
V letu 2005 so se pričele aktivnosti pri izvedbi Razvojnega programa podeželja za občine
Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Občina Ilirska Bistrica se je kot nosilna občina prijavila na
razpis MKGP za uvajalno fazo za kar so ji bila odobrena sredstva v višini 50% vrednosti
programa, to je 12.894 evrov. Do leta 2006 je bila občina upravičena do sredstev v višini
12.310 evrov. Sredstva v višini 584 evrov pa bo MKGP nakazalo v začetku leta 2007.
Uvajalna faza se je zaključila s podpisom pisma o nameri z bodočimi partnerji – udeleženci,
ki so aktivno sodelovali v času izvajanja omenjenega projekta.
b) vzpostavitev LAS
Izdelavi strateškega in izvedbenega dela programa sledi vzpostavitev lokalne akcijske skupine
– LAS. Za izvedbo omenjene aktivnosti so potrebna sredstva v višini 9.163,75 evrov, ki jih
financira Občina Ilirska Bistrica v višini 4.192 evrov (45,75%), Občina Pivka v višini 1.964
evrov (21,43%) in Občina Postojna v višini 3.008 evrov (32,82%).
V proračunu za leto 2007 se načrtuje sredstva sofinanciranja Občine Pivka in Postojna v višini
4.971 evrov.
Delovanje LAS

Za delovanje LAS za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna se načrtuje sredstva v višini
20.865 evrov. Sredstva se koristi v primeru, če LAS ne bo pridobila sredstev za delovanje na
javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Sofinanciranje projekta Brkinska sadna cesta

Društvo Brkinskih sadjarjev je v letu 2006 pridobilo državna sredstva za izvedbo projekta
tematske poti »Brkinska sadna cesta«. Kot partner so bile prijavljene tudi občine Ilirska
Bistrica, Hrpelje – Kozina, Divača in Pivka. Za sofinanciranje omenjenega projekta se
načrtuje sredstva v višini 2.086 evrov. Sredstva se društvu zagotovi v primeru, da svoj delež v
enaki višini kot je delež naše občine, zagotovijo tudi ostale tri občine.
44 - Vlaganja v kmetijsko proizvodnjo
Izdelava idejne zasnove za vzpostavitev skupnega trženje kmetijskih pridelkov in
izdelkov v občini
Za izdelavo idejne zasnove za vzpostavitev skupnega trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov
se načrtuje sredstva v višini 6.259 evrov.
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45 - Varstvo kmetijskih zemljišč
Ureditev pašnikov

V letu 2007 se za omenjeni ukrep, ki zajema ureditev zemljišča, postavitev ograj, ipd.
načrtuje sredstva v višini 10.432 evrov. Sredstva se dodeljuje na podlagi občinskega
pravilnika.
Ureditev trajnih nasadov

V letu 2007 se za omenjeni ukrep, ki zajema ureditev trajnih nasadov za jabolka, slive,
šparglje, ipd. načrtuje sredstva v višini 10.432 evrov. Sredstva se dodeljuje na podlagi
občinskega pravilnika.
46 - Projekti v primarno kmetijsko pridelavo
Sofinanciranje investicij posameznikom v kmetijsko primarno pridelavo

Za financiranje projektov v primarno kmetijsko pridelavo (novogradnja in obnova hlevov,
nakup opreme, osnovne plemenske črede, postavitev zavarovanih prostorov s pripadajočo
opremo in mehanizacijo v vrtnarsko proizvodnjo, kmetijske mehanizacije, nakup
gospodarskih objektov, ureditev prostorov s pripadajočo opremo namenjenih neposredni
prodaji kmetijskih pridelkov iz lastne primarne proizvodnje oz. kmetijskih proizvodov iz
dopolnilne dejavnosti na kmetijah in investicije v dopolnilne dejavnosti) se v letu 2007
načrtuje sredstva v višini 20.865 evrov.
47- Tržnice v mestu Ilirska Bistrica
Za ureditev tržnice v mestu Ilirska Bistrica se v letošnjem letu načrtuje sredstva za izdelavo
študije o možnosti ureditve omenjene tržnice v višini 4.173 evrov.
48 -Ureditev sejmišča in obratovalni stroški
Za ureditev sejmišča se načrtujejo sredstva za plačilo obveznosti iz leta 2006 v višini 12.519
evrov. Po ureditvi vse potrebne dokumentacije se določi tudi višina obratovalnih stroškov, na
podlagi katerih se bo odločalo tudi o morebitnem subvencioniranju stroškov upravljavcu
kompleksa. Morebitna dodatna sredstva iz naslova subvencije oziroma doplačila obratovalnih
stroškov sejmišča se vključi v rebalans proračuna.
49 - Predstavitev kmetijstva v občini
Ukrep pomeni pomoč kmetijam pri trženju kmetijskih proizvodov, predvsem pri spodbujanju
promocije kmetijske dejavnosti v občini, združevanja kmetov in izmenjavo informacij.
Sredstva so namenjena izvedbi »kmetijske tržnice«, ki naj bi postala tradicionalna prireditev
se v letu 2007 načrtuje sredstva 6.202 evrov.
11029004 UKREPI ZA STABILIZACIJO TRGA: NEPOSREDNA PLAČILA V
KMETIJSTVU
Podprogram zajema ukrepe za stabilizacijo trga: neposredna plačila v kmetijstvo.
Leto 2006 je bilo zadnje leto prehodnega obdobja, ko lokalna skupnost v okviru proračunskih
sredstev v skladu z veljavnimi predpisi izvaja neposredna plačila. Tako se v letošnjem letu
zadnjič financira tudi neposredna plačila v kmetijstvu, kot so v proračunu načrtovana sredstva
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za odkrivanje in zatiranja kroničnega mastitisa pri kravah molznicah, sofinanciranje pregledov
plemenskih žrebcev in sicer se načrtuje le obveznosti plačil iz leta 2006.
50 - Neposredna plačila v kmetijstvu
Subvencioniranje odkrivanja in zatiranja kroničnega mastitisa pri molznicah

Za pospeševanje preventivnega zdravljenja živali in s tem zmanjšanja kurativnega zdravljenja
se v letu 2007 načrtuje sredstva občinskega proračuna v višini 2.365,17 evrov za plačilo
obveznosti iz leta 2006.
Sofinanciranje zdravniških pregledov za plemenske žrebce

V letu 2007 se načrtuje občinska sredstva za zdravniške preglede za plemenske žrebce v
višini 417,29 evrov za preiskave na kužno malokrvnost (IAK), konjski arteritis in infekciozni
metritis kopitarjev (CEM). Sredstva so namenjena plačilu obveznosti iz leta 2006.
1103 SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU
Glavni program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za
varovanje zdravja živali na občinski ravni.
11039002 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI
Podprogram zajema zdravstveno varstvo rastlin in živali – sofinanciranje zavetišč (azilov) za
živali, društev za zaščito živali. V okviru programa se sredstva namenjajo za izvajanje
veterinarskih storitev za zapuščene živali, ki so najdene na območju občine in sofinanciranje
zavetišča za živali.
51 – Sofinanciranje zavetišč za živali
Plačilo stroškov zavetišča za živali se načrtuje sredstva 1.461 evrov.
1104 GOZDARSTVO
Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
11049001 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST
Podprogram zajema vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest in sicer gradnjo, rekonstrukcijo in
vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake), ki je vezan na višino
namensko prejetih sredstev pridobljenih od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ter programa vzdrževanja, ki ga izdela Zavod za gozdove Postojna in Sežana..
52 – Vzdrževanje gozdnih cest
Sredstva za tekoče vzdrževanje gozdnih cest se načrtuje v višini 118.539 evrov in sicer je
osnova lanskoletna višina sredstev povečana za 2,1%.
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture.
1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA
Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno
razsvetljavo.
13029001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
Podprogram zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in
zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, varovalne ograje, grbine).
53 – Tekoče vzdrževanje lokalnih cest
Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Sredstva za vzdrževanje lokalnih cest se načrtuje v višini 346.300 evrov:
- za vzdrževanje lokalnih cest in zimsko službo se v letu 2007 načrtuje sredstva v višini
269.772 evrov, ki vključujejo tudi sredstva za plačilo obveznosti iz meseca novembra
in decembra 2006. Sredstva za mesec november in december 2007 pa se načrtuje v
sredstvih predobremenitve za leto 2008. Sredstva predobremenitve se načrtuje tudi za
celo leto 2008, 2009 in 2010.
- za talno signalizacijo sredstva v višini 18.995 evrov;
- za krpanje asfalta v občini – lokalnih cest in javnih poti se načrtuje sredstva v višini
41.157 evrov in sicer sredstva prenosa v višini 11.641 evrov in nova sredstva v višini
29.516 evrov;
- za zimsko službo v mestu (kolektivna raba) se načrtuje sredstva v višini 16.375 evrov;
13029002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
Vsebina tega podprograma zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo
in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine).
54 – Rekonstrukcija lokalne ceste Zarečica - Koseze
V letu 2007 se za omenjeno rekonstrukcijo načrtuje sredstva v višini 194.500 evrov. Za
izvedbo rekonstrukcije na delu ceste od odseka regionalne ceste Ilirska Bistrica – Podgrad do
naselja Zarečica se načrtuje sredstva v višini 191.996 evrov in za plačilo nadzora sredstva v
višini 2.504 evrov.
55 – Obnova mostu Ostrožno Brdo
Za plačilo obznosti iz leta 2006 se načrtuje sredstva prenosa v višini 28.196 evrov, od tega za
izvedbo 25.292 evrov in nadzor v višini 2.904 evrov.
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57 – Urejanje povezovalnih poti na Topolcu
Sredstva za investicijo so bila zagotovljena v proračunu za leto 2001. Investicija se je izvajala
in bila zaključena v letu 2002. V letu 2003 so bila predvidena sredstva iz prenosa v višini
57.740 evrov in sicer za nakup zemljišč, parcelacijo zemljišč in morebitne druge stroške v
zvezi z urejanjem lastništva. Sredstva prenosa iz leta 2003 v višini 57.240 evrov so bila
načrtovana tudi v proračunu za leto 2004 in so se koristila v višini 32.671 evrov, za nakup
zemljišč, ureditev odvodnjavanja pri povezovalni poti in prehodu čez železnico. V letu 2005
so bila izvedena dela na povezovalni poti v višini 14.003 evrov. Preostanek sredstev v višini
8.770 evrov je bil načrtovan v letu 2006 za odkup zemljišč za povezovalno pot.
V letu 2007 se načrtuje sredstva v višini 21.058 evrov, od tega 8.770 evrov prenosa in 12.287
evrov novih sredstev za odkup zemljišč in ureditev povezovalnih poti.
Morebitna neporabljena sredstva v višini 8.770 evrov se bodo morala na podlagi izvensodne
poravnave vrniti Slovenskim železnicam.
58 - Ureditev LC Koseze – Velika Bukovica – Harije
V letu 2007 se za omenjene aktivnosti načrtuje sredstva v višini 108.192 evrov, od tega 1.552
evrov sredstev prenosa za plačilo idejnega projekta za priključitev LC V.Bukovica na glavno
cesto in nova sredstva v višini 106.640 evrov.
Za ureditev priključka LC Koseze- V. Bukovica na glavno cesto se načrtuje sredstva v višini
30.275 evrov in sredstva nadzora v višini 1.252 evrov.
Poleg teh sredstev se načrtuje sredstva v višini 25.038 evrov za ureditev dela cesta
V.Bukovica – Harije (klanec pod Harijami) ter sredstva za izdelavo projekta za cesto Velika
Bukovica v višini 25.038 evrov in za izdelavo projekta za most Velika Bukovica v višini
25.038 evrov.
59 – Rekonstrukcija LC Rečica – Zarečje - Bubec
Za nadaljevanje rekonstrukcije omenjene ceste se načrtuje sredstva v višini 272.601 evrov.
60 – Ureditev Rozmanove ulice in ulice 4. Armije
Za plačilo idejnega projekta za ureditev celotne Rozmanove ulice, z vsemi kraki, vključno z
odsekom do križišča ceste Ilirska Bistrica - Zabiče in Ulice 4.armije se načrtuje sredstva
prenosa v višini 20.865 evrov.
Za izdelavo projektov PGD in PZI se načrtuje sredstva v višini 20.865 evrov.
Sama ureditev ceste pa se načrtuje v obdobju od leta 2008 in 2009 in sicer v treh fazah:
1.f.aza: od pošte do policije in celotna ulica IV.armije,
2.faza: od postaje policije oziroma ulice IV.armije do OŠ A.Žnideršiča in od policije do
izhoda na glavno cesto nasproti Mikoze,
3.faza: od OŠ A.Žnideršiča do odcepa na glavno cesto Il.Bistrica - Zabiče.
61 – Ureditev Prešernove ulice
Za plačilo idejnega projekta ureditve Prešernove ulice in sicer od placa pa do križišča pri
Komunali, se načrtuje sredstva v višini 23.877 evrov od tega sredstva prenosa v višini 3.013
evrov.
Za ureditev same ceste se v letu 2007 načrtuje sredstva v višini 83.459 evrov in sredstva
predobremenitve v višini 333.834 evrov.
Nadaljevanje izvedbe omenjene rekonstrukcije se načrtuje v letih 2008 in 2009.
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63 – Ureditev pločnikov in avtobusnih postajališč
Letošnji finančni načrt občinske uprave vključuje tudi ureditev pločnikov in avtobusnih
postajališč v posamezni krajevni skupnosti. Do sedaj so bila ta dela vključena v finančne
načrte krajevnih skupnosti.
Za omenjeno aktivnost se v letu 2007 načrtuje sredstva v višini 50.075 evrov, in sicer za
ureditev postajališča in pločnika v Vrbovem, pločnika v Vilharjevi ulici in pločnikov v KS
Dolnji Zemon.
64 – Rekonstrukcija LC Harije - Pregarje
Za nadzor pri rekonstrukciji omenjene ceste se načrtuje plačilo nadzora v višini 11.528 evrov,
od tega je 1.095 evrov sredstev prenosa.
66 – Rekonstrukcija ceste Davor - Podstenje
V letu 2007 se načrtuje rekonstrukcija omenjene ceste, katere vrednost je ocenjena na 325.389
evrov. Investicija se financira v letu 2007 iz sredstev občinskega proračuna v višini 29.210
evrov, ki vključuje tudi sredstva prenosa v višini 15.734 evrov. Za izdelavo projektne
dokumentacije se načrtuje 16.692 evrov, za izvedbo pa 12.519 evrov. Poleg teh sredstev se za
izvedbo načrtuje tudi sredstva predobremenitve v višini 79.286 evrov.
V letu 2007 se evidenčno načrtuje tudi sredstva investitorja izgradnje veternih elektrarn v
višini 83.459 evrov. V letu 2008 pa še sredstva v višini 129.361 evrov.
67 – Rekonstrukcija ceste Podtabor – glavna cesta
V letu 2007 se načrtuje rekonstrukcija omenjene ceste, katere vrednost je ocenjena na 108.496
evrov. Investicija se financira v letu 2007 iz sredstev občinskega proračuna v višini 16.692
evrov, ki vključuje 8.346 evrov sredstev prenosa. Za izdelavo projektne dokumentacije se
načrtuje sredstva v višini 8.346 evrov, za izvedbo pa 12.519 evrov. Poleg teh sredstev se za
izvedbo načrtuje tudi sredstva predobremenitve v višini 20.865 evrov.
V letu 2007 se evidenčno načrtuje tudi sredstva investitorja izgradnje veternih elektrarn v
višini 29.210 evrov. V letu 2008 pa še sredstva v višini 41.729 evrov.
68 – Rekonstrukcija ceste Koritnice - Mašun
Za omenjeno investicijo se načrtuje sredstva v višini 43.816 evrov, od tega za izdelavo
projektne dokumentacije sredstva v višini 2.086 evrov, za izvedbo pa 41.729 evrov.
6 9 - Rekonstrukcija ceste Bač – Zagorje
Za rekonstrukcijo omenjene ceste se načrtuje sredstva v višini 305.329 evrov od tega sredstva
Ministrstva za obrambo v višini 242.030 evrov.
71 – Rekonstrukcija ceste Bitnja - Kilovče
V letu 2007 se načrtuje sredstva v višini 27.124 evrov za izdelavo projekta za izgradnjo
nadvoza čez železniško progo.
72 – Obnova objekta na LC Zarečje – Brce
V letu 2007 se načrtuje sredstva v višini 11.684 evrov za izdelavo projekta za obnovo mostu
čez Posrtev.
73 – Prometna ureditev na območju ZD, Doma na Vidmu in OŠ DK
Za izdelavo idejne zasnove in projektne dokumentacije za omenjeno območje se načrtuje
sredstva v višini 50.075 evrov. K projektu se pristopi v kolikor bo rešena problematika Doma
na Vidmu.
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74 – Obnova objektov na LC Betula - Kuteževo
V letu 2007 se načrtuje sredstva prenosa za plačilo projektov (PGD in PZI) v višini 35.470
evrov in nova sredstva za obnovo mostu v višini 20.865 evrov. Poleg teh sredstev se načrtuje
tudi sredstva predobremenitve v višini 250.376 evrov.
75 – Sanacija nadvoza Mala Bukovica
Za sanacijo nadvoza se načrtuje sredstva prenosa v višini 10.465 evrov, od tega 990 evrov za
projektno dokumentacijo in 9.475 evrov za izvedbo sanacije.
77 – Sanacija plazov
Za sanacijo treh plazov in sicer v Podbežah, Pavlici in Posrtvi se načrtuje sredstva v višini
25.038 evrov.
78 – Ureditev križišča in avtobusne postaje Plama – Hrušica
Za izdelavo idejne zasnove za ureditev križišča in avtobusnega postajališča v Hrušici se
načrtuje sredstva v višini 14.605 evrov.
79 – Ureditev križišča Podgrad – Ilirska Bistrica in pločnika v Podgradu
Za izdelavo idejne zasnove za ureditev križišča Podgrad – Ilirska Bistrica in projektne
dokumentacije za izgradnjo pločnika v Podgradu se načrtuje sredstva v višini 14.605 evrov.
81 – Urejanje industrijskih con
V okviru cestne infrastrukture je prikazano urejanje industrijskih con, ki zajema poleg
urejanja cest tudi urejanje kanalizacij, komunikacij, vodovodov, …. Po zaključku investicije,
ko bodo znani izdatki po namenih, se s sklepom župana o prerazporeditvi posamezni izdatek
evidentira v ustrezni program oz.podprogram.
Načrtuje se sredstva v višini 632.616 evrov, od tega 6.677 evrov prenosa.
Ureditev komunalne infrastrukture v OIC Trnovo – 1. faza

Za dokončanje prve faze ceste se načrtuje sredstva v višini 6.677 evrov.
Ureditev IC Ilirska Bistrica

Komunalna ureditev omenjene cone je ocenjena v višini 1.251.878 evrov. V letošnjem letu se
načrtuje sredstva v višini 625.939 evrov od tega 312.970 evrov državnih sredstev.
Enaka višina sredstev se načrtuje tudi v letu 2008.
13029003 UREJANJE CESTNEGA PROMETA
Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč,
prometne signalizacije, kategorizacijo cest.
82 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije
V letu 2007 se načrtuje sredstva v višini 84.659 evrov, od tega sredstva prenosa v višini
13.863 evrov, in sicer za:
Vzdrževanje signalizacije na cestnih prehodih

Za vzdrževanje signalizacije na cestnih prehodih se načrtuje sredstva v višini 14.523 evrov, od
tega prenos v višini 5.134 evrov.
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Osvetlitev prehodov

Za osvetlitev prehodov za pešce v Občini Ilirski Bistrici se v letu 2007 načrtuje sredstva v
višini 13.337 evrov, ki vključujejo sredstva prenosa v višini 2.904 evrov za plačilo obveznosti
iz leta 2006. Nova sredstva v višini 10.432 evrov se načrtuje za izdelavo novih projektov.
Osvetlitev prehodov - izvedba

Za osvetlitev prehodov za pešce v Občini Ilirski Bistrici - izvedba se v letu 2007 načrtuje
sredstva v višini 39.209 evrov, ki vključujejo sredstva prenosa v višini 5.825 evrov. Sredstva
se načrtuje za osvetlitev prehoda v Gregorčičevi ulici – nasproti Cvetličarne Margita in pred
bivšim hotelom Turist, na Bazoviški cesti - nasproti parka ter v odcepu za OŠ.
Prometna signalizacija (kolektivna raba)

Za urejanje prometne signalizacije, ki jo izvaja Komunalno podjetje Ilirska Bistrica se
načrtuje sredstva v višini 8.787 evrov.
Zamenjava robnikov (kolektivna raba)

Za zamenjavo robnikov, ki jo izvaja Komunalno podjetje Ilirska Bistrica v okviru kolektivne
rabe se načrtuje sredstva v višini 8.804 evrov.
13029004 CESTNA RAZSVETLJAVA
Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in
investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.
83 – Cestna javna razsvetljava
Za javno razsvetljavo se v letu 2007 načrtuje sredstva v višini 205.191 evrov.
Električna energija –tokovina

Za plačilo javne razsvetljave – tokovine se načrtuje sredstva v višini veljavnega proračuna leta
2006 povečano za 2,1%, v višini 179.490 evrov.
Vzdrževanje javne razsvetljave

Planira se sredstva v višini veljavnega proračuna iz leta 2006, povečana za 2,1%, kar znaša
25.701 evrov.
1303 ŽELEZNIŠKI PROMET IN INFRASTRUKTURA
Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture.
13039001 INVESTICIJSKO
INFRASTRUKTURE

VZDRŽEVANJE

IN

GRADNJA

ŽELEZNIŠKE

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje cestno železniških prehodov.
84 – Plačilo terjatve Slovenskim železnicam
Slovenske železnice zahtevajo od lokalnih skupnosti plačilo za vzdrževanje cestno železniških
prehodov. Vložena je tožba s strani Slovenskih železnic, vendar občine vztrajajo pri neplačilu
oziroma odpisu omenjene terjatve ter zahtevajo od države da omenjeno vzdrževanje izvajajo
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in financirajo Slovenske železnice. Glede na navedeno se načrtuje le evidenčna sredstva v
višini 87.631 evrov.

14 GOSPODARSTVO
Področje porabe zajema urejanje in nadzor na področju pospeševanja in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
1402 POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
14029001 SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA
Podprogram vključuje financiranje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega
gospodarstva, financiranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega
gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere, ipd.)
85 - Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
Za subvencioniranje obrestne mere se načrtuje sredstva v višini 20.865 evrov. Sredstva so
predvidena za subvencioniranje obrestne mere že razdeljenih posojil občine in garancijske
sheme v letih 2002 do 2007 ter za subvencioniranje obresti za kredite pridobljene po razpisu
iz leta 2006 in predvideni kredit razpisan v letu 2007 v višini 417.293 evrov 834.586 evrov.
O višini kredita se odloča župan glede na potrebe.
86– Sredstva za pospeševanje lokalnega in regionalnega razvoja
Študija o možnosti vzpostavitve inkubatorja

Za izdelavo študije o možnosti vzpostavitve inkubatorja v naši občini se načrtuje sredstva v
višini 4.173 evrov. Omenjeno študijo se poveri v izdelavo Razvojnemu centru Ilirska Bistrica.
Sofinanciranje podjetniškega krožka

Z izvedbo podjetniškega krožka v osnovnih šolah naše občine se je pričelo v jeseni 2003 in se
bo nadaljevalo tudi v letu 2007. Za ta namen se zagotovi sredstva v višini 5.842 evrov (drugo
polletje 2006/2007 in prvo polletje 2007/2008). Poleg tega se načrtuje prevzem obveznosti za
drugo polletje 2007/2008 v višini 2.921 evrov. Načrtuje se tudi sredstva prenosa v višini 2.921
evrov za plačilo obveznosti iz leta 2006.
Sofinanciranje dejavnosti RRC Koper v okviru RRA JP

Na osnovi Pogodbe o sodelovanju in organizaciji Regionalne razvojne agencije Južna
Primorska se v letu 2007 načrtuje sredstva občinskega proračuna za sofinanciranje dejavnosti
Regionalne razvojne agencija Južna Primorska v okviru RRC Koper oziroma vodenje RRA in
koordinacijo dela mreže lokalnih razvojnih organizacij v višini 7.138 evrov (12,9% delež).
Celotna vrednost znaša 55.333 evrov.
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Izdelava Energetske zasnove za Občino Ilirska Bistrica

Na podlagi veljavne zakonodaje smo dolžni izdelati energetsko zasnovo občine, katere glavni
cilj je oblikovanje temeljnega planskega dokumenta za oblikovanje enotne politike občine na
področju oskrbe in rabe vseh vrst energije. Program zajema analizo obstoječega stanja in
oblikovanje baze podatkov, pomembne za spremljanje izvajanja programov in odločitev,
presojo in izbiro možnih scenarijev kratkoročne in dolgoročne energetske oskrbe, pregleda
možnosti za učinkovitejšo rabo energije, pregled možnosti za decentralizirano energetsko
oskrbo (soproizvodnja toplote in električne energije), izkoriščanje obnovljivih virov energije
in podobno.
Vrednost projekta se ocenjuje v višini 40.060 evrov. Financiranje se načrtuje iz občinskih
sredstev v višini 20.030 evrov in državnih sredstev v višini 20.030 evrov. K izvedbi projekta
se pristopi le v primeru, da so pridobljena državna sredstva.
Sofinanciranje izdelave RRP NKR za obdobje 2007-2013

Na podlagi sklepa občinskega sveta sprejetega na 29. redni seji dne 02.02.2006, da Občina
Ilirska Bistrica pristopi poleg izdelave RRP za južno Primorsko za obdobje 2007-2013 tudi k
izdelavi RRP za Notranjsko-kraško regijo za obdobje od 2007-2013, je Občina Ilirska Bistrica
podpisala pogodbo o sofinanciranju izdelave Regionalnega razvojnega programa NKR za
obdobje 2007-2013. Na podlagi pogodbe so bila dela opravljena, za to je župan sprejel sklep o
prerazporeditvi sredstev v višini 4.173 evrov. Manjkajoča sredstva v višini 8.346 evrov pa se
načrtuje v proračunu za leto 2007.
Sofinanciranje delovanja Razvojnega centra Ilirska Bistrica

Glede na to, da center ni dostavil programa za leto 2007, se za delovanje oz. program RC
Ilirska Bistrica načrtuje sredstva v višini 44.341 evrov in sicer lanskoletna višina sredstev
povečana za 2,1%.
Končna višina sredstev se določi po obravnavi programa delovanja in finančnega načrta
Razvojnega centra Ilirska Bistrica na UO centra in Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
V kolikor bodo potrebna dodatna sredstva se le ta opredeli z rebalansom proračuna.
Priprava programa izvedbenih projektov

V letu 2007 je bil izdelan Regionalni razvojni program Južne Primorske za obdobje 2007 do
2013. V letu 2007 se prične izvajanje in sofinanciranje projektov iz omenjenega programa. V
okviru RRA JP se načrtuje priprava programa izvedbenih projektov, za kar se načrtuje
financiranje naše občine v višini 8.346 evrov.
1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA
Omenjeni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma in
gostinstva.
14039001 PROMOCIJA OBČINE
Podprogram promocija občine vključuje sofinanciranje promocijskih prireditev (npr.
sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne in naravne dediščine ter druge
promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).
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87 – Promocijske prireditve
Koledar prireditev

Za sofinanciranje mesečnega koledarja prireditev, katerega izdaja Turistično društvo Postojna
in ga sofinancirajo vse naše sosednje občine, se načrtuje sredstva v višini 1.424 evrov.
Študija koncepta turistične promocije občine
V letošnjem letu se načrtuje izdelava študije koncepta turistične promocije občine (zgibanka,
katalog, spletne strani in drugo), za kar se načrtuje sredstva v višini 8.346 evrov.
Izdelava topografske in turistične karte
Za izdelavo topografske in turistične karte občine in mesta Ilirska Bistrica se načrtuje
prenos sredstev za plačilo obveznosti iz leta 2006 v višini 6.439 evrov.
Druge nepredvidene promocijske aktivnosti
Za druge nepredvidene promocijske aktivnosti se načrtuje sredstva v višini 2.086 evrov.
Izvedba študijske delavnice
Za izvedbo študijske delavnice za zunanjo ureditev grajskega kompleksa na Premu se načrtuje
sredstva v višini 1.252 evrov.
Avtokarta Zanimiva Slovenija 3
Za sofinanciranje avtokarte Zanimiva Slovenija 3, ki vključuje tudi zanimivosti naše občine
(kulturna in naravna dediščina, prenočišča, gost. obrate, ipd.) se načrtuje sredstva v višini
1.461 evrov.
14039002 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA
88 – Sofinanciranje društev, prireditev
Nagrade in izvedba prireditve Moja dežela, lepa in gostoljubna
Za omenjeno prireditev se načrtuje sredstva v višini 1.745 evrov. Sredstva se koristi za
izvedbo prireditve in za nagrade podeljene konec leta 2006 v višini 976 evrov. Poleg teh
sredstev predobremenitve za nagrade podeljene v letu 2007 v višini 1.002 evrov.
Sofinanciranje delovanja in izvedbe programov turističnih društev

Za sofinanciranje delovanja in izvedbe programov turističnih društev se načrtuje sredstva v
višini 7.916 evrov, od tega se načrtuje sredstva prenosa v višini 2.190 evrov za poplačilo
obveznosti iz leta 2006 in nova sredstva v višini 5.726 evrov.
Sofinanciranje prireditev

V letu 2007 se načrtuje sredstva v višini 9.279 evrov za sofinanciranje naslednjih prireditev:
* Pustovanje
4.172 evrov
* Velikonočna prireditev
748 evrov
* Vizita
4.359 evrov
Za izvedbo pustovanja se načrtuje tudi prevzem obveznosti za leto 2008.
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89 – Vzdrževanje Premskega gradu
Za obratovalne stroške gradu Prem (elektrika, voda, ipd.) se načrtuje sredstva v višini 697
evrov. Za najnujnejše nepredvideno tekoče vzdrževanje se načrtuje sredstva v višini 2.086
evrov. Za material za vzdrževanje se načrtuje sredstva v višini 426 evrov.
90 – Vzdrževanje Ljudske šole na Premu
Za obratovalne stroške LŠ Prem (elektrika, voda, ipd.) se načrtujejo sredstva v višini 240
evrov.
91 – Nadomestilo oskrbnikoma na Premu
Za nadomestilo oskrbniku Premskega gradu in skrbnici Ljudske šole na Premu se načrtuje
sredstva v višini 2.382 evrov (bruto), lanskoletna sredstva povečana za 2,1%.
92 – Obnova Premskega gradu
Popravilo strehe na gradu Prem

Za popravilo strehe na gradu Prem, katere vrednost je 158.920 evrov, se v letošnjem letu
načrtuje sredstva v višini 63.295 evrov. Omenjeno investicijo sofinancira Ministrstvo za
kulturo v višini 45.902 evrov. Za izvajanje nadzora se načrtuje sredstva v višini 7.094 evrov.
Projekt za ureditev poti na grad Prem

Da bi lahko pristopili k ureditvi poti na grad Prem je nujno izdelati projekt za ureditev poti na
grad Prem. Za omenjene aktivnosti se načrtuje sredstva v višini 4.173 evrov.
Sama izvedba ureditve poti, ki se ocenjuje v višini 62.594 evrov se načrtuje v letu 2009 in
sicer iz občinskih sredstev v višini 31.297 evrov (50%) in državnih sredstev v višini 31.297
evrov (50%).
Obnova poslikav v veliki dvorani in kapeli

Za obnovo poslikav v veliki dvorani in kapeli se načrtuje sredstva v višini 50.075 evrov. Za
omenjeno obnovo se načrtuje občinska sredstva v višini 25.038 evrov in sredstva Ministrstva
za kulturo v višini 25.037 evrov.
93 – Ureditev turističnih središč
Za izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov turističnih središč se načrtuje
sredstva v višini 161.158 evrov in sicer sredstva prenosa za plačilo investicijskega programa
za turistično središče Mašun v višini 44.316 evrov in nova sredstva v višini 116.842 evrov.
Za predinvesticijski program za turistično središče Sviščaki, katerega vrednost se ocenjuje v
višini 58.421 evrov, se načrtuje občinska sredstva v višini 8.346 evrov in državna sredstva v
višini 50.075 evrov.
Za predinvesticijski program za turistično središče Gomanci, katerega vrednost se ocenjuje v
višini 58.421 evrov, se načrtuje občinska sredstva v višini 8.346 evrov in državna sredstva v
višini 50.075 evrov.
Omenjena projekta se izvajata le v primeru, da so odobrena in zagotovljena državna sredstva.
94 – Nove poti v novi Evropi
Namen projekta je izdelava turističnega produkta na opuščenih utrdbah na stari meji.
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Projekt vključuje obnove utrdb na področju cele Slovenije in povezovanje vseh ponudnikov
turističnih storitev v skupni turistični produkt. V naši občini se načrtuje obnovitev utrdbe na
območju Mrzli dol. Projekt bo sofinanciran z Norveškega finančnega mehanizma.
Za omenjeni projekt se v letu 2007 načrtuje sredstva v višini 129.594 evrov in sicer 12.519
evrov za izdelavo projektov in 117.076 evrov za izvedbo. Načrtuje se državna sredstva v
višini 66.149 evrov in občinska sredstva v višini 50.927 evrov.
Projekt se izvaja v primeru, da so odobrena državna sredstva.
95 - Investicijsko vzdrževanje na smučišču Sviščaki
V letu 2007 se načrtuje sredstva v višini 22.793 evrov in sicer sredstva prenosa v višini
16.534 evrov in novo načrtovana sredstva v višini 6.259 evrov za izgradnjo elektro priključka
na Garaži.
96 - Oglaševalne, pozdravne in reklamne table
V letu 2007 se za izdelavo oglaševalnih tabel načrtuje sredstva v višini 16.692 evrov in sicer
sredstva prenosa v višini 8.346 evrov in nova sredstva v višini 8.346 evrov.
97 - Projekt Prekrižane meje
Občina Il. Bistrica je vključena v skupni projekt Občine Pivka, Klana in Il. Bistrica, ki se
financira iz sredstev sosedskega programa SLO- CRO- HU.
Za projekt Prekrižane meje - ureditev stopnišča prvega in drugega nadstropja na gradu Prem
se v letu 2007 načrtuje sredstva v višini 142.084 evrov od tega sredstva prenosa v višini 6.264
evrov. Državna sredstva so odobrena v višini 84.687 evrov. Poleg omenjenih sredstev se v
letu 2007 načrtuje tudi občinska sredstva v višini 57.397 evrov. Sredstva se bo koristilo v
skladu s programom in sicer za ureditev stopnišča in drugega nadstropja gradu, ureditev sobe
za multivizijo (prvo nadstropje), ureditev muzejske zbirke, sanitarij in pisarne (drugo
nadstropje), postavitev informacijskih tabel in izvedba promocijskih aktivnosti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem
naravne dediščine.
1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno
vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
15029001 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI
Zbiranje in ravnanje z odpadki vključuje gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za
odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov,
odškodnine (rente) za komunalno deponijo.
99 – Zbiranje in ravnanje z odpadki
Sanacija divjih odlagališč

Za sanacijo divjih odlagališč se v letu 2007 načrtuje sredstva v višini 20.280 evrov in sicer
sredstva prenosa v višini 5.959 evrov in nova sredstva v višini 14.321 evrov in sicer za
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naslednja divja odlagališča: v Hrušici – (proti Solnam), v Dolenjah (pri jamah), v Sabonjah
(pred vasjo), v Il. Bistrici (ob cesti pri Reki), na Premu (nad Malečkarjem), na Starodu (pred
vasjo in pod cerkvijo).
Manjše komunalne storitve, odvozi avtomobilov, analize, ….

Za omenjene storitve se v letu 2007 načrtuje sredstva v višini 13.331 evrov.
100 – Sanacija deponije v Jelšanah
Za sanacijo deponije v Jelšanah se načrtuje sredstva prenosa v višini 11.046 evrov.
101 – Sofinanciranje skupnega centra
Za sofinanciranje skupnega oz. regijskega centra se načrtuje sredstva v višini 32.367 evrov.
Za izdelavo projektne dokumentacije za RCERO KOPER, razni stroški pri iskanju lokacije
drugega regijskega centra s strokovno tehnično pomočjo, komunikacijske podpore se načrtuje
28.143 evrov. 4.223 evrov se načrtuje za sofinanciranje nalog projektnega vodje konzorcija.
102 – Sanacija Globovnika
V državnem proračunu so za leto 2007 načrtovana sredstva v višini 41.729 evrov. Ta sredstva
so v občinski proračun vključena le evidenčno. Celotna vrednost se ocenjuje v višini
1.099.566 evrov.
103 – Zbirni center za komunalne odpadke in gradbeni material
Nakup zemljišča za zbirni center

V letu 2007 se za nakup zemljišča v zbirnem centru načrtuje sredstva prenosa v višini 11.379
evrov.
Izdelava projekta za občinski zbirni center

Za izdelavo projektov elektrovoda in vodovoda se načrtuje sredstva prenosa v višini 9.522
evrov.
Izdelava idejnega projekta za odlagališče gradbenega materiala

Za omenjeni projekt se načrtuje sredstva prenosa v višini 6.259 evrov.
Izvedba občinskega zbirnega centra za odpadke

V letu 2007 se za plačilo obveznosti za izgradnjo občinskega zbirnega centra načrtuje
sredstva v višini 285.946 evrov.
Izdelava projektov za ekološke otoke za vasi

Za izdelavo projektov za ekološke otoke za vasi se načrtuje sredstva v višini 8.346 evrov.
Izvedba ekoloških otokov

Za izvedbo ekoloških otokov se načrtuje sredstva v višini 163.996 evrov, od tega sredstva
prenosa v višini 17.944 evrov in nova sredstva za 32 ekoloških otokov v višini 146.052 evrov
– sredstva se pridobi na javnem razpisu (bivša taksa).
Celotna vrednost je ocenjena v višini 362.619 evrov.
104 – Ureditev odlagališča izkopanega materiala (kamnolom)
V letu 2007 se načrtuje sredstva v višini 16.692 evrov za izvedbo omenjene investicije.
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15029002 RAVNANJE Z ODPADNO VODO
Podprogram ravnanje z odpadno vodo zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih
sistemov in čistilnih naprav.

106 – Komunalna čistilna naprava
V letu 2007 se načrtuje sredstva prenosa v višini 2.262 evrov za odškodnino na objektih.
107 – Projekt za sprejem grezničnih vod na ČN - dopolnitev
Za izdelavo dopolnitve projekta za sprejem grezničnih vod na ČN se načrtuje sredstva v višini
12.519 evrov.
108 – Projekti za fekalno kanalizacijo Topolc
V letu 2007 se nadaljuje z izdelavo dopolnitve projektne dokumentacije za fekalno
kanalizacijo Topolc. Za izvedbo projekta se načrtuje sredstva prenosa v višini 15.563 evrov.
109 – Kanalizacija in ČN Bač
Za izdelavo dopolnitve projekta se načrtuje sredstva v višini 38.180 evrov, ki vključujejo
sredstva prenosa v višini 4.797 evrov. Načrtuje se tudi sredstva za odkup zemljišča v višini
6.189 evrov in sicer prenos v višini 1.669 evrov in nova sredstva v višini 4.520 evrov.
111 – Kanalizacija in ČN Podgrad
Za projekt kanalizacije in ČN se načrtuje sredstva v višini 25.038 evrov in sicer sredstva
prenosa v višini 8.136 evrov in nova sredstva v višini 16.901 evrov. Načrtuje se tudi sredstva
prenosa za odkup zemljišč v višini 1.337 evrov.
112 – Kanalizacija in ČN Hrušica
Za projekt kanalizacije in ČN se načrtuje sredstva v višini 41.729. Za izgradnjo se načrtuje
sredstva v višini 333.834 evrov, od tega 166.917 evrov že odobrenih državnih sredstev,
83.459 evrov državnih sredstev pridobljenih na javnem razpisu (prejšnja taksa). Preostali del
investicije v višini 83.458 evrov se pokriva s kreditom. Načrtuje se tudi sredstva za nadzor v
višini 10.432 evrov.
113 - Idejni projekti za kanalizacije in projektna dokumentacija
Izdelava idejnih projektov za kanalizacije Sušak, Novokračine….

Načrtovana so sredstva prenosa za stroške izdelave idejnih projektov za kanalizacije Sušak,
Novokračine, …. v višini 5.008 evrov.
Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo in ČN Starod

Za izdelavo dopolnitve projektne dokumentacije za kanalizacijo in ČN Starod – PGD in PZI
se načrtuje sredstva v višini 4.173 evrov.
Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo in ČN Jelšane in Dolenje

Za izdelavo dopolnitve projektne dokumentacije za kanalizacijo in ČN Jelšane in Dolenje –
PGD in PZI se načrtuje sredstva v višini 4.173 evrov.
Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo in ČN Novokračine in Sušak

Za izdelavo dopolnitve projektne dokumentacije za kanalizacijo in ČN Novokračine in Sušak
– PGD in PZI se načrtuje sredstva v višini 4.173 evrov.
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118 – Komunalno urejanje S-13
Za komunalno urejanje S-13 se načrtuje sredstva v višini 163.579 evrov. Za nakup zemljišč
(Benigar, Stanovanjska zadruga) se načrtujejo sredstva v višini 38.391 evrov. Za komunalno
urejanje se načrtuje kreditna sredstva v višini 125.188 evrov.
119 – Kanalizacija Topolc
Izgradnja prve faze kanalizacije na Topolcu se je pričela v letu 2003. Leta 2004 se je
nadaljevala izvedba investicije. V letu 2005 so bila načrtovana sredstva v višini 314.059 evrov
s tem, da se del sredstev za izgradnjo v višini 84.548 evrov koristi za plačilo v letu 2006.
Poleg zgoraj omenjenega prenosa v višini 84.548 evrov se je v letu 2006 načrtovalo tudi nova
sredstva v višini 281.369 evrov.
V letu 2007 se načrtuje sredstva v višini 333.467 evrov in sicer sredstva prenosa v višini
208.279 evrov in nova sredstva v višini 125.188 evrov.
Za izgradnjo kanalizacije Topolc se v letu 2007 načrtuje državna sredstva pridobljena na
javni razpis (bivša taksa).
120 – Kanalizacija Zarečje
Za izdelavo dopolnitve idejne dokumentacije in izdelavo projektov se načrtuje sredstva v
višini 50.076 evrov, od tega se v letu 2007 načrtuje tekočih izdatkov v višini 25.038 evrov in
sredstva predobremenitve v višini 25.038 evrov.
121 – Sekundarna kanalizacija Jasen
V letu 2007 se načrtuje sredstva prenosa v višini 4.173 evrov za plačilo po
obračunu oziroma odpravi napak po tehničnem pregledu.

končnem

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA
Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad
prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
16029003 PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Vsebina podprograma zajema sredstva za prostorske dokumente občine.
124 – Urbanizem in prostorsko planiranje
Dokumentacija na področju prostorskega planiranja

Za urbanizem in prostorsko planiranje se načrtuje sredstva prenosa v višini 167.632 evrov, od
tega se načrtuje sredstva prenosa v višini 21.579 evrov, namenjena za plačilo prostorskih
aktov za OIC Trnovo. Sredstva v višini 62.594 evrov pa se načrtujejo za pripravo Strategije
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prostorskega razvoja Občine Ilirska Bistrica. Poleg teh sredstev se načrtuje tudi sredstva
predobremenitve v višini 187.782 evrov.
Program urbanističnega urejanja prostora za razvojne potrebe turizma

Program sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo ali Slovenski podjetniški sklad, zajema
vlaganja v izdelavo novih ali spremembe obstoječih prostorskih planskih in izvedbenih aktov,
kot podlago za izvedbo načrtovanih investicij na področju turizma. Financirajo se upravičeni
stroški in sicer:
- izdelave strokovnih podlag za pripravo prostorskega planskega ali izvedbenega akta,
- izdelave občinskih prostorskih planskih aktov,
- izdelave občinskih prostorskih izvedbenih aktov.
Za zgoraj navedene programe se razvojna spodbuda lahko dodeli v obliki dotacije v višini do
70 % upravičenih stroškov.
V okviru te postavke se načrtuje izdelava lokacijskega načrta za Mašun in izdelava drugih
morebitnih prostorskih aktov v višini 83.459 evrov, od tega državna sredstva v višini 58.421
evrov in občinska sredstva v višini 25.038.
1603 KOMUNALNA DEJAVNOST
Glavni program Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje
pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge
komunalne dejavnosti.
16039001 OSKRBA Z VODO
Oskrba z vodo zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s
hidrantno mrežo.
125 – Stroški izgradnje ČN v vodarni v Ilirski Bistrici
V letu 2007 se načrtuje odhodke v višini 67.558 evrov, ki zajemajo obresti, glavnico in
stroške kredita za ČN v vodarni Ilirska Bistrica za obdobje od 01.01.2007 do 30.06.2007.
Obveznost plačevanja kredita za ČN v vodarni Ilirska Bistrica je prevzela Občina Ilirska
Bistrica iz sredstev proračuna. Kredit se plačuje do leta 2013.
V letošnjem letu se predvideva vračilo stroškov Komunalnemu podjetju Ilirska Bistrica le v
obdobju od 01.01.2007 pa do 30.06.2007, kajti dogovorjeno je da bo nadaljnje obveznosti
prevzelo Komunalno podjetje Ilirska Bistrica in sicer iz naslova cene vode.
126 – Vzdrževanje hidrantov
Za vzdrževanje hidrantov, ki ga izvaja Komunalno podjetje Ilirska Bistrica v okviru
kolektivne rabe se načrtuje sredstva v višini 11.262 evrov.
127 – Postavitev hidrantov
Za postavitev hidrantov v mestu in vaseh se v letu 2007 načrtuje sredstva občinskega
proračuna v višini 66.141 evrov in sicer 41.729 evrov novih sredstev in 24.412 evrov sredstev
prenosa. Program postavitve hidrantov sprejme Občinski svet na predlog odbora za urejanje
prostora in infrastrukturo.

52

128 – Izgradnja vodovoda Topolc
V letu 2007 se načrtuje sredstva v višini 41.729 evrov. Občina zagotavlja sredstva v višini
33.383 evrov, razliko v višini 8.346 bo sofinanciralo Komunalno podjetje Ilirska Bistrica.
Za izgradnjo vodovoda Topolc v višini 33.383 evrov se načrtuje desetletni kredit.
130 – Projekt zasnove prevzema lokalnih vodovodov in projekt za rekonstrukcijo
Za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo vodovoda Nova vas, Novokračine in
Sušak ter MP Novokračine – PGD in PZI se načrtuje sredstva v višini 14.372 evrov.
131 – Rekonstrukcija vodovoda Novokračine
V letu 2007 se načrtuje rekonstrukcija vodovoda Sušak, Novokračine, Mejni prehod v višini
292.105 evrov. Izvedba se načrtuje z najemom desetletnega kredita v višini 125.188 evrov in
sredstvi predobremenitve za leto 2008 v višini 166.917 evrov.
133 – Posodobitev črpališča Kraljevi hrib
Za ureditev vodovoda in črpališča Kraljevi hrib se načrtuje sredstva v višini 187.782 evrov.
Izvedba se načrtuje z najemom desetletnega kredita v višini 83.459 evrov in sredstva
predobremenitve za leto 2008 v višini 104.323 evrov. SIT.
135 – Projektna dokumentacija za ureditev Sušca in Bistrice
Za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Sušca in Bistrice se načrtuje sredstva v višini
16.692 evrov.

16039002 UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST
Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje
socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda.
136 – Pokopališče Ilirska Bistrica
Za plačilo obveznosti iz leta 2006 za izgradnjo drugega dela A - faze pokopališča se v letu
2007 načrtuje sredstva prenosa v višini 100.152 evrov.
Za izdelavo projektov za nadaljevanje tretjega dela A - faze izgradnje pokopališča oziroma
zaključnega dela pokopališča A – faze se načrtuje sredstva v višini 12.519 evrov.
Predračunska vrednost celotne investicije A – faze znaša 453.605 evrov. Omenjena vrednost
ne zajema B – faze.
Poleg gornjih sredstev se v letu 2007 načrtuje tudi sredstva prenosa v višini 11.698 evrov za
nakup zemljišča in sredstva za obnovo mrliške vežice oziroma prostora za svojce v višini
62.594 evrov. Omenjeno investicijo financira občina v višini 41.729 evrov in Komunalno
podjetje Ilirska Bistrica ter krajevne skupnosti, ki uporabljajo omenjeno vežico pa v višinin
20.865 evrov.
137 – Pokopališče Knežak
V letu 2007 se načrtuje sredstva v višini 14.601 evrov in sicer sredstva prenosa v višini 1.669
evrov in nova sredstva v višini 12.932 evrov za nakup zemljišča za dostopno pot.
140 – Mrliška vežica in pokopališče Šembije
Za projektno dokumentacijo za izgradnjo mrliške vežice se v letu 2007 načrtuje sredstva
prenosa v višini 6.259 evrov
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Sredstva za izgradnjo mrliške vežice, ki se bo pričela v letošnjem letu se načrtuje v finančnem
načrtu krajevne skupnosti.
141 – Mrliška vežica Sabonje
Za plačilo projektne dokumentacije se načrtuje sredstva prenosa v višini 6.259 evrov.
142 – Mrliška vežica Starod
Za plačilo projektne dokumentacije se načrtuje sredstva prenosa v višini 6.259 evrov.
143 – Mrliška vežica Ostrožno Brdo
Za izdelavo projektne dokumentacije se načrtuje sredstva v višini 6.259 evrov.
16039003 OBJEKTI ZA REKREACIJO
Podprogram zajema upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki,
otroška igrišča, kampi in podobno), gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za
rekreacijo.
144 – Urejanje zelenih površin
Za urejanje zelenih površin v mestu se načrtuje sredstva v višini 63.484 evrov. Sredstva za
urejanje zelenih površin v vaseh se načrtuje v finančnih načrtih krajevnih skupnosti.
Urejanje zelenih površin v mestu

Za urejanje zelenih površin v mestu se načrtuje sredstva v višini 18.183 evrov.
Urejanje zelenih površin v Športnem parku Nade Žagar in Kindlerjevem parku

Za urejanje zelenih površin v Športnem parku Nade Žagar in Kindlerjevem parku se načrtuje
sredstva v višini 16.010 evrov.
Urejanje Kindlerjevega parka

V letošnjem letu se načrtuje tudi sredstva za obnovo mostičev, klopi, košev ipd. v
Kindlerjevem parku v višini 12.519 evrov.

16039004 PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ - PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ
Podprogram zajema praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.
145 – Krasitev mesta in naselij
Za krasitve, ki jih izvaja Komunalno podjetje Ilirska Bistrica v okviru kolektivne rabe se
načrtuje sredstva v višini 18.890 evrov.
Novoletna krasitev

Za novoletno krasitev mesta in naselij se načrtuje sredstva v višini 11.878 evrov.
Redne krasitve ob državnih praznikih

Za redne krasitve ob državnih praznikih se načrtuje sredstva v višini 7.012 evrov.
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16039005 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI
Podprogram zajema plakatiranje in druge komunalne storitve na področju javnih površin,
čiščenje in pometanje, odstranjevanje plevela, vzdrževanje obcestne kanalizacije, čiščenje
obcestne kanalizacije, zbiranje in odvoz odpadkov skupne rabe.
146 - Plakatiranje
Sredstva za plakatiranje, ki ga izvaja Komunalno podjetje Ilirska Bistrica, se načrtuje v višini
9.611 evrov.
147 - Komunalne storitve
Proračunska postavka – komunalne storitve pomeni minimalno izvajanje vzdrževalnih del na
objektih in napravah kolektivne komunalne rabe javnega značaja, na področju javnih površin,
čiščenje in pometanje, odstranjevanje plevela, vzdrževanje obcestne kanalizacije, čiščenje
obcestne kanalizacije, zbiranje in odvoz odpadkov skupne rabe.
Komunalne storitve v mestu

Za komunalne storitve v mestu, ki zajemajo čiščenje in pometanje, odstranjevanje plevela,
zamenjava košev za smeti in drugo se načrtuje sredstva v višini 73.444 evrov.
Komunalne storitve v vaseh

Za komunalne storitve v vaseh, ki zajemajo čiščenje in pometanje, zamenjavo košev in drugo
se načrtuje sredstva v višini 36.164 evrov.
Skupne komunalne storitve

Za skupne komunalne storitve, ki zajemajo zbiranje in odvoz kosovnega materiala, razne
čistilne akcije se načrtuje v višini 32.623 evrov.

1605 SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE
Program porabe vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko
gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.
16059002 SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE
Podprogram spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje gradnjo, nakup in vzdrževanje
neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, nakup, gradnjo in
vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.
149 – Izgradnja stanovanj
Sanacija trafo postaje v kompleksu TOKISA

Za omenjeno sanacijo se načrtuje sredstva v višini 12.519 evrov.
Izdelava idejne zasnove za stanovanjsko gradnjo

Za izdelavo idejne zasnove za stanovanjsko izgradnjo se načrtuje sredstva v višini 20.865
evrov in sicer iz sredstev prenosa v višini 16.692 evrov in nova sredstva v višini 4.173 evrov.

55

Izdelava lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo

Za izdelavo lokacijskega načrta se načrtuje sredstva prenosa v višini 16.692 evrov.
16059003 DRUGI PROGRAMI NA STANOVANJSKEM PODROČJU
Drugi programi na stanovanjskem področju zajemajo prenos kupnin na SSRS in SOD,
upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe
(obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).
150 – Vzdrževanje stanovanj in drugi izdatki in transferi
Za vzdrževanje stanovanj in druge izdatke in transfere se načrtuje sredstva v višini 212.686
evrov.
Zavarovanje stanovanj

Za zavarovanje stanovanj se načrtuje sredstva v višini 9.898 evrov in sicer sredstva prenosa v
višini 1.552 evrov in nova sredstva v višini 8.346 evrov.
Upravljanje s stanovanji

Za upravljanje z občinskimi stanovanji, ki ga pogodbeno izvaja Stanovanje d.o.o. se načrtuje
sredstva v višini 17.526 evrov in sicer 835 evrov prenosa in nova sredstva v višini 16.692
evrov.
Tekoče vzdrževanje stanovanj

Za tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda se načrtuje sredstva v višini 11.684 evrov in
sicer prenos v višini 2.295 evrov in 9.389 evrov novih sredstev.
Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Za investicijsko vzdrževanje stanovanjskega fonda se načrtuje sredstva v višini 150.937 evrov
in sicer prenos v višini 51.970 evrov in 98.968 evrov novih sredstev.
Pretočkovanje stanovanj

Za omenjeno aktivnost se načrtuje sredstva v višini 6.259 evrov.
Rezervni sklad

Rezervni sklad se načrtuje v višini 7.183 evrov. Poleg tega so na razpolago tudi že izločena
sredstva v preteklih letih (2004, 2005 in 2006) v višini 20.390 evrov.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Slovenska odškodninska družba

Za pokrivanje obveznosti Stanovanjskega sklada RS se načrtuje sredstva v višini 6.259 evrov,
za obveznosti Slovenske odškodninske družbe pa sredstva v višini 2.921 evrov.

1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI
Program porabe Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
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16069001 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ
Podprogram zajema sredstva za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, vračilo komunalnega prispevka idr.)
151 – Odškodnine za zemljišča
Sredstva za odškodnine za zemljišča, ki zajema odškodnine za ceste in druga pravna razmerja
se načrtuje sredstva v višini 8.346 evrov.
152 – Cenitve nepremičnin, geodetske in druge storitve
Za urejanje zemljiškoknjižnega stanja, ki zajema stroške parcelacij, cenitve, geodetske
storitve, sodne, odvetniške, notarske storitve idr. se načrtuje sredstva v višini 83.459 evrov.
153 – Plačilo DDV
Za plačilo DDV od prodaje stavbnih zemljišč in za opravljene storitve se načrtuje sredstva v
višini 28.376 evrov.
16069002 NAKUP ZEMLJIŠČ
Podprogram zajema sredstva za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.
154 – Nakup zemljišč in odplačilo leasinga
Za nakup zemljišč se načrtuje sredstva v višini 308.631 evrov.
Nakup zemljišča v IC Ilirska Bistrica – odplačilo leasinga
Za odplačilo leasinga za nakup zemljišča v letu 2006 se načrtuje sredstva v višini 118.763 evrov.
Nakup zemljišč po odloku o določitvi predkupne pravice in drugi nakupi

Za morebitni nakup nepremičnin po odloku o predkupni pravici in druge nakupe se načrtuje
sredstva v višini 83.459 evrov.
Odplačevanje leasinga za nakup zemljišča v IC Ilirska Bistrica (ZN-1) -1

Za odplačevanje leasinga najetega v letu 2005 se načrtuje odplačilo obrokov za leto 2007 v
višini 118.763 evrov.
Nakup zemljišča v IC Ilirska Bistrica -II

V letu 2007 načrtujemo tudi nakup preostalega dela zemljišč v IC Ilirska Bistrica, katerega
vrednost je ocenjena v višini 91.804 evrov.
Nakup zemljišča v OC Koseze

V letu 2006 se bil izveden nakup zemljišč v OC Koseze. Za plačilo obveznosti iz naslova
omenjenega nakupa se v letošnjem letu načrtuje sredstva v višini 14.605 evrov in sicer
sredstva prenosa v višini 10.015 evrov in nova sredstva v višini 4.590 evrov.
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17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Omenjeno področje porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in
na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge
programe na področju zdravstva.
1702 PRIMARNO ZDRAVSTVO
Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju
primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih
dejavnosti.
17029001 DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV
Podprogram vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup
opreme za zdravstvene domove, dejavnost metadonskih ambulant.
155 – Dvigalo v ZD
Za izvedbo dvigala v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica skladno planiramo sredstva iz
prenosa proračuna 2006 za izvedbo v višini 66.767 evrov (od tega 33.383 evrov sredstev
Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica). Sredstva za izvedbo dvigala s spremljajočo ureditvijo
vhoda ter sanitarij za invalide so projektno ocenjena na 108.496 evrov. Ministrstvo za zdravje
je sofinancerska sredstva zagotovilo v letu 2005 za sanacijo strehe in projekta za ureditev
dvigala (ministrstvo je sofinanciralo skupno investicijo sanacije strehe in izvedbe dvigala).
Kot skupno investicijo lokalne skupnosti in Zdravstvenega doma planiramo zgolj 66.767
evrov, kar ocenjujemo, da bi zadostovalo za izvedbo dvigala brez ostalih posegov, ki jih lahko
Zdravstveni dom po lastni presoji sam izvede iz lastnih sredstev projekta. Investicijo smo
zaradi višjih ocenjenih vrednosti ponovno prijavili na razpis Ministrstva za zdravje za obdobje
2006-2008 in bomo v slučaju odobritve državnih sredstev z rebalansom predlagali novo
finančno strukturo investicije.
157 – Nakup rentgena
Nakup rentgena je bil izveden v letu 2006. Za plačilo obveznosti iz leta 2006 se načrtuje
sredstva v višini 21.240 evrov.
158 – Preureditev bivše lekarne v urgenco
Z izvedbo omenjene investicije se je pričelo v letu 2006. Investicijo je financiralo
Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni dom in občinski proračun. Za plačilo obveznosti iz leta
2006 se načrtuje prenos sredstev v višini 35.766 evrov.
159 - Adaptacija Zdravstvene postaje Knežak
Investicijo v ocenjeni vrednosti 60.090 evrov smo prijavili na razpis Ministrstva za zdravje za
obdobje 2006-2008 s finančno strukturo 22.112 evrov Ministrstva za zdravje, 18.991 evrov
sredstev Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica in 18.987 evrov izvirnih sredstev proračuna
Občine Ilirska Bistrica. Investicijo zaradi formalnih obveznih investicijskih transferov preko
proračunov lokalnih skupnosti vodimo v proračunu Občine Ilirska Bistrica. Za predmetno
investicijo smo že prejeli sklep resornega ministrstva za sofinanciranje v višini 22.112 evrov
ter soglasje Ministrstva za finance za izvedbo v letu 2007.
V tem sklopu je predvidena tudi rešitev otroške ordinacije.
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160 - Zamenjava reševalnega vozila za nujne prevoze
Investicijo v ocenjeni vrednosti 75.113 evrov smo prijavili na razpis Ministrstva za zdravje za
obdobje 2007-2008. Za nabavo vozila predvidevamo soudeležbo državnih sredstev v višini
25.038 evrov ter 28.167 evrov sredstev ZD Ilirska Bistrica, kar pomeni neposredno
sofinanciranje Občine Ilirska Bistrica v višini 21.908 evrov. Zaradi velike oddaljenosti do
hospitalnih centrov prihaja na področju izvajanja nujnih in nenujnih reševalnih prevozov do
hitre obrabe obstoječih reševalnih vozil in zato je nujno zagotavljanje nadomeščanja
reševalnih vozil in opreme. V primeru, da sofinancerska sredstva države ne bodo odobrena,
bomo z rebalansom predlagali bodisi črtanje naložbe iz proračuna bodisi drugačno strukturo
zagotavljanja sredstev.
161 – Preureditev prostorov Zdravstvenega doma
Investicijo v ocenjeni vrednosti 105.158 evrov smo prijavili na razpis Ministrstva za zdravje
za obdobje 2007-2008. Za izvedbo preureditve predvidevamo soudeležbo državnih sredstev v
višini 27.333 evrov ter 50.492 evrov sredstev ZD Ilirska Bistrica, kar pomeni neposredno
sofinanciranje Občine Ilirska Bistrica v višini 27.333 evrov. Investicija je namenjena
predvsem preureditvi prostorov sedanje urgentne ambulante v ordinacijo, preureditev
telefonije na sistem centreks ter izvedbo nekaterih adaptacijskih del.V primeru, da
sofinancerska sredstva države ne bodo odobrena, bomo z rebalansom predlagali bodisi črtanje
naložbe iz proračuna bodisi drugačno strukturo zagotavljanja sredstev.

1707 DRUGI PROGRMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA
Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in
mrliško službo.
17079001 NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
Nujno zdravstveno varstvo zajema zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju
zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
162 – Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
Zdravstveno zavarovanje občanov v višini 117.397 evrov planiramo glede na število
upravičencev in višino prispevka v obdobju september-november 2006, povečano za 5% rast
prispevka, kakor je bile povprečno realizirano v letih 2005 in 2006.
17079002 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA
Podprogram zajema plačilo mrliško ogledne službe.
163 – Mrliško ogledna služba
Za stroške mrliško ogledne službe so načrtovana sredstva v višini 19.173 evrov (sredstva leta
2006, povečana za rast 2,1%).
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje
posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge
posebne skupine.
1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
Glavni program ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in
obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.
18029001 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA
Nepremična kulturna dediščina zajema sredstva za izdelavo strokovnih podlag za zaščito
kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja
pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega
spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z
dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev
spominskih obeležij.
164 – Sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov
Sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov - KS
in
Sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov - DRUŠTVA, ŽU, OZB

Sredstva planiramo v višini 21.524 evrov in vključujejo tudi sredstva prenosa za poravnavo
obveznosti iz leta 2006 v višini 659 evrov. Načrtujejo se v nekoliko višjem znesku, kot bi
znašala rast glede na leto 2006, brez upoštevanih prenosov iz preteklih let. Informacije s
terena namreč kažejo, da so potrebe in interes organizacij za obnovo spomenikov, spominskih
obeležij in kulturne dediščine, varovane z varstvenimi režimi v občini velike ter da
predvidena sredstva zadoščajo za kritje zelo nizkega deleža vsakoletno zaprošenih sredstev.
Razdelitev po kontih med posameznike, KS, društva in drugo je planirano izkustveno,
dejansko realizacijo po segmentih pa bo možno opredeliti po izidu javnega razpisa za
sofinanciranje obnove spomenikov, s katerim se ureja ta proračunska postavka.
1803 PROGRAMI V KULTURI
Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe
v kulturi, ipd.
18039001 KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO
Podprogram vključuje sredstva za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice,
bibliobus, druge programe v knjžnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij, ipd.
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165 – Tekoči transferi v javne zavode
V letu 2007 se za omenjene aktivnosti načrtuje sredstva v višini 297.637 evrov.
Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica

V letu 2006 smo izvedli prehod na financiranje dejavnosti zavodov po izvedeni realizaciji, kar
je posledično pomenilo, da smo zavodom zagotavljali sredstva za obveznosti, ki so bile
dejansko plačane v letu 2006 (11 mesecev), za obveznosti iz meseca decembra 2006, ki jih
zavodi plačujejo januarja 2007 (vključno s plačami) pa smo predobremenili proračun 2007. V
letu 2007 tako poleg sredstev za obveznosti iz obdobja januar - november 2007 zagotavljamo
tudi sredstva za december 2006 (skupaj 12 mesecev). Posledično so zaradi tega sredstva za
leto 2007 bistveno višja kot v letu 2006. Poleg tega za obveznosti iz decembra 2007
predobremenjujemo proračun za leto 2008. S temi določili bodo tudi sklenjene pogodbe o
financiranju dejavnosti javnih zavodov za leto 2007.
Sredstva za dejavnost knjižnice planiramo skladno s finančnim načrtom zavoda. Sredstva po
strukturi odhodkov so sledeča:
a) Osebni dohodki
a1) Osebni dohodki - redni
a2) Osebni dohodki - pripravnik
b1) Materialni stroški - bruto (od tega 7.179 evrov tekoče vzdrževanje)
b2) Lastni prihodki
b3) Materialni stroški – neto, znižani za lastne prihodke knjižnice
a+b3) Sredstva za delovanje splošne knjižnice (OD + neto materialni stroški)
c) Sredstva za nabavo knjižničnega gradiva
a+b3+c) Sredstva za tekoče transfere javnemu zavodu

207.903 evrov
197.228 evrov
10.675 evrov
62.719 evrov
- 16.546 evrov
46.174 evrov
254.077 evrov
41.312 evrov
295.389 evrov

Glede na leto 2006 se financiranje dejavnosti zavoda glede na leto 2006 razlikuje v naslednjih
bistvenih novostih:
- delež zaposlitve računovodje je povečan iz 0,5 na 0,75 delovnega mesta. Obseg poslovanja
zavoda in programov, ki jih ta izvaja iz leta v leto narašča ter zavod z 0,5 zaposlenega
računovodskega delavca ne more kakovostno funkcionirati.
- zaposlitev pripravnika na delovnem mestu Bibliotekar, s čimer javni zavod pristopa k
usposabljanju potrebnega kadra za nadomeščanje predvidene upokojitve bibliotekarke v letu
2007.
- materialni stroški so za cca 1 mio SIT višji od dogovorjene indeksne rasti 2,1%. Vzrok za
povečanje teh stroškov je povečan obseg sekundarnih programov zavoda – literarnih večerov
in prireditev ter ur pravljic. Obseg literarnih večerov se je v letu 2006 povečal za skoraj
100%, trend obsega prireditev pa se v letu 2007 še povečuje, tako da ima zavod v povprečju
tri literarne večere mesečno. Enako se je v drugi polovici leta povečal obseg programa Ure
pravljic, saj so v program vključene 3 skupine otrok, skupaj 75 otrok.
- občinski proračun zagotavlja strukturno višja sredstva za nakup knjižničnega gradiva, saj
delež Ministrstva za kulturo v zadnjih letih ne dosega niti 40% sredstev, s katerim bi lahko
zavod zagotavljal nakup potrebnega števila izvodov v obsegu, ki je potreben za doseganje
matičnosti javnega zavoda.
Del materialnih stroškov bo zavod kril iz lastnih prihodkov. Sredstva so planirana izkustveno
in so omejena glede na zakonske omejitve, ki jih je Ministrstvo za kulturo uvedlo z
uveljavitvijo podzakonskih aktov na področju knjižničarstva.
Osrednja knjižnica Koper

V letu 2007 planiramo sredstva za sofinanciranje bibliobusa v višini 2,1% rasti mesečnega
stroška glede na leto 2006, zaradi prej navedenih razlogov pa so sredstva globalno za 12%
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višja kot v letu 2006 in so planirana v višini 2.249 evrov. Knjižnica S.Vilharja Koper že vrsto
let zahteva bistveno višja sredstva za sofinanciranje bibliobusa, vendar sodimo, da so sredstva
v prej navedeni višini zadostna ob upoštevanju dejstva, da bibliobus pokriva samo 6 naselij ter
da je tako izposoja kakor tudi obisk na precej nizki ravni.
18039003 LJUBITELJSKA KULTURA
Ljubiteljska kultura zajema sredstva za sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za
ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje
strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih
društev, programe kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
166 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam
Za omenjene aktivnosti se načrtuje sredstva v višini 121.764 evrov, ki vključujejo tudi
sredstva prenosa za plačilo obveznosti iz leta 2006 v višini 15.262 evrov.
Sofinanciranje programov kulture
in
Sofinanciranje praznikov

Sofinanciranje programov kulture v višini 91.804 evrov bo izvedeno enako kot v letu 2006 na
podlagi javnega razpisa. Sredstva povečujemo za dogovorjeni indeks 2,1% glede na leto 2006
brez prenosov, s tem, da namenjamo več sredstev za izvajanje kulturnih prireditev ob
praznikih, za isti znesek pa znižujemo obseg sofinanciranja programov kulture.
Poleg teh sredstev se načrtuje tudi prenos sredstev v višini 4.560 evrov.
Delitev sredstev za sofinanciranje kulturnih programov se izvede na podlagi javnega razpisa,
skladno s pravilnikom. Objavo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave
javnega razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom, po predhodni obravnavi na pristojnem
odboru Občinskega sveta – odboru za družbene dejavnosti.
Komisija za pripravo razdelilnika v letu 2006 je ugotovila, da je glede na potrebe izražen
primanjkljaj na sklopih 2 in 3, dočim je bil izražen presežek sredstev na sklopu 4, ter je
predlagala prerazporeditev sredstev.
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. Obseg sredstev po segmentih, ki do
sprejema lokalnega programa kulture nadomešča le tega, planiramo na podlagi delitve po
segmentih v letu 2006 z upoštevanjem predlaganih prerazporeditev.
V proračunskem letu 2007 se skupna višina sredstev za posamezne vsebinske sklope
programov iz prvega odstavka 13. člena pravilnika v znesku 91.804 evrov opredeli na sledeči
način:
- Sklop I: dejavnost kulturnih društev (A-L)
57.378 evrov
- Sklop II: sofinanciranje gostovanj (M1)
7.303 evrov
- Sklop III: sofinanciranje nabave opreme in rekvizitov (M2)
4.173 evrov
- Sklop IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3)
8.763 evrov
- Sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih,
občinskemu prazniku, ali drugih podobnih svečanostih (M4)
9.180 evrov
- Sklop VI: sofinanciranje publikacij (N)
5.008 evrov
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V sklopu IV.: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M 3) se sofinancira
prireditev Premska srečanja do višine 2.504 evrov, od katerih se 1.252 evrov nameni kot
nagrada za najboljše literarno delo.
V sklopu V.: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih, občinskem prazniku,
ali drugih podobnih svečanostih (M4) se sofinancira do višine:
- Dan upora
- Prvi maj – praznik dela
- Občinski praznik
- Dan državnosti
- Dan samostojnosti
- Občinski mesec kulture

1.043 evrov
2.086 evrov
835 evrov
1.043 evrov
1.043 evrov
3.130 evrov

JSKD OI Ilirska Bistrica – sofinanciranje programov
in
JSKD OI Ilirska Bistrica – sorazmerni del materialnih stroškov
in
JSKD OI Ilirska Bistrica – sorazmerni del plač

V letu 2007 planiramo sredstva za sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne
dejavnosti RS, Območna izpostava Ilirska Bistrica v višini 6.677 evrov, sredstva za
sofinanciranje sorazmernega dela materialnih stroškov izpostave JSKD Ilirska Bistrica v
višini 835 evrov in sorazmerni del plače vodje izpostave službe JSKD OI Ilirska Bistrica
višini 7.186 evrov. Z JSKD RS smo se dogovorili o skupnem financiranju izpostave v Ilirski
Bistrici v obsegu 70:30, s tem da proračun RS zagotavlja 70% stroškov. Občina Ilirska
Bistrica je s strokovnim delavcem na področju kulture zagotovila tudi strokovno pomoč
društvom pri izvajanju lastnih programov, dolgoročno pa je za Občino Ilirska Bistrica
pomembna predvsem kontinuiteta na tem področju, kar je povezano z upravljanjem in
izvajanjem kulturnih programov v Domu na Vidmu, katerega pridobitev kulturnega dela je
eden od projektov v teku.
Načrtuje se tudi sredstva prenosa v višini 5.338 evrov.
18039004 MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA
Podprogram mediji in avdiovizualna kultura zajema sredstva za lokalni časopis, lokalni radio,
lokalno televizijo, sofinanciranje glasil.
167 –Zakup občinskega glasila
Načrtuje se sredstva za nakup 50 izvodov časopisa v višini 876 evrov (konto 4020) ter
sredstva za zakup dveh strani v višini 14.753 evrov (konto 4026). Sredstva so planirana v
višini dogovorjene 2,1% rasti glede na leto 2006.,
168 – Oglaševanje Radio 94 in Radio Capris
Sredstva za oglaševanje lokalne skupnosti, zavodov in društev na Radiu 94 d.o.o. in NTR
d.o.o planiramo v višini 2.726 evrov (dogovorjena 2,1% rast glede na leto 2006).
Za isti namen in v isti višini se načrtuje sredstva za Radio Capris.
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18039005 DRUGI PROGRAMI V KULTURI
Drugi programi v kulturi zajemajo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih
objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih
objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih
kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko
vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.
171 – Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice
Investicijsko vzdrževanje in nabava osnovnih sredstev

Sredstva planiramo skladno s finančnim načrtom zavoda. Načrtovana je nabava opreme za
prireditve v višini 3.785 evrov (ozvočenje, LCD projektor, obešalnika, stojalo za kolesa in
digitalni fotoaparat), računalniška oprema za uporabnike knjižnice v višini 2.379 evrov (10
LCD monitorjev in kartic za zaščito programske opreme osebnih računalnikov za
uporabnike), nadgradnja pohištvene opreme za knjižnično gradivo v višini 5.174 evrov (4
kompleti polic na mladinskem oddelku in stojalo za CD medije), investicijsko vzdrževanje
fotokopirnega stroja (zamenjava bobna) v višini 1.461 evrov in sredstva za predelavo strojnih
instalacij – sistema CK in klimata v višini 25.438 evrov. Slednje investicijsko vzdrževanje je
potrebno izvesti zaradi večkratne odpovedi sistema CK v pritličju, kjer je zaradi zmrzali
večkrat odpovedal celoten sistem in so vsakoletni stroški vzdrževanja zaradi tega izjemno
visoki.
Projekt dvigala

V proračun ponovno uvrščamo sredstva za izgradnjo potniškega dvigala v Knjižnici Makse
Samsa. Z izdelanim projektom bo zavod lahko kandidiral na razpisih Ministrstva za kulturo in
tudi drugih razpisih za odpravo arhitekturnih ovir.
Cobiss program

V letu 2004 se na nivoju države pričel prehod knjižnic na nov informacijsko komunikacijski
sistem Cobiss 3, katerega vzpostavitev je Knjižnica pričela izvajati in ga večinsko izvedla v
letu 2006. Planirani strošek je bil ocenjen na 11.718 evrov, zajemal pa nadomestilo treh
obstoječih terminalov s osebnimi računalniki z ustrezno komunikacijsko opremo ter stroške
usposabljanja. Planirana sredstva v letu 2006 ne bodo zadoščala za celovito izvedbo prehoda
na sistem Cobiss 3, zato v letu 2007 planiramo poleg sredstev prenosa v višini 3.816 evrov še
dodatna sredstva v višini 2.086 evrov.
173 - Projekt ureditve Doma na Vidmu
Prenos kulturnega dela Doma na Vidmu na Občino Ilirska Bistrica je v zaključni fazi. V letu
2007 se načrtuje izdelavo projektne dokumentacije za ureditev kulturnega dela, za kar se
načrtuje sredstva v višini 29.210 evrov. Država pa bo zagotovila sredstva za projektno
dokumentacijo za ureditev dela objekta namenjenega za potrebe Upravne enote Ilirska
Bistrica v višini 29.210 evrov.
174 – Sofinanciranje opreme
V tej postavki se načrtuje sredstva v višini 2.086 evrov za sofinanciranje nakupa opreme za
kulturna društva. Sredstva je občina prejela kot namenska donatorska sredstva za prej
navedene namene.
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175 – Izvedba umetniških delavnic za dijake
Za izvedbo umetniških delavnic - slikarskih, ki jih bo organiziral in izvedel naš najemnik
poslovnih prostorov v vojašnici v Ilirski Bistrici se načrtuje sredstva v višini 584 evrov.

1805 - ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI
Glavni program šport in prostočasne aktivnosti vključujejo sredstva za financiranje
programov na področju športa in programov za mladino.
18059001 PROGRAMI ŠPORTA
Programi športa vključujejo sredstva za dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje
strokovne službe in organov športne zveze, nagrade športnikom in športnim delavcem,
promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih
in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna
vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija) financiranje športa
invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvorane, igrišča – obratovalni
stroški, zavarovanje in upravljanje) najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice,
igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
176 – Sofinanciranje programov športa
Sofinanciranje programov športa
in
Vzdrževanje športno-rekreativnih površin

V tej postavki planiramo 109.331 evrov za sofinanciranje programov športa ter 21.282 evrov
za sofinanciranje tekočega in investicijskega vzdrževanja športnih objektov v upravljanju
športnih organizacij, kar predstavlja 2,1% rast glede na leto 2006 brez prenosov.
Komisija za pripravo razdelilnika v letu 2006 je ugotovila, da so bila predvidena sredstva po
segmentih na segmentih III in VII prenizka glede na izražene potrebe, dočim so bila glede na
prijave dokaj visoko ovrednotena sredstva na nekaterih elementih segmentov I, IV in VI.
Skladno s pravilnikom se obseg sredstev po posameznih segmentih določi s proračunom
Občine za tekoče leto razpisa. Glede na ugotovitve komisije v letu 2006 predlagamo sledeč
razrez po segmentih:
I. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov v okvirni vrednosti
59,500%
II. Vrhunski šport v okvirni vrednosti
7,500%
III. Kakovostni šport v okvirni vrednosti
15,000%
IV. Športna rekreacija v okvirni vrednosti
5,000%
V. Šport invalidov v okvirni vrednosti
0,500%
VI. Velike mednarodne prireditve in prireditve
občinskega pomena v okvirni vrednosti
5,000%
VII. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu v okvirni vrednosti
7,500%
VIII. Športni objekti v okvirni vrednosti
0,000%
Sofinanciranje športnih objektov v višini 21.282 evrov za sofinanciranje tekočega in
investicijskega vzdrževanja športnih objektov v upravljanju športnih organizacij se izvede po
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enakem postopku kot je to predvideno s pravilnikom, ob upoštevanju omejitve, da za sredstva
za tekoče in investicijsko vzdrževanje športnih objektov lahko kandidirajo samo upravljavci
športnih objektov, razen OŠ, ki imajo sredstva za vzdrževanje na drugi proračunski postavki
ter da nabava opreme in vzdrževanje osebne opreme (oblačila in obutev) in športnih
rekvizitov (žoge, smuči) ni predmet sofinanciranja.
Razrez programov športa po segmentih ter določitev upravičencev in načina sofinanciranja
vzdrževanja objektov nadomešča letni program športa v letu 2007.
Načrtuje se tudi sredstva prenosa za sofinanciranje športnih programov - društva v višini
22.295 evrov in sredstva dogovorjenega programa v višini 16.057 evrov.
177 – Investicije v šport
Ureditev športnega igrišča Topolc

Izgradnjo večnamenskega asfaltnega športnega igrišča na Topolcu načrtujemo že nekaj let.
Glede na določeno lokacijo je bilo zaradi trase kanalizacije in potreb po ureditvi struge potoka
potrebno izvesti zamik izgradnje do razrešitve predhodnih vprašanj. V letu 2007 načrtujemo
zaključek prej omenjenih del. Glede na to izvedbo po potrebno revidirati izdelane idejne
zasnove in izvesti novo izvedbeno projektno dokumentacijo. Iz tega razloga planiramo v letu
2007 sredstva za izvedbeno projektno dokumentacijo in zemljišča v višini 12.519 evrov, v
letu 2008 pa bomo predlagali sredstva za izvedbo v predvideni višini 50.075 evrov.
Ureditev športnega igrišča ob gimnaziji v nekdanji vojašnici Ilirska Bistrica

Za ureditev obstoječega asfaltnega igrišča pri gimnaziji predvidevamo sredstva v višini
25.038 evrov. Sredstva se namenijo za asfaltno prevleko, črtanje igrišča, table s koši, gole z
mrežami ter sanacijo obstoječe varovalne ograje.
Idejni projekt ureditve Športnega centra Trnovo

Prenos ŠC Trnovo na Občino Ilirska Bistrica je v zaključni fazi. V letu 2007 načrtujemo
izdelavo idejnega projekta ter potrebne geodetske aktivnosti ter javno obravnavo idejnega
projekta, za kar načrtujemo sredstva v višini 20.865 evrov.
Izvedbeni projekt ureditve Športnega centra Trnovo

V letu 2007 načrtujemo poleg izdelave idejnega projekta in javne razprave tudi sklenitev
pogodbe za izdelavo izvedbenih projektov za ŠC Trnovo. Glede na to, da bo dokumentacija
predvidoma zaključena v letu 2008, načrtujemo skupna sredstva v višini 29.210 evrov, od
tega 4.173 evrov v letu 2007 in sredstva predobremenitve v višini 25.037 evrov.
Analiza stanja in projekti športnih objektov

V letu 2007 načrtujemo legalizacijo nekaterih že zgrajenih športnih objektov, izdelavo analize
stanja in potrebnih naložb v športne objekte ter izdelavo projektne dokumentacije za nove
naložbe, katerih izgradnja naj bi pričela leta 2008 v višini 12.519 evrov. Legalizirati bo
potrebno predvsem objekte, ki so bili v minulih letih zgrajeni na zemljiščih v lasti Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS oz. agrarnih skupnostih in katerih lastnik je ali pa bo v
kratkem postala Občina Ilirska Bistrica neposredno na podlagi zakona ali z odločitvijo
Upravne enote v postopkih vračila zemljišč agrarnim skupnostim.
Za nove naložbe se s strategijo določi obseg in dinamiko naložb.
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Ureditev športnega kompleksa v nekdanji vojašnici Ilirska Bistrica

Projektna dokumentacija in preliminarna ponudba sta nakazali, da je rekonstrukcija obstoječih
skladišč v kompleksu nekdanje vojašnice v Ilirski Bistrici, katere smo v fazi idejne zasnove
predvideli za izgradnjo športnega kompleksa dražja od novogradnje telovadnice po sedanjih
standardih. Ob dejstvu, da imamo za izgradnjo zagotovljena sofinancerska sredstva v višini
162.327 evrov (135.203 evrov prispeva MŠŠ, sektor za šport, 27.124 evrov pa Fundacija za
šport) predlagamo spremembo obstoječe idejne zasnove ter novogradnjo telovadnice, ki bi
zagotavljala vadbo in igranje košarke in odbojke v dveh vadbenih skupinah. S tem bi zadostili
kapacitetam za pouk športne vzgoje v gimnaziji za predvideni obseg 8 oddelkov in delitev po
spolu ter razbremenili povpraševanje po terminih v športni dvorani OŠ A. Žnideršiča, saj bi
novo telovadnico v popoldanskih in večernih terminih lahko uporabljali vsi rekreativci in
športni klubi, ki ne potrebujejo športne dvorane v celotnih gabaritih rokometnega igrišča.
Za izgradnjo zaradi že odobrenih sofinancerskih sredstev predlagamo kombiniran način:
- 375.563 evrov planiramo v proračunu kot naložbo Občine Ilirska Bistrica, ki bo
uveljavljala tudi prej navedena sofinancerska sredstva;
- 751.127 evrov planiramo kot naložbo zunanjega investitorja s podelitvijo stavbne
pravice za čas najemanja objekta, ki bo telovadnico kasneje oddajal Občini Ilirska
Bistrica v najem, participacijo najemnine pa bo zagotavljalo tudi MŠŠ za potrebe
pouka športne vzgoje gimnazijcev. S prenehanjem stavbne pravice objekt preide v last
lastnika stavbne pravice.
Za takšen pristop k investiciji smo se odločili zaradi dejstva, da je področje investiranja s
podelitvijo stavbne pravice šele v zametkih ter nam sofinancerji niso znali posredovati
informacij o tem, ali je možno sofinanciranje tudi v primeru, da bi bila celotna investicija
izvedena v sklopu podelitve stavbne pravice. Problem se izkazuje namreč v tem, da s
podelitvijo stavbne pravice investitorstvo preide od Občine Ilirska Bistrica na izbranega
izvajalca, ki pa po trenutnih pravilih ne more kandidirati za sofinancerska sredstva, občina pa
je do izteka stavbne pravice zgolj najemnik objekta. O podelitvi stavbne pravice bo odločal
občinski svet na eni od naslednjih sej, takrat pa bo tudi predstavljen načrt naložbe z vsemi
finančnimi elementi. Kot izhodišče smo namreč postavili 10-letno najemno/odplačilno
obdobje, kar se pa lahko spremeni, glede na bolj konkretne investicijske elemente.
Novogradnja po sedanjih standardih gradnje s spremljajočo zunanjo ureditvijo naj bi znašala
cca 1.126.690 evrov, vrednost pa temelji na vrednostih nekaterih dokončanih investicijah v
letu 2006, predvsem telovadnice v Lokavcu pri Ajdovščini.
18059002 PROGRAMI ZA MLADINO
Program za mladino vključuje sredstva za dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje
društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki),
sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami,
nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost.
178 - Sofinanciranje Kluba študentov
Sredstva za sofinanciranje programov Kluba študentov Ilirska Bistrica planiramo v skupni
višini 1.669 evrov, kar znaša malenkostno rast iznad dogovorjene 2,1% rasti glede na leto
2006, brez prenosov iz preteklih let (2,3%).
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19 - IZOBRAŽEVANJE
Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega
glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega
izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.
1902 - VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik
varstva in vzgoje otrok.
19029001 - VRTCI
Podprogram zajema sredstva za dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno
programov in plačil staršev, dodatni programi v vrtcih – sofinanciranje letovanja, zimovanja,
idr.), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.
179 – Sofinanciranje vrtcev v občini in izven
Sofinanciranje vrtcev v občini

Omenjeno sofinanciranje vključuje naslednje vrtce:
- VVE pri OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
- VVE pri OŠ Jelšane
- VVE pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak
- VVE pri OŠ Podgora Kuteževo
- VVE pri OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad
- VVE pri OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje
Sredstva za dejavnost predšolske vzgoje v enotah vrtcev pri občinskih osnovnih šolah
planiramo v višini 853.770 evrov, in sicer po enakem sistemu, kot je bil že obrazložen pri
Knjižnici Makse Samsa, torej s ponovnim 12-mesečnim financiranjem, kar se odraža na
precejšnjem povečanju sredstev in indeksov. Osebne dohodke planiramo po planskih
izhodiščih in veljavno sistemizacijo delovnih mest, sprejeto na občinskem svetu julija 2006.
Sredstva za materialne stroške, živila in tekoče vzdrževanje planiramo skladno s plani javnih
zavodov, korigirano glede na dejansko realizacijo v 11 mesecih leta 2006 ter upoštevanjem
globalne rasti izhodišča 2,1% glede na leto 2006. Pri tekočem vzdrževanju je kot osnova
upoštevan znesek 459 evrov/oddelek. Prispevek staršev, drugih občin in druge prihodke
zavoda planiramo glede na plane zavoda, korigirano glede na dejansko realizacijo v 11
mesecih leta 2006 ter upoštevanjem globalne rasti izhodišča 2,1% glede na leto 2006.
Strukturno so sredstva sledeča:
POSTAVKA

OŠ AŽ

OŠ JEL

OŠ KNE

OŠ KUT

OŠ POD

OŠ PRE

SKUPAJ

571.084

60.773

52.496

67.780

114.289

50.240

916.662

MATERIALNI STROŠKI

47.746

1.575

1.575

1.575

2.978

1.575

57.023

ŽIVILA

41.841

7.856

6.374

6.715

6.816

6.924

76.326

459

459

459

918

459

6.867

OSEBNI DOHODKI

TEKOČE VZDRŽEVANJE

4113

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

-150.179

-12.345

-14.258

-6.259

-12.693

-7.574

-203.307

SKUPAJ

514.605

58.318

46.646

70.270

112.308

51.624

853.770
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Vrtci zunaj občine

Sredstva planiramo glede na število otrok in realizacijo plačil v letu 2006, povečano za indeks
2,1% kar znaša 45.068 evrov.
Sredstva za izravnavo normativov – priznavanje stroškov plač

Ministrstvo za šolstvo in šport je v postopku potrjevanja sistemizacij kadra v osnovnih šolah
pričelo z ukinjanjem specifik na demografsko ogroženih in obmejnih območjih. S tem se je
pričelo rušiti dolgoletno stanje, ko je bil v sklopu sistemizacije delovnih mest osnovnih šol (ki
ga financira MŠŠ) priznan in financiran večji del administrativno tehničnega kadra v vrtcih
(čistilke, hišnik, računovodje). Občina Ilirska Bistrica zato v večini enot tega kadra ni
sistemizirala, saj je bil le ta že financiran v sklopu sistemizacije za osnovno šolo. Ob
nadomestitvi upokojitve računovodkinje v OŠ Podgora Kuteževo je prišlo do prvega
nepriznavanja specifik za 0,1 delovnega mesta, katero je za ta delež kasneje sistemizirala
Občina Ilirska Bistrica v sklopu sistemizacije vrtca. Enak primer se je ponovil jeseni 2006 v
OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, ko MŠŠ enostavno ni potrdil specifike in je nastal primanjkljaj
za 0,1 delovnega mesta. Za te in podobne primere uvajamo postavko v višini 8.346 evrov,
način odobritve pa bo reguliran po sestanku župana in ravnateljev javnih zavodov.
180 - Sofinanciranje logopeda za predšolske otroke
Sredstva za sofinanciranje 40% zaposlitve logopeda in prehodom na 12-mesečno financiranje
planiramo v skupni višini 13.286 evrov skladno s finančnim načrtom Centra za korekcijo
sluha in govora. Občina Ilirska Bistrica pogodbeno plačuje logopeda v obsegu 0,8 delovnega
mesta, 0,4 za predšolske otroke in 0,4 za osnovnošolce.
181 - Investicijsko vzdrževanje otroških igrišč
V letu 2007 načrtujemo izdelavo analize stanja ter izdelavo programa urejanja otroških igrišč
v občini, za kar planiramo 8.346 evrov.
182 - Nakup didaktičnega materiala in igral
Za nakup didaktičnega materiala in igral v VVE pri OŠ Antona Žnideršiča planiramo
sredstva v višini 10.015 evrov. Javni zavod je v letu 2006 iz naslova višjih lastnih prihodkov
zagotovil financiranje dodatnega oddelka brez dodatnih sredstev občinskega proračuna, zato
predlagamo, da se javnemu zavodu v letu 2007 refundira del sredstev v obliki didaktičnih
pripomočkov in igral.
183 – Rekonstrukcija vrtca v Knežaku
Načrtuje se sredstva prenosa za plačilo obveznosti iz leta 2006 za rekonstrukcijo vrtca
(ureditev lastnega vhoda, sanitarij ter garderob) v višini 39.844 evrov.
1903 - PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE
Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol,
glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in
sekundarnem izobraževanju.

69

19039001 OSNOVNO ŠOLSTVO
Osnovno šolstvo zajema sredstva za materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in
opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v
osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in
vzdrževanje osnovnih šol.
185 – Drugi splošni stroški in materialni stroški – varstvo pri delu
Sredstva za financiranje pogodbenih obveznosti iz naslova varstva pri delu in drugih sorodnih
nalog za vse osnovnošolske zavode planiramo v skupni višini 4.382 evrov in sicer v višini
dogovorjene 2,1% rasti glede na oceno realizacije v letu 2006.
186 – Drugi transferi posameznikom
Regresiranje prevozov v šolo – redni prevozi

Sredstva planiramo v višini 347.712 evrov in sicer v višini trenutno veljavne pogodbene
obveznosti s podjetjem Veolia Transport. Kot osnovo za planiranje smo upoštevali 185
šolskih dni, trenutni dnevni strošek ter 2,1% izhodiščne rasti. Cena je fiksna do konca avgusta
2007. Za šolsko leto 2007/08 bo potrebno izpeljati nov javni razpis, saj se izteče petletno
obdobje dosedanjega javnega razpisa. Pričakujemo, da se cena za prevoze v naslednjem
šolskem letu kljub povečanem številu linij in vključitvi še večjega števila srednješolcev v
sistem brezplačnega prevoza ne bi smela bistveno povečati.
Regresiranje prevozov v šolo - Mašun

Sredstva planiramo v višini 4.173 evrov izkustveno glede na stanje v letu 2006 ter prejete
vloge za ureditev prevoza na relaciji Mašun-Knežak-Mašun. Glede na to, da ta relacija
najverjetneje ne bo vključena v sistem javnih avtobusnih prevozov, bo v letu 2007/08
potrebno dvema družinama iz Mašuna refundirati stroške prevoza v višini 15% cene bencina.
Regresiranje prevozov v zavode za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

Sredstva planiramo v višini 8.825 evrov za prevoz otroka s posebnimi potrebami na relaciji
Huje – Divača – Huje, in sicer 6.912 evrov za financiranje stroškov plače izvajalca ter 1.913
evrov za plačilo materialnih stroškov. Prevoz izvaja služba za pomoč na domu, organizirana
pri Centru za socialno delo. Za takšen način smo se odločili, ker smo na CSD že imeli
kadrovske resurse in prosto osebno vozilo, število oskrbovancev v sistemu javne službe
Pomoč na domu pa je dopuščalo možnost, da ena izvajalka polovico časa uporabi za izvajanje
prevoza. Z novim šolskim letom 2007/08 bomo poskusili urediti drugačen način prevoza
skupaj z Občino Kozina.
Sofinanciranje šole v naravi

Sredstva organizacijskih stroškov ene šole v naravi (prevozi, zavarovanje, vaditelji,…)
planiramo v višini 7.511 evrov in sicer planiramo udeležbo 125 otrok in financiranje v višini
50 evrov/otroka. Organizacijske stroške druge šole v naravi krije Ministrstvo za šolstvo in
šport neposredno osnovnim šolam.
187 – Tekoči transferi v javne zavode
Sofinanciranje vključuje naslednje osnovne šole in zavode:
- OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica
- OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
- OŠ Jelšane
- OŠ Toneta Tomšiča Knežak
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-

OŠ Podgora Kuteževo
OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad
OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje
Center za korekcijo sluha in govora Portorož
Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan

Sredstva za financiranje obveznosti lokalne skupnosti pri financiranju zavodov planiramo
skladno s finančnimi načrti zavodov, korigiranim z realizacijo leta 2006 in upoštevanjem
globalnega izhodišča indeksne rasti 2.1%, z upoštevanim prehodom na 12-mesečno
financiranje, ki je bilo že obrazloženo. V tem sklopu se financirajo fiksni materialni stroški po
ocenjeni realizaciji v 2007, sredstva za varstvo vozačev v obsegu 2 uri dnevno pri krajevnih
šolah in 4 ure dnevno pri obeh mestnih šolah, sredstva pa se znižujejo za 50% ocenjenih
prihodkov iz naslova najemnin ter prispevek zavoda za stroške javnih del OŠ D. Kette (ki jih
proračun financira iz druge postavke).
Strukturno so sredstva sledeča:
POSTAVKA

OŠ DK

OŠ AŽ

OŠ JEL

OŠ KNE

OŠ KUT

OŠ POD

OŠ PRE

SKUPAJ

9.773

9.773

4.903

4.903

4.903

4.903

4.903

44.062

22.123

25.354

6.219

15.281

16393

12.369

7.080

104.832

ELEKTRIKA

5.145

13.580

1.775

4.437

3.520

7.091

2.487

38.034

KOMUNALNE STORITVE

4.828

8.931

2.234

1.700

2.339

2.219

1.300

23.551

ZAVAROVALNE PREMIJE

3.151

8.095

1.281

2.253

2.666

2.762

2.157

22.367

930

1.125

851

746

885

711

711

5.960

VARSTVO VOZAČEV
OGREVANJE

VAROVANJE OBJEKTOV

9.710

13.426

2.699

4.207

286

4.470

2.433

37.232

-2.506

-8.381

0

-355

-1.108

-1.659

0

-14.008

UPRAVLJANJE DVORANE JANUAR 07

0

1.064

0

0

0

0

0

1.064

PRISPEVEK ZAVODA ZA JAVNA DELA

-1.769

-156

0

0

0

0

0

-1.925

SKUPAJ

51.398

72.813

19.962

33.171

29.884

32.867

21.072

261.168

TEKOČE VZDRŽEVANJE
PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica – refundacija E-šole

E-šola je planirana kombinirano v višini 6.656 evrov in sicer s financiranjem polovične
zaposlitve koordinatorja E-šole pri OŠ AŽ (polovico je zaposlen v gimnaziji) ter 4 ure
tedensko po podjemni pogodbi pri Občini Ilirska Bistrica, da je tako zagotovljeno plačilo 24urne obveznosti. Sredstva za refundacijo polovične zaposlitve so upoštevana v tej postavki.
Konec šolskega leta bo potekla pogodbena obveznost Občine Ilirska Bistrica za plačilo
koordinatorja in bo potrebno sprejeti novo odločitev o nadaljem delovanju E-šole.
Center za korekcijo sluha in govora Portorož

Sredstva za sofinanciranje 40% zaposlitve logopeda in prehodom na 12-mesečno financiranje
planiramo v skupni višini 13.286 evrov skladno s finančnim načrtom Centra za korekcijo
sluha in govora.
Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan

Sredstva za sofinanciranje CUEV Strunjan planiramo v višini 1.848 evrov, in sicer skladno s
finančnim načrtom zavoda in sklenjeno pogodbo med občinami za financiranje zavoda.
188 - Regresiranje zbiranja starega papirja
Sredstva za regresiranje zbiranja starega papirja planiramo v skupni višini 1.056 evrov in sicer
v višini dogovorjene 2,1% rasti glede na leto 2006. Subvencija znaša 0,025 evra za kg
zbranega papirja.
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189 – Sofinanciranje prevozov učencev na tekmovanja iz znanj
Sredstva za sofinanciranje prevozov učencev na tekmovanja iz znanj planiramo v skupni
višini 1.273 evrov in sicer v višini dogovorjene 2,1% rasti glede na leto 2006. Zavodom se
refundirajo stroški prevozov.
190 - Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme OŠ in VVE
Sredstva načrtujemo v višini 30% sredstev za tekoče vzdrževanje VVE in OŠ, povečanih za
indeks 102,1 glede na leto 2006 (v letu 2006 je bila postavka vsebovala tudi sredstva za nakup
računalnikov). Sredstva se namenijo za financiranje prioritetnega vzdrževanja in nabave
opreme na predlog zavodov in po sklepu župana v višini 19.906 evrov.
191 – Izgradnja OŠ Jelšane
Nakup zemljišč in komunalna opremljenost zemljišč
in
Izgradnja OŠ
in
Projekt

Za prvo fazo investicije v izgradnjo OŠ Jelšane planiramo 734.435 evrov, od tega 667.668
evrov sredstev za izgradnjo, 25.038 evrov za nakup zemljišč in 41.729 evrov za izdelavo
projektne dokumentacije. Skupna investicija ocenjeno znaša 1.460.017 evrov. Trenutna
ocena sofinanciranja MŠŠ, ki bazira na opuščenem projektu novogradnje prizidka in
telovadnice in je uvrščena v proračun RS znaša 567.000 evrov (83.459 evrov v letu 2007,
83.459 evrov v letu 2008 in 400.083 evrov v letu 2009), vendar bo potrebno po izdelavi
idejnih projektov pridobiti sklep o dejanskem obsegu in dinamiki financiranja. Direktorat za
šport bo nadstandardno velikost sofinanciral v višini 41.646 evrov v letu 2007, fundacija za
financiranje športnih organizacij RS (FŠO) pa naj bi prispevala 85.545 v letu 2007. Občina
načrtuje izgradnjo investicije v letih 2007 in 2008, razliko do odobrenih sofinancerskih
sredstev pa bo zagotavljala iz kredita v višini 500.751 evrov. Pričakujemo, da se bodo v
sofinanciranje investicije vključili obe KS iz šolskega okoliša OŠ Jelšane. Za izvedbo
omenjene investicije se načrtuje sredstva predobremenitve za leto 2008 v višini 709.397
evrov.
Investicijski poseg predvideva 334 m2 prizidka k obstoječi šoli in izgradnjo telovadnice v
izmerah 26x16 m2 oz. 416 m2 (podobna kot pri OŠ Podgora Kuteževo), kar skupaj znaša 750
m2 novogradnje. Ob tem bi se izvršila tudi manjša adaptacija obstoječih prostorov. S takšno
rešitvijo bi šola izpolnjevala normative za pouk v dveh triadah, imela pa bi tudi zelo solidne
pogoje za pouk v popolni devetletki s kombiniranimi oddelki.
192 - Ureditev sanitarij in inštalacij v OŠ D. Kette
Za omenjeno sanacijo se v letošnjem letu načrtuje sredstva v višini 333.834 evrov.
Izdelava projekta za elektro instalacije in požarne stopnice

Za izdelavo projekta za elektro instalacije in požarne stopnice se načrtuje sredstva v višini
6.259 evrov.
Ureditev sanitarij, instalacij in požarnih stopnic

Za sanacijo sanitarij, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, elektroinstalacij in požarnih
stopnic se načrtuje sredstva v višini 327.575 evrov.
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193 – Ureditev kuhinje v OŠ Antona Žnideršiča
Projektna dokumentacija za ureditev kuhinje OŠ A. Žnideršič

Za izdelavo izvedbenega projekta za ureditev kuhinje se načrtuje sredstva v višini 4.173
evrov in sredstva prenosa 1.753 evrov.
194 – Ureditev kuhinje v OŠ Podgora Kuteževo
Projektna dokumentacija za ureditev kuhinje OŠ Podgora Kuteževo

Za izdelavo idejne zasnove se načrtuje sredstva prenosa v višini 1.753 evrov. Za izdelavo
izvedbenega projekta za ureditev kuhinje pa se načrtuje sredstva v višini 4.173 evrov.
195 – Ureditev kuhinje v OŠ Podgrad
Projektna dokumentacija za ureditev kuhinje OŠ Podgrad

Za izdelavo idejne zasnove se načrtuje sredstva prenosa v višini 1.753 evrov. Za izdelavo
izvedbenega projekta za ureditev kuhinje pa se načrtuje sredstva v višini 4.173 evrov.
196 - Pridobitev uporabnega dovoljenja za telovadnico OŠ Podgora Kuteževo
V letu 2007 se načrtuje sredstva prenosa v višini 2.504 evrov.
197 – Ureditev kuhinje v OŠ Knežak
V letu 2007 se načrtuje sredstva prenosa v višini 7.623 evrov za plačilo obveznosti iz leta
2006.
198 – Ureditev igrišč pri OŠ
Načrtuje se sredstva prenosa v višini 1.761 evrov za plačilo izvedenih del.
19039002 GLASBENO ŠOLSTVO
Podprogram zajema sredstva za materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo
glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje, …), nadomestila stroškov delavcem,
dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.
199 – Sofinanciranje Glasbene šole Ilirska Bistrica
V letu 2007 načrtujemo 25.788 evrov za sofinanciranje Glasbene šole, skladno s finančnim
načrtom zavoda in usklajeno z 2,1% indeksom rasti. Zaradi prehoda na že obrazloženo 12mesečno financiranje, so sredstva v globalu 10% višja kot v letu 2006.
Strukturno so sredstva sledeča:
Ogrevanje
14.336 evrov
Elektrika
2.106 evrov
Komunalne storitve
2.228 evrov
Zavarovalne premije
1.468 evrov
Redno vzdrževanje objektov in opreme
2.010 evrov
Drugi programski stroški
3.640 evrov
200 - Sanacija strehe Glasbene šole Ilirska Bistrica
V letu 2007 načrtujemo 20.865 evrov za sanacijo strehe Glasbene šole v kompleksu nekdanje
vojašnice v Ilirski Bistrici. Okvirna cena temelji na vrednosti sanacije strehe gimnazije, ki jo
je MŠŠ sanirala v letu 2006.
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19039003 - SPLOŠNO SREDNJE IN POKLICNO ŠOLSTVO
Podprogram zajema sofinanciranje materialnih stroškov, nakup, gradnjo in vzdrževanje
gimnazij (če je ustanovitelj občina), nakup, gradnjo in vzdrževanje drugih splošnih srednjih in
poklicnih šol.
201 – Sofinanciranje srednješolskega izobraževanja
Za sofinanciranje srednješolskega izobraževanja se načrtuje sredstva v višini 2.027.978 evrov,
ki vključujejo tudi sredstva prenosa v višini 10.878 evrov (za gradnjo in opremo 9.160 evrov
in 3.756 evrov za nabavo učil.
Financira se naslednje aktivnosti:
Sofinanciranje kadra in materialnih stroškov ŠC Postojna
in
Direktni materialni stroški enote gimnazije(splošni mat. str. in storitve)
in
Direktni materialni stroški enote gimnazije(energija, voda, kom. stor.)

Skladno s sklepi občinskega sveta Občina Ilirska Bistrica zagotavlja sredstva za polovico
predstojnika, kader za zagotavljanje izbirnih vsebin (v enakem obsegu, kot jih imajo učenci na
matični šoli v Postojni), sredstva za dodatni program in krožke ter sredstva za materialne
stroške, vezane na uporabo prostorov in opreme. S ŠC Postojna je sklenjena pogodba o
sofinanciranju na način, da se šoli refundira stroške kadra, dodatnega programa in materialne
stroške (ki jih ŠC neposredno plačuje), zmanjšano za sredstva, ki jih ŠC prejme od MŠŠ za
namen plačila materialnih stroškov za oddelke dislocirane enote v Ilirski Bistrici (v šolskem
letu 2006/07 priznano 5,9 oddelka). Ta sredstva planiramo v obsegu 35.111 evrov (dejanski
strošek znaša 46.779 evrov, MŠŠ pa za 5,9 oddelka priznava 11.668 evrov, ki se jih
poračuna). Občina za sofinanciranje gimnazije zagotavlja tudi sredstva za plačilo direktnih
materialnih stroškov, ki jih občina plačuje neposredno (varovanje objekta, ogrevanje,
elektrika, komunalne storitve…). Ta sredstva planiramo v višini 976 evrov za plačilo storitev
in 20.706 evrov za plačilo stroškov energije. S šolskim letom 2007/08 vstopa gimnazija v
četrto leto delovanja, kar v sistem financiranja kadra prinaša nove elemente – sofinanciranje
izbirnih vsebin maturantov. Te so zajete v proračunu 2007 zgolj za tri mesece (septembernovember) in bodo svoj celotni učinek dosegle v proračunu za leto 2008. Za proračun
načrtujemo 20 ur maturitetnih izbirnih vsebin/mesečno (dodatnih 16 jih krije MŠŠ). Poleg
plačila vodje enote za polovičen delovni čas (v praksi 40%, ker vodja izvaja tudi pouk)
planiramo plačilo dodatnih 3 ur francoskega jezika, 6 ur italijanskega jezika, 4 ur španskega
jezika ter 2 uri informatike.
Nabava učil za gimnazijo

Za nakup učil za potrebe 4. letnika planiramo sredstva v višini 7.929 evrov od tega je 3.756
evrov sredstev prenosa.
Nabava knjižnega gradiva za izposojo dijakom

Za nakup knjižnega gradiva za potrebe izposoje dijakom planiramo sredstva v višini 4.173
evrov. Knjižni fond uskladita Knjižnica Makse Samsa in dislocirana enota gimnazije v Ilirski
Bistrici.
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Zamenjava premoženja - gimnazija

V letu 2007 načrtujemo izvedbo zamenjave stvarnega premoženja v višini 1.651.511 evrov, in
sicer zamenjavo občinskega vložka v gimnazijo za objekte in zemljišča v nekdanji vojašnici
Ilirska Bistrica, vključno z kompleksom nekdanjih skladišč, kjer je predvidena izgradnja
športnega kompleksa s podelitvijo stavbne pravice. V letu 2006 je bil potrjen vložek Občine
Ilirska Bistrica v gimnazijo v višini 1.664.618 evrov (na dan 21.12.2005) ter izvedena cenitev
nepremičnin, ki bi prešla v last Občine Ilirska Bistrica (brez zemljišča in objektov skladišč
desno od stavbe gimnazije) v višini 1.619.596 evrov (na dan 01.12.2005).
Evidenčno pa se načrtuje tudi zamenjavo vložka oziroma načrtovane investicije v višini
300.451 evrov.
Ureditev in oprema II. nadstropja gimnazije

V letu 2007 načrtujemo finalizacijo II. nadstropja gimnazije v višini 250.376 evrov in nakup
opreme za II nadstropje v višini 50.075 evrov, skupaj 300.451 evrov. Drugo nadstropje je v 4.
gradbeni fazi s sanirano streho, zato se predvideva hitro in razmeroma nezahtevno finalizacijo
objekta.
202 – Stroški vojaškega kompleksa v Ilirski Bistrici
Ureditev elektroinstalacij in elektropriključka za baletno učilnico

Za omenjena dela se načrtuje sredstva prenosa v višini 1.878 evrov za plačilo obveznosti iz
leta 2006.
Stroški elektrike

V letu 2006 smo izvedli ločene priključke elektrike za objekte, ki so planirani za prehod v last
Občine Ilirska Bistrica. V letu 2007 planiramo samo plačilo elektrike za objekte, ki niso
oddani v uporabo Glasbeni šoli ali drugim uporabnikom in ki sami plačujejo te stroške. Za te
odhodke planiramo sredstva v višini 835 evrov.

1905 DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Drugi izobraževalni programi vključujejo sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike
izobraževanja.
19059002 DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA
Podprogram druge oblike izobraževanja vključuje sofinanciranje Ljudske univerze in
sofinanciranje delovanja e-šole.
203 - Sofinanciranje Ljudske univerze
Sofinanciranje Ljudske univerze planiramo v višini 20.383 evrov, skladno s finančnim
načrtom zavoda in usklajeno z 2,1% indeksno rastjo. Zaradi prehoda na 12-mesečno
financiranje so dejanska sredstva in indeks višja. V letu 2007 bo potrebno sprejeti nekatere
odločitve o delovanju Ljudske univerze glede statusnih sprememb, virov financiranja ter
obsegu vključenosti lokalne skupnosti v njen razvoj.
205 - Sofinanciranje delovanja E-šole
E-šola je planirana kombinirano v višini 1.056 evrov, in sicer s financiranjem polovične
zaposlitve koordinatorja E-šole pri OŠ AŽ (polovico je zaposlen v gimnaziji) ter 4 ure
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tedensko po podjemni pogodbi pri Občini Ilirska Bistrica, da je tako zagotovljeno plačilo 24urne obveznosti. Sredstva za delo po podjemni pogodbi je upoštevano v tej postavki. Konec
šolskega leta bo potekla pogodbena obveznost Občine Ilirska Bistrica za plačilo koordinatorja
in bo potrebno sprejeti novo odločitev o nadaljem delovanju E-šole.
1906 - POMOČI ŠOLAJOČIM
Program pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in
študijske pomoči.
19069003 ŠTIPENDIJE
Podprogram štipendije vključuje sredstva za štipendije pedagoških poklicev, štipendije za
druga področja in štipendije za nadarjene
206 - Kadrovske štipendije
Za štipendije planiramo sredstva v višini 138.365 evrov, in sicer sredstva za 34 dosedanjih
štipendistov, dva štipendista, ki trenutno pavzirata, ocenjeno 12 štipendistov, ki bodo
štipendijo pričeli prejemani za šolsko leto 2006/07 ter ocenjeno 8 štipendistov, ki bodo
štipendije pričeli prejemati s šolskim letom 2007/08. Povprečna štipendija znaša 212
evro/mesečno.

20 - SOCIALNO VARSTVO
Področje porabe socialno varstvo zajema programe na podočju urejanja sistema socialnega
varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin,
starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.
2002 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE
Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.
20029001 DRUGI PROGRAMI V POMOČ DRUŽINI
Podprogram zajema sredstva pomoči staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje avtobusnih
prevozov v času šolskih počitnic.
207 – Obdaritev ob rojstvu otroka
Za obdaritev planiramo sredstva v višini 30.045 evrov in sicer planiramo 120 upravičencev ter
znesek 250 evrov.
208 - Subvencioniranje avtobusnih prevozov v času šolskih počitnic
Za subvencioniranje kopališkega avtobusa na relaciji Ilirska Bistrica – Moščeniška draga
planiramo sredstva v višini 4.528 evrov. Prevozi se izvajajo v mesecih juliju in avgustu,
izvajalec pa se izbere na podlagi javnega naročanja blaga in storitev.
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2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA
Program izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v
centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno
varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
20049001 CENTRI ZA SOCIALNO DELO
Podprogram zajema sredstva za dopolnilni program (preventivni programi za otroke in
mladostnike, program za rejnike).
209 - Center za socialno delo – Sonček
Sredstva se načrtuje v višini 12.380 evrov na osnovi plana izvajalca z upoštevanim prehodom
na 12-mesečno financiranje. Sredstva za osebne dohodke (20% delež občine, 80% zagotavlja
MDDSZ) znašajo 8.508 evrov, sredstva za materialne stroške (20% delež) pa znašajo 3.873
evrov. Program Sonček je vključen v petletni program sofinanciranja s strani Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, ki financira 80% vrednosti programa.
20049002 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV
Podprogram socialno varstvo invalidov zajema sredstva za financiranje bivanja invalidov v
varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje in financiranje družinskega
pomočnika.
210 - Izplačilo družinskemu pomočniku
Sredstva planiramo v višini 27.349 evrov, planirano izplačilo za štiri osebe-družinske
pomočnike v letu 2007. Glede na določbo ustavnega sodišča mora DZ RS spremeniti zakon o
socialnem varstvu v delu, ki ureja to področje. Sedaj je lokalna skupnost upravičena do
povračila stroškov, ki jih doseže nad 0,35% primerne porabe.
20049003 SOCIALNO VARSTVO STARIH
Podprogram socialno varstvo starih zajema finnciranje bivanja starejših oseb v splošnih
socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje
centrov za pomoč na domu.
211 - Oskrbnine v domovih starejših občanov in pomoč na domu
Oskrbnine v domovih starejših občanov in pomoč na domu

Oskrbnine v domovih starejših občanov planiramo v višini 209.076 evrov, in sicer na osnovi
realizacije v letu 2006, povečane za dogovorjeno 2,1% rast.
CSD - Pomoč na domu - izvajanje

Sredstva planiramo v višini 42.283 evrov, planirana na osnovi plana izvajalca in znižana za
polovico zaposlitve, ki smo jo planirali pri izvajanju prevozov v POŠ. Za trenutni obseg
izvajanja službe planiramo sredstva za 2,5 izvajalke. Sredstva za osebne dohodke znašajo
41.731 evrov, sredstva za materialne stroške pa 7.336 evrov, vendar jih v proračunu za leto
2007 planiramo samo v višini 551 evrov, 6.786 evrov pa si jih zavod krije sam iz prihodkov
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od oskrbovancev javne službe Pomoč na domu. Razlika do planiranega zneska 9.180 evrov
prihodkov od oskrbovancev se poračuna za kritje materialnih stroškov vodenja javne službe
pomoči na domu. Pri planiranju je upoštevan prehod na 12-mesečno financiranje.
CSD - Pomoč na domu - vodenje

Sredstva so planirana glede na plan izvajalca v višini 15.398 evrov in predstavljajo sredstva
za OD pripadajočega kadra v obsegu 0,44 delovnega mesta v višini 13.463 evrov, sredstva za
materialne stroškov višini 1.643 evrov in del stroškov računovodstva v obsegu 292 evrov.
Priznani materialni stroški bi sicer lahko po normativih znašali: do 75% stroškov dela za
poslovodna, računovodska in računalniška dela; do 10% stroškov dela za najemnine in
investicijsko vzdrževanje ter do 20% stroškov dela za splošne materialne stroške. Zavodu
priznavamo skupne stroške v obsegu 4.037 evrov, od katerih bo 1.643 evrov financiranih iz
proračuna, 2.395 evrov pa si jih zavod krije sam iz razlike prihodkov od oskrbovancev javne
službe Pomoč na domu. Pri planiranju je upoštevan prehod na 12-mesečno financiranje.
Strukturno so sredstva financiranja javne službe pomoči na domu sledeča:
a)
a1)
a2)
a3)
b)
b1)
b2)
b3)
b4)
c= a+b)

Pomoč na domu Osebni dohodki
Pomoč na domu - Osebni dohodki - vodenje
Pomoč na domu - Osebni dohodki – vodenje/rač.-admin.
Pomoč na domu - Osebni dohodki - izvajanje
Pomoč na domu - Materialni stroški
Pomoč na domu - Materialni stroški - vodenje
Pomoč na domu - Materialni stroški - izvajanje
Pomoč na domu - lastni prihodki - vodenje
Pomoč na domu - lastni prihodki - izvajanje
Pomoč na domu - Skupaj

55.487 evrov
13.463 evrov
292 evrov
41.731 evrov
2.194 evrov
4.037 evrov
7.337 evrov
-2.395 evrov
-6.786 evrov
57.681 evrov

20049004 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH
Podprogram zajema sredstva za enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti,
pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), plačilo pogrebnih stroškov za
umrle brez dedičev.
212 – Subvencije in enkratne pomoči
Subvencioniranje stanarin po stanovanjskem zakonu

Sredstva planiramo v višini 20.865 evrov, planiranih na osnovi izračuna strokovne službe.
Enkratne pomoči

Enkratne pomoči so finančne pomoči lokalne skupnosti socialno šibkejšim družinam otrok, da
se s pomočjo lokalne skupnosti otroci sploh lahko udeležijo raznih oblik pouka izven kraja
bivanja, ki ga je potrebno tudi finančno pokriti. To so predvsem šole v naravi, tečaji plavanja,
smučanja, razna letovanja, ki jih organizirajo zavodi v okviro obveznih in prostovoljnih učnih
vsebin ter organizator letovanja otrok z zdravstvenimi indikacijami. Sredstva planiramo v
višini 13.771 evrov, nekoliko višje kot v letu 2006, ko smo zaradi večjih potreb z rebalansom
zagotavljali dodatna sredstva za te programe.
Izplačilo pogrebnin

Sredstva planiramo v višini 2.921 evrov, izkustveno glede na realizacijo v minulih letih. Iz te
postavke se plačuje pogrebne stroške za osebe, ki so bodisi zavarovane kot občani, bodisi
prejemajo denarno pomoč kot edini vir preživljanja na Centru za socialno delo.
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Izplačilo pomoči – sofinanciranje nakupa dvigala za Vrh Danijela

Vrh Danijel iz Vrbova je 100% invalid z deformacijo hrbtenice. V letu 2006 je Humanitarni
zavod Vid iz Kranja sprožil široko humanitarno akcijo za nakup novega vozička in negovalne
postelje, ki je bila uspešno zaključena. Akcija se nadaljuje tudi v letu 2007 z akcijo za
izgradnjo dvigala za odpravo arhitekturnih ovir. Za ta namen predvidevamo sofinanciranje oz.
humanitarno pomoč v višini 4.173 evrov kar naj bi znašalo cca 20% investicije.
20049005 SOCIALNO VARSTVO ZASVOJENIH
Podprogram vključuje sredstva za pomoč pri zdravljenju odvisnikov (pokrivanje stroškov
bivanja v komuni, ipd.)
213 – Lokalna akcijska skupina
Drugi stroški LAS

Sredstva planiramo v višini 2.712 evrov, kar znaša 2,1% rast glede na reto 2006. LAS je
koordinacijska skupina na področju odvisnosti od nedovoljenih drog, ki sprejme program
aktivnosti na preventivnem, kurativnem in izobraževalnem področju, ki ga potrdi župan.
Društvo POT

Sredstva planiramo v višini 8.346 evrov. Društvo POT deluje že nekaj let in bo v kratkem
izpolnilo pogoje za vstop v petletni program finansiranja s strani MDDSZ, enako kot je sedaj
vključen program Sonček. Sredstva se planirajo v nekoliko višji višini od dogovorjene 2,1%
rasti glede na leto 2006 ter so izkustveno znižana za vrednost programov iz naslova
sofinanciranja javnih del, ki so sofinancirana iz druge proračunske postavke. Ključni program
društva POT je dnevni center za osebe s težavami zaradi nedovoljenih drog, ki odigrava zelo
veliko vlogo pri napotitvi oseb v širokopražne programe zdravljenja in socialno integracijo po
povratku.
20049006 SOCIALNO VARSTVO RANLJIVIH SKUPIN
Podprogram vključuje sofinanciranje društev s področja socialnega varstva kot so Rdeči križ
Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, diabetikov,
ipd.)
214 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam
Program društva OZ RK Ilirska Bistrica

Sredstva načrtujemo v višini 16.692 evrov, kar predstavlja 2,1% rast glede na leto 2006.
Sredstva so namenjena sofinanciranju programa OORK v Občini Ilirska Bistrica.
VDC Koper, Enota Ilirska Bistrica- program izboljšanja kvalitete življenja

Sredstva planiramo v višini 1.523 evrov, planiranih na osnovi programa zavoda, znižanega na
indeks rati 2,1%. Program je znižan tudi za vrednost sofinanciranja javnih del, ki so
sofinancirana iz druge proračunske postavke.
Društvo Sožitje Ilirska Bistrica- sofinanciranje programa

Sredstva planiramo v višini 1.669 evrov, na osnovi programa društva, v obsegu, ki ohranja
realno rast sredstev iz leta 2006, brez upoštevanih prenosov. V društvu so združene osebe s
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posebnimi potrebami, od katerih so nekateri vključeni tudi v VDC Koper, enota Ilirska
Bistrica.
Program ostalih društev - humanitarne pomoči

Sredstva v višini 15.699 evrov in sicer sredstva prenosa v višini 1.928 evrov in nova sredstva
v višini 13.771 evrov. Sredstva se načrtuje na osnovi ocene realizacije v letu 2006 ter
povečano za nekoliko višjo rast od dogovorjenih 2,1% (3%). V postavki je bila tako v letih
2004, 2005 kakor v 2006 znižana vrednost humanitarnih programov iz naslova sofinanciranja
javnih del, ki so društvom sofinancirana iz druge proračunske postavke. Sredstva se delijo na
podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Kriteriji so bili določeni s sklepom občinskega sveta,
vendar bo potrebno za leto 2008 pripraviti pravilnik, ki bo vseboval upravičence, merila in
kriterije za financiranje vseh programov, ki se financirajo neposredno iz proračuna (Klub
študentov, OORK, VDC, POT, Sožitje…).

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.
2201 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z
javnim dolgom.
22019001 ODPLAČILO OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IZVRŠEVANJA
PRORAČUNA
Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
zajema glavnico za odplačilo dolgoročnih kreditov najetih na domačem trgu kapitala,
odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov najetih na domačem trgu kapitala, obresti od
kratkoročnih kreditov najetih na domačem trgu kapitala.
215 - Odplačilo dolga
V postavki je načrtovano odplačilo stanovanjskega kredita v višini 12.686 evrov (glavnica) ter
5.842 evrov (obresti) ter odplačilo kreditov, najetih v začetku devetdesetih let za izgradnjo
komunalne infrastrukture, v višini 12.101 evrov(glavnica) in 1.252 evrov (obresti).
Načrtuje se tudi odplačilo dolga za najete kredite v letu 2006 za vodovod in kanalizacijo
Topolc, vodovod Zalči in OŠ Knežak in sicer glavnice v višini 75.558 evrov in 16.752 evrov
obresti.
22019002 STROŠKI FINANCIRANJA IN UPRAVLJANJA Z DOLGOM
Stroški financiranja in upravljanja z dolgom zajemajo sredstva za stroške finančnih razmerij
kot so stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita,
ipd.
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216 – Stroški vodenja kreditov
Načrtovana so sredstva za stroške vodenja kreditov v višini 835 evrov.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne
sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za
naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih
nalog.
2302 POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERU
NARAVNIH NESREČ
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje
sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni
plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke
nesreče.
23029001 REZERVA OBČINE
Podprogram zajema sredstva za oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic
naravnih nesreč.
217 - Rezerva
Oblikovanje sklada obvezne rezerve je planirano v višini 16.692 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, vključno z nerazdeljenimi sredstvi obvezne rezerve iz
preteklih let, kar skupaj znaša 29.746 evrov.
2303 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
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23039001 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
Podprogram zajema sredstva tekoče proračunske rezerve.
218 – Splošna proračunska rezervacija
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 216.922 evrov (možno največ 2% prihodkov).
Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2007 uporabijo:
- za enkratne dotacije neprofitnim organizacijam, društvom, posameznikom, ipd. se nameni
sredstva v višini 12.449 evrov, s tem da župan lahko dodeli za posamezni namen največ
626 evrov,
- za nove aktivnosti, programe, študije, ocene, analize, pripravo dokumentacije za razpise ipd.,
za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva se načrtuje 20.865 evrov. Za te
namene lahko župan uporabi sredstva v višini največ 8.346 evrov brez soglasja OS,
- za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu v višini 183.609 evrov
Skupni izdatki občinske uprave so načrtovani v višini 16.047.521 evrov.
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5001 – 5021 KRAJEVNE SKUPNOSTI
Finančni načrti krajevnih skupnosti zajemajo naslednje krajevne skupnosti, in sicer krajevno
skupnost Dolnja Bitnja, Dolnji Zemon, Harije, Hrušica, Ilirska Bistrica, Jasen, Jelšane,
Knežak, Koseze, Kuteževo, Novokračine, Ostrožno Brdo, Podgrad, Pregarje, Prem, Rečico,
Starod, Šembije, Topolc, Vrbovo in Zabiče.
Finančni načrti krajevnih skupnosti zajemajo odhodke:
- iz naslova plačilnega prometa;
- sredstva za urejanje vaških domov, ki se za vse krajevne skupnosti letos načrtuje v
višini 68.853 evrov;
- sredstva za delovanje krajevnih skupnosti, ki se načrtujejo v višini 98.775 evrov.
Posamezni krajevni skupnosti se sredstva delijo na podlagi ključa, in sicer 55%
sredstev se razdeli v enakem znesku za vse krajevne skupnosti, 45% pa glede na
število prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti;
- sredstva za zimsko službo v višini 31.879 evrov in se delijo posamezni krajevni
skupnosti na osnovi dolžine javnih poti;
- sredstva za urejanje zelenih površin v višini 16.772 evrov, ki se posamezni krajevni
skupnosti dodelijo na podlagi javnih zelenih površin v posamezni krajevni skupnosti;
- sredstva za asfaltiranje, podporne zidove, mostove ipd. se načrtuje v višini 187.894
evrov;
- sredstva za urejanje javnih poti v višini 48.854 evrov, ki se delijo na osnovi dolžine
javnih poti v posamezni krajevni skupnosti;
- sredstva za ureditev meteorne kanalizacije, hudournikov, ipd. se načrtuje sredstva v
višini 8.346 evrov;
- sredstva za ureditev vodovoda v Novokračinah se načrtuje v višini 10.044 evrov;
- sredstva za izgradnjo mrliških vežic se načrtuje v višini 308.1623 evrov. Poleg teh
sredstev se načrtuje v finančnem načrtu občinske uprave tudi sredstva za izdelavo
projektov za izgradnjo mrliških vežic,
- sredstva za obnovo javne razsvetljave se načrtuje v višini 21.616 evrov.
Poleg teh aktivnosti se za krajevne skupnosti načrtuje v sklopu finančnega načrta občinske
uprave tudi investicije na področju komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovodi, ceste,
pločniki, avtobusna postajališča, idr.), družbenih dejavnosti (šole, vrtci, zdravstvo, šport,
ipd.), gospodarstva, kmetijstva in turizma.
Skupni izdatki krajevnih skupnosti so načrtovani v višini 607.771 evrov.

Skupni izdatki proračuna Občine Il.Bistrica za leto 2007 so načrtovani v
višini 16.909.642 evrov.

Župan:
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon.
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