OBRAZLOŽITEV ODLOKA O REBALANSU PRORA UNA OB INE
ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2005 - II
Odlok o prora unu Ob ine Il.Bistrica za leto 2005 je bil sprejet na prvem nadaljevanju
19.seje, dne 13.12.2004.
Zaradi dejansko ugotovljenih prenosov po ZR za leto 2004 ( le-ta je bil sprejet 25.4.2005), ki
so se razlikovali od ocenjenih prenosov ter zaradi sprememb, ki so nastale tekom leta 2005, je
bil pripravljen in 30.6.2005 sprejet Odlok o rebalansu prora una Ob ine Il.Bistrica za leto
2005 - I.
Zaradi sprememb, ki so nastale tekom leta 2005, predvsem zaradi nerealiziranih prihodkov s
strani MŠŠ in vetrnih elektrarn v višini 291.550.000,00 SIT in novega izra una primerne
porabe, kot tudi zaradi spremenjenih odhodkov predlagamo ob inskemu svetu predlog
rebalansa II.
Zaradi nižjih prihodkov se ne bodo izvedle nekatere manjše predvidene naloge in aktivnosti,
tako da je rebalans prora una uravnotežen.
V nadaljevanju podajamo obrazložitev splošnega dela prora una, finan nega na rta ter na rta
razvojnih programov in sicer po postavkah, pri katerih je prišlo do sprememb.

A.SPLOŠNI DEL PRORA UNA
PRIHODKI
Na prihodkovni strani prora una se spremenijo naslednje postavke:
Primerna poraba
V drugi polovici septembra 2005 smo prejeli s strani Ministrstva za finance ponovni izra un
primerne porabe in finan ne izravnave za leto 2005.
Zaradi višjega zneska primerne porabe na prebivalca, ki se je pove al iz 93.946 sit na 99.175
sit ( 5,5% ) ter upoštevanja novih podatkov o številu prebivalcev in s tem korekcijskega
faktorja se je primerna poraba za našo ob ino pove ala za 80.393.666 sit. Zaradi nižje ocene
lastnih prihodkov se je ustrezno pove ala tudi finan na izravnava.
Primerna poraba znaša 1.595.547.000 sit.
Prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo so planirani v višini, ki ga je predlagalo
Ministrstvo za finance. Višje ocenjujemo le prihodke iz nadomestila stavbnega zemljiš a ter
kalkulativne prihodke po 22. lenu ZOF ( okoljske dajatve, komunalne takse, prihodke od
koncesij….).
Prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda
Na podlagi ocene Komunalnega podjetja Il.Bistrica, ki pobira takso za obremenjevanje voda,
pove ujemo prihodek iz tega naslova za 3.500.000 sit.
Prihodki od obresti
Na podlagi dosedanje realizacije in sklenjenih pogodb o vezanih depozitih ocenjujemo, da
bodo prihodki od obresti višji za 1.500.000 sit in bodo znašali 7.500.000 sit.
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Najemnine za poslovne prostore (Stanovanje d.o.o.)
Zaradi nezasedenih poslovnih prostorov se ocenjuje znižanje najemnin v višini 2.471.005,00
SIT in sicer iz sedanjih 21.686.614,00 SIT na 19.215.609,00 SIT.
Stanarine stanovanj (Stanovanje d.o.o.)
Ne glede na ponovljen razpis za oddajo prostih stanovanj, le ta niso v celoti zasedena. Zaradi
omenjenega se znižujejo sedanji planirani prihodki v višini 40.417.110,00 SIT na
37.732.807,00 SIT ( znižanje 2.684.303 sit ).
Najemnine v kompleksu TOKIS in druge najemnine
Na podlagi sklenjenih pogodb ocenjujemo, da bodo citirane najemnine višje za 300.000 sit.
Prihodki od dividend in obresti od vrednostnih papirjev
V prihodke vklju ujemo prejeto dividendo od lastniškega deleža v PLAMI.G.E.O ter obresti
vrednostnih papirjev (podedovanih od oskrbovancev Doma starejših ob anov) v višini
200.000 sit.
Druge prihodke ( stroški postopka, razpisna dokumentacija, bonus Zavarovalnice….)
znižujemo zaradi nižjih prihodkov razpisne dokumentacije za 200.000 sit.
Prihodki od oskrbnin oskrbovancev v domovih starejših ob anov bodo glede na
realizacijo v prvih devetih mesecih in oceno do konca leta nižji za 5.000.000 sit.
ZD Ilirska Bistrica – sofinanciranje dvigala
V letošnjem letu se ne bo izvajalo aktivnosti pri postavitvi dvigala v ZD Ilirska Bistrica, zato
se rtajo na rtovani prihodki v višini 2.000.000 sit.
Center za socialno delo- sofinanciranje pomo i na domu
Zaradi nižjega števila oskrbovancev, ki se poslužujejo pomo i na domu ocenjujemo, da bo
prihodek iz tega naslova nižji za 500.000 sit.
Sredstva Ministrstva za šolstvo in šport ter renta za srednjo šolo
V letošnjem letu MŠŠ ne bo sofinanciralo izgradnje objektov srednje šole, zato se rta
sredstva v višini 70.000.000,00 SIT. Dogovorjeno je, da bo MŠŠ sofinanciralo ureditev druge
etaže srednje šole v letu 2006.
V letošnjem letu ne bodo realizirani tudi prihodki iz naslova vetrnih elektrarn v višini
221.550.000 sit, ker je v postopku pridobivanje gradbenega dovoljenja, katero je bilo osnova
za pla ilo rente.
Sredstva Vlade za sofinanciranje ureditve parkiriš a
Ker se na rtovano parkiriš e v letu 2005 ne bo izvedlo, se rtajo sredstva Vlade v višini
4.000.000 sit.
Provizija od kompenzacij
V rebalans prora una vklju ujemo prihodek od kompezacij v višini 1.000.000 sit.
Zainteresirane družbe za predlagane kompenzacije odobrijo 1,5% provizije.
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Sofinanciranje Razvojnega programa podeželja za ob ine Ilirska Bistrica, Pivka in
Postojna
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ugodilo prijavi na razpis Ob ine Ilirska
Bistrica za sofinanciranje uvajalne faze omenjenega projekta, katerega vrednost je
6.200.000,00 SIT. MKGP je odobrilo sredstva v višini 50% kar znaša 3.100.000,00 SIT. V
letošnjem letu bomo prejeli s strani MKGP sredstva v višini 450.000,00 SIT. Od Ob ine
Pivka in Postojna pa sredstva v višini 244.125,00 SIT. MKGP bo preostali del v višini
2.650.000,00 SIT sofinanciralo v letu 2006. Ravno tako bosta Ob ini Pivka in Postojna
sofinancirali svoj delež v višini 1.437.625,00 SIT.
Investitor VE - sofinanciranje LC Davor – Podstenje
V letošnjem letu se zaradi pridobivanja gradbenega dovoljenja za vetrne elektrarne ne bo
pridobilo sredstev in pristopilo k ureditvi LC Davor – Podstenje, zato se rtajo sredstva v
višini 72.000.000 sit, ki so bila v prora unu le eviden no na rtovana.
Investitor VE - sofinanciranje LC Podtabor – glavna cesta
V letošnjem letu se zaradi pridobivanja gradbenega dovoljenja za vetrne elektrarne ne bo
pridobilo sredstev in pristopilo k ureditvi LC Podtabor – glavna cesta, zato se rtajo sredstva v
višini 23.000.000 sit, ki so bila v prora unu le eviden no na rtovana.
Prihodki od prodaje objektov
Prihodke znižujemo za 18.000.000 sit, ker v letu 2005 ne bo realizirana prodaja po itniškega
objekta Njivice (v teku je cenitev) ter prodaja poslovnega prostora na Ba u (potekajo
razgovori s KS).
Plan prodaje zemljiš in objektov je priloga odloka o rebalansu prora una.
Prihodki od prodaje zemljiš
Na podlagi podatkov ocenjujemo, da bodo precej nižji prihodki od prodaje zemljiš in sicer
za 42.331.473 sit. Zaradi dolgotrajnih postopkov bodo prodaje zemljiš , ki so prikazane v
na rtu prodaje ob inskega premoženja, le delno realizirane v letu 2005 in sicer v višini
5.190.000 sit.

Prejeta sredstva iz državnega prora una iz naslova teko ih obveznosti
Finan na izravnava za leto 2005
Z izra unom finan ne izravnave, posredovanim v septembru 2005 in glede na ocenjene
lastne prihodke po 21.in 22. lenu ZFO pripadajo Ob ini Il.Bistrica sredstva v višini
680.926.000 sit.

Prejeta sredstva iz državnega prora una za investicije
Sredstva Ministrstva za zdravje za sofinanciranje dvigala
Ministrstvo za zdravje bo v letu 2005 sofinanciralo izdelavo projektne dokumentacije za
postavitev dvigala v ZD Il.Bistrica v višini 420.000 sit.
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Sredstva požarne takse
Na podlagi izra una sredstev požarne takse s strani Ministrstva za obrambo se bodo le-ta
za našo ob ino pove ala za 1.189.716 sit in bodo znašala 7.777.716 sit.
Sredstva RRA JP za državne spodbude
Sredstva, ki so bila na rtovana v višini 9.178.571 sit za nakup zemljiš , se zaradi nižje
realizacije nakupa zemljiš sorazmerno znižujejo na 8.212.482 sit.
Sredstva Ministrstva za kmetijstvo za sofinanciranje Razvojnega programa podeželja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za sofinanciranje uvajalne faze
omenjenega projekta odobrilo sredstva v višini 450.000 sit.
Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko - sofinanciranje
projektne dokumentacije
V letu 2005 bo Služba vlade sofinancirala projektne dokumentacije kanalizacije Starod v
višini 990.000 sit, kanalizacije Jelšane, Dolenje v višini 1.656.000 sit ter kanalizacije
Novokra ine, Sušak v višini 1.350.000 sit.
Nadalje bo služba sofinancirala projektno dokumentacije vodovoda Novokra ine, Sušak
v višini 1.404.000 sit.
Sredstva dodeljuje vlada RS iz izvedbenega programa pomo i ob inam pri urejanju
komunalne infrastrukture v neposredni bližini mejnih prehodov s Hrvaško v letu 2005.
Financira se izdelava projektne dokumentacije v višini do 80%.
Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za vodovod Podgrad
Sredstva iz javnega razpisa za sofinanciranje priprave projektne dokumentacije za investicije
ob in v povezavi z vlaganjem v infrastrukturno opremljenost obmejnega prostora ob meji s
Hrvaško, ki ga je razpisal Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja v letu 2005 je 3.200.000 sit.
Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za vodovod Visoki Kras
V rebalans prora una vklju ujemo sredstva Agencije RS za regionalni razvoj za izdelavo
projektne dokumentacije za vodovod Visoki Kras v višini 24.184.244 sit.
Sofinanciranje izdelave projekta strateško izvedbenega predloga tematskih poti
V rebalans prora una vklju ujemo sredstva Agencije RS za regionalni razvoj za izdelavo
projekta strateško izvedbenega predloga tematskih poti v višini 14.404.627 sit.
Skupni prihodki po bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 1.907.303.101 sit in so
za 232.748.986 sit nižji od na rtovanih prihodkov po prvem rebalansu.
Skupni odhodki po bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 2.392.539.722 sit in so za
232.748.986 sit nižji od na rtovanih po prvem rebalansu.
Razlika med prihodki in odhodki po vseh treh bilancah prora una je negativna
( odhodki so višji od teko ih prihodkov) in znaša 489.277.621 sit. To pomeni, da bo
ob ina za pokrivanje programov v letu 2005 uporabila poleg teko ih prihodkov tudi
neporabljena sredstva iz leta 2004, ki znašajo po zaklju nem ra unu 489.277.621 sit.
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B. FINAN NI NA RT
V finan nem na rtu je prikazan prora un za leto 2005, rebalans I, posebej so prikazane
prerazporeditve župana od 1.7. do 7.11.2005, veljavni prora un 2005, spremembe, ki jih
predlagamo z rebalansom II ter kolona rebalans II in indeks.
V nadaljevanju podajamo obrazložitev spremenjenih prora unskih postavk in sicer postavk, ki
so spremenjene s prerazporeditvami župana, posebej pa podajamo spremembe, ki jih
predlagamo s tem rebalansom.

Prerazporeditve župana
V koloni prerazporeditve župana so v glavnem prikazane spremembe zaradi strukture
posameznih postavk, pa tudi nekatera pove anja postavk, ki so nastala med letom zaradi
premalo zagotovljenih sredstev ali na novo planiranih postavk.
Skladno z veljavno zakonodajo so bile ob ine dolžne zagotoviti namenska sredstva za
odpravo nesorazmerij pla tako za ob insko upravo kot tudi za zavode, ki so financirani iz
prora una ob ine. V ta namen smo oblikovali prora unsko postavko 1.1 v višini 820.099 sit.
Sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo župana iz sredstev za pla e uprave.
Glede na realizacijo v prvih devetih mesecih ugotavljamo, da bodo posamezne postavke
znotraj materialnih stroškov realizirane višje, drugod sredstva ne bodo porabljena, zato je
župan znotraj materialnih stroškov opravil posamezne prerazporeditve.
Na podlagi revizijskega poro ila Ra unskega sodiš a smo posebej planirali sredstva za
delovanje nadzornega odbora, ki so bila prej prikazana v okviru postavke lokalne
samouprave.
Zaradi višjih javnofinan nih prihodkov in odhodkov se je pove ala provizija UJP za
razporejanje javnofinan nih prihodkov in provizija UJP za pla ilni promet, kar je župan
prerazporedil iz splošne prora unske rezervacije.
Zaradi velikega povpraševanja se je pove alo število prevozov v Moš eniško Drago.
Sredstva so se pove ala na podlagi sklepa in prerazporeditve župana iz splošne prora unske
rezervacije.
Za ureditev arhiva je bil izveden postopek zbiranja ponudb in podpisane pogodbe za izvedbo
del in nabavo opreme. Vrednost celotne investicije znaša 16.600.000,00 SIT. Zaradi
pove anega obsega del so bila prvotno na rtovana sredstva v višini 12.000.000,00 SIT
pove ana s sklepom župana o prerazporeditvi sredstev na 16.600.000,00 SIT oziroma za
4.600.000,00 SIT
Sredstva požarne takse se prenesejo iz teko ega dela v investicijske odhodke na podro ju
varstva pred požarom, ker se sredstva uporabljajo za nakup opreme.
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Izdelava Razvojnega programa podeželja za ob ine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna
Zaradi odobrenih sredstev s strani MKGP in izbire izvajalca oz. podpisa pogodbe za izvedbo
omenjenega projekta je bilo potrebno zagotoviti dodatnih 5.200.000 sit.
Sredstva v tej višini so bila zagotovljena s prerazporeditvijo župana iz splošne prora unske
rezervacije.
Zaradi dodatnih del, ki so nastala pri rekonstrukciji lokalne ceste Bridovec - Smrje, se je s
prerazporeditvijo pove ala postavka za 3.431.443 sit.
Glede na dogovor z Ministrstvom za obrambo o sofinanciranju izgradnje odseka javne poti
Ba in odseka LC Ba -Zagorje je bilo potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Sredstva
za izdelavo dokumentacije v višini 450.000 sit so bila zagotovljeno s prerazporeditvijo župana
iz splošne prora unske rezervacije.
Preureditev prostorov Jur i evi ulici
Na podlagi sklepa Ob inskega sveta, da se prostore odda v najem na podlagi razpisa za
potrebe Varstveno delovnega centra Koper, je potrebno na rtovati sredstva za preureditev
objekta (projektna dokumentacija in izvedba). Za projektno dokumentacijo se na rtuje
sredstva v višini 1.000.000,00 SIT iz splošne prora unske rezervacije.
Ureditev igriš a pri OŠ Pregarje
Pri izvajanju gradbenoobrtniških del ureditve igriš a je bila ugotovljena slaba nosilnost
terena, zato je bilo potrebno pristopiti k pove anem obsegu izkopov in vgradnji kamnitega
materiala za izboljšanje nosilnosti tal, posledi no pa vgraditi tudi ve jo koli ino tampona pred
asfaltom. Drugo ve je odstopanje je nastalo zaradi nujnosti ureditve novega spomenika
Rudija Mahni a Brkinca (pogodbeno je bila predvidena samo preselitev starega na novo
lokacijo) ter ureditve novega zunanjega stopniš a v avtohtonem kamnu (ponudbeno je bilo
predvideno oblaganje obstoje ega stopniš a). V sklopu ureditve je bilo potrebno sanirati tudi
obstoje o ži no ograjo, ki v ponudbi ni bila predvidena.
Dodatna sredstva višini 4.300.000 sit so bila zagotovljena s prerazporeditvijo župana.
Ureditev glasbene šole
Sredstva, ki smo jih za preselitev GŠ v stavbo št. 13 kompleksa vojašnice v Ilirski Bistrici
planirali s prora unom za leto 2005, niso zadoš ala za izvedbo nujnih posegov. V sklopu
nujnih del za preselitev smo izvedli preureditev toplotne podpostaje v lastno kotlovnico,
ureditev lastnega elektropriklju ka, ureditev notranjih vrat v smislu zvo ne izolacije prostorov
ter beljenje stavbe. Sredstva v višini 3.140.000 sit so bila zagotovljena s prerazporeditvijo
župana, 500.000 sit pa predlagamo z rebalansom prora una.

Spremembe
1. PLA E IN DRUGI PREJEMKI OB INSKE UPRAVE
Sredstva za pla e in druge osebne prejemke zaposlenih v ob inski upravi znižujemo predvsem
zato, ker nismo izvedli na rtovanih zaposlitev ( vodja oddelka za lokalno infrastrukturo,
strokovni delavec za investicije, pripravnik na podro ju prostorskega planiranja, delavec za
podro je kmetijstva ).
V sredstvih je vklju ena na rtovana zaposlitev pripravnika na podro ju prostorskega
planiranja ter delavca za podro je kmetijstva.
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Ustrezno se znižujejo tudi prispevki delodajalca, davek na pla e in premije kolektivnega
dodatnega zavarovanja.
5. ŠTIPENDIJE
Glede na število že podeljenih štipendij in predvidenih podelitev štipendij za šolsko leto
2005/2006 se na rtuje znižanje sredstev v višini 2.500.000 sit, in sicer iz sedanjih
24.340.430 sit na 21.840.430 sit.
7. SOFINANCIRANJE SPODBUJANJA ELEKTR. OPISMENJEVANJA OB ANOV
Opismenjevanje se v letu 2005 ni realiziralo, ker se omenjena aktivnost izvaja v okviru
elektronskega usposabljanja v gimnaziji, zato se rta sredstva v višini 1.000.000,00 SIT.
15. OB INSKE NAGRADE
V planu so bila predvidena sredstva v najvišji višini, predvideni z odlokom o ob inskih
nagradah. Glede na dejansko razdeljene nagrade je bil porabljen nižji znesek in sicer v višini
993.492,00 SIT.
20. PLA ILA DURS
Zaradi nižje na rtovanega nadomestila stavbnega zemljiš a se ustrezno znižuje provizija
DURS.
22. OBDARITEV OTROK
Glede na do sedaj izpla ana sredstva in oceno rojstev do konca leta ( cca 145 novorojencev)
se na rtuje dodatna sredstva v višini 2.000.000,00 sit in sicer iz sedanjih 6.030.000,00 SIT na
8.030.0000,00 SIT.
24. SPLOŠNA PRORA UNSKA REZERVACIJA
Sredstva splošne prora unske rezervacije so se tekom leta uporabljala za zgoraj opisane
namene. V okviru neopredeljenih namenov so rezervirana sredstva za pokrivanje asfaltiranja
v vasi Smrje v višini nekaj nad 3.000.000 sit.
Zaradi eventualnih višjih ponudb, ki jih lahko pridobimo v postopkih javnih naro il oziroma
možnih prekora itev posameznih projektov predlagamo oblikovanje splošne prora unske
rezervacije za nove aktivnosti v višini 1.000.000 sit ter za neopredeljene namene 4.600.000
tolarjev.
25. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OB INSKI UPRAVI
Nakup ra unalnikov in programske opreme
Glede na to, da je v izvedbi ureditev prostorov za potrebe ob inske uprave, se v letošnjem letu
ne bo pristopilo k nabavi celotne ra unalniške opreme, za to se na rtuje znižanje sredstev v
višini 6.500.000,00 SIT, in sicer iz sedanjih 9.301.355 sit na 2.801.355 sit.
Ureditev prostorov za ob insko upravo (podstrešje)
Do sedaj je bila izdelana projektna dokumentacija za ureditev celotnega podstrešja, katere
vrednost je 1.243.000,00 SIT. Izveden je bil tudi postopek zbiranja ponudb za I. fazo
gradbenih del ter podpisana pogodba za izvedbo del.
Za omenjena dela se na rtuje v letu 2005 sredstva v višini 8.247.000,00 SIT in sredstva
predobremenitve v višini 13.497.599,00 SIT
Na rtuje se tudi II. faza, ki vklju uje tudi barvanje zunanjih strešnih tramov in napuš a v
višini 15.000.000,00 SIT, od tega 500.000,00 SIT novo planiranih sredstev in 14.500.000,00
SIT preobremenitve za leto 2006.
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V okviru gornjih sredstev se v letu 2005 na rtuje tudi sredstva za izvajanje nadzora v višini
510.000,00 SIT.
Ureditev arhiva
Obrazložitev je podana v okviru prerazporeditev župana.
26. UREDITEV PARKIRIŠ A OB UPRAVNI ZGRADBI
Z rebalansom se rta sredstva za ureditev parkiriš a v višini 1.000.000,00 SIT in sicer iz
razloga, ker je v teku izdelava projekta. Izdelava projekta še ni dokon ana, ker potekajo
dogovori in usklajevanje z Banko Koper.
28.SREDSTVA ZA ZAŠ ITO IN REŠEVANJE
V okviru postavke se rtajo sredstva v višini 250.000 sit za stroške sodelovanja na
medob inskem tekmovanju v prvi pomo i, ker se ga ne bomo udeležili.
Prav tako se ne bomo udeležili usposabljanja zaradi premajhnega števila kandidatov, zato se
rtajo sredstva v višini 60.000 sit.
30. SREDSTVA ZA POŽARNO VARNOST
Teko i transfer nepridobitnim organizacijam – dejavnost požarne straže
V letošnjem letu se je izvajalo požarne straže le v spomladanskem obdobju, za to se znižuje
na rtovana sredstva v višini 6.163.203,00 SIT na 1.764.430,00 SIT oziroma se znižujejo za
4.398.773,00 SIT.
31. INVESTICIJE NA PODRO JU POŽARNE VARNOSTI
Investicijski transfer – požarna taksa
Sredstva požarne takse se pove ujejo na prihodkovni in odhodkovni strani za 1.189.716 sit in
se bodo v celoti uporabila za gasilko vozilo PGD Knežak.
Ureditev gasilskega doma v Kuteževem
Dodatno se na rtuje sredstva v višini 1.500.000,00 SIT za ureditev gasilskega doma v
Kuteževem.
32. SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA
Izdelava Razvojnega programa podeželja za ob ine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna
Obrazložitev je podana na prihodkovni strani.
33. VLAGANJA V KMETIJSKO PROIZVODNJO
Izdelava izvedbenih projektov za zeljarno oz. klavnico
Glede na to, da bomo z izvedbo projekta pri eli v zadnjem kvartalu letošnjega leta, se v
rebalansu na rtuje sredstva v višini 1.000.000,00 SIT in sredstva predobremenitve za leto
2006 v višini 5.000.000,00 SIT.
Sofinanciranje ureditve zeljarne
Ker v letu 2005 ne bodo izdelani izvedbeni projekti za zeljarno, temve šele v letu 2006, se v
letošnjem prora unu rtajo sredstva v višini 1.000.000,00 SIT. Sredstva se v celoti predvidi v
letu 2006.
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34. UREDITEV SEJMIŠ A
Glede na predlog svetnika, da se preveri umestnost ureditve sejmiš a na Žabovici, se rtajo
sredstva v letošnjem prora unu-rebalansu v višini 2.273.681,00 SIT. Sredstva se predvidi in
koristi v letu 2006, ko bo znana dokon na odlo itev o lokaciji sejmiš a.
36. LOKALNE CESTE
Teko e vzdrževanje lokalnih cest
Sredstva znižujemo za 10.000.000 sit in sicer za pla ila za november in december, ki so zajeta
v predobremenitvi za leto 2006.
Talna signalizacija
Na podlagi zbiranja ponudb in podpisane pogodbe se na rtuje sredstva v višini 4.000.000,00
SIT, kar je za 500.000,00 SIT manj od na rtovanih sredstev.
42. UREJANJE POVEZOVALNIH POTI TOPOLC
Odkup zemljiš
V letošnjem letu bomo pristopili k cenitvi in postopku odkupa zemljiš za povezovalno pot
na Topolcu, zato se na rtuje v letu 2005 le sredstva v višini 500.000,00 in v letu 2006 sredstva
predobremenitve 1.601.747,00 SIT.
44. UREDITEV PLAZU TOMINJE
rta se sredstva v višini 2.412.747,00 SIT, ker še niso pridobljena soglasja lastnikov zemljiš
za odkup. Soglasje je težko pridobiti, saj lastniki žive v tujini. Sredstva se na rtuje v letu
2006.
48. INVESTICIJE V KS
V tej prora unski postavki se sredstva znižujejo za 11.253.000,00 SIT to je iz sedanjih
49.431.621,00 SIT na 38.178.621,00 SIT.
Pri izvajanju omenjenih del se v KS pojavljajo težave s pridobivanji ponudb in soglasij za
zemljiš a, zato ne bo možno izvesti vseh na rtovanih del. KS so Ob ino zaprosile za
koriš enje oziroma odobritev sredstev v letu 2006. Na podlagi vlog KS in ugotovitvi, da so
razlogi objektivne narave, se znesek znižanih sredstev predvidi za iste namene v prora unu
za leto 2006.
51. REKONSTRUKCIJA CESTE DAVOR - PODSTENJE
Glede na to, da ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo vetrnih elektrarn, se ne
bo pri elo z rekonstrukcijo ceste Davor – Podstenje in se v prora unu rta sredstva v višini
8.000.000,00 SIT. Sredstva se predvidi v prora unu za leto 2006.
52. REKONSTRUKCIJA CESTE PODTABOR – GLAVNA CESTA
Glede na to, da ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo vetrnih elektrarn, se ne
bo pri elo z rekonstrukcijo ceste Podtabor – glavna cesta in se v prora unu rta sredstva v
višini 1.000.000,00 SIT. Sredstva se predvidi v prora unu za leto 2006.
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56. PROMETNA UREDITEV NA OBMO JU ZD, DOMA NA VIDMU, OŠ DK
Izdelava projektov se ne bo izvedla v letošnjem letu, ker še ni urejen status Doma na Vidmu,
kar je klju nega pomena za omenjeno ureditev. Sredstva se zmanjšajo v višini 2.000.000,00
SIT in se predvidijo v letu 2006.
57. TURISTI NA DEJAVNOST
Izdelava in ponatis promocijskega gradiva
rtajo se sredstva v višini 825.000,00 SIT, ker se v letošnjem letu ne bo izvedlo ponatisa.
Izdelava topografske in turisti ne karte
Izpeljan je bil postopek zbiranja ponudb in podpisana pogodba z izvajalcem. Pogodbeni
znesek je nižji od na rtovanega za 440.000,00 SIT, katera se rtajo v rebalansu prora una.
Nepredvidene aktivnosti
rtajo se sredstva v višini 250.000,00 SIT, ker ne predvidevamo novih aktivnosti.
61. CELOSTNA PODOBA OB INE
Glede na to, da je naloga v zaklju ni fazi in bo pla ilo izvedeno v letu 2006, se v letošnjem
letu na rtuje sredstva v višini 1.000.000,00 SIT in sredstva predobremenitve za leto 2006 v
višini 2.577.600,00 SIT.
62. OBNOVA PREMSKEGA GRADU
Popravilo strehe na gradu
V letošnjem letu ni bilo na razpolago sredstev Ministrstva za kulturo, kar je bil pogoj za
koriš enje sredstev, zato se tudi ni pristopilo k omenjenim delom. Planirana sredstva v višini
1.000.000,00 sit se rtajo in se na rtujejo v letu 2006.
Nakup zemljiš a
rta se sredstva v višini 3.000.000,00 SIT, ker še ni prišlo do dogovora o odkupu oziroma
prodaji zemljiš a z lastnikom predmetne parcele. Omenjeni nakup se predvidi v letu 2006.
67. NAKUP OBJEKTA NA MAŠUNU
rta se sredstva v višini 5.000.000,00 SIT, ker se ureja lastništvo.
68. OGLAŠEVALNE, POZDRAVNE IN REKLAMNE TABLE
rta se sredstva v višini 2.000.000,00 SIT. V izdelavi je celostna podoba, za to ni možno
izvesti projekta v letošnjem letu. Sredstva se v celoti planirajo v letu 2006.
68.1. IZDELAVE PROJEKTA STRATEŠKO IZVEDBENEGA PREDLOGA
TEMATSKIH POTI
V rebalans prora una vklju ujemo sredstva za izdelavo projekta strateško izvedbenega
predloga tematskih poti v višini 14.404.627 sit ter 5.601.801 sit predobremenitve za leto 2006.
Sredstva smo pridobili na javnem razpisu - sofinanciranje s strani Agencije RS za regionalni
razvoj.
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69. SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA DROBNEGA GOSPODARSTVA
Glede na kasnejše koriš enje sredstev za kredite, bodo obra unana in izpla ana nižja sredstva
za sofinanciranje obresti. Sredstva se zniža v višini 1.000.000,00 SIT
70. SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE LOKALNEGA IN REGIONALNEGA
RAZVOJA
Sofinanciranje aktivnosti RRA JP
Zaradi nižje podpisanih pogodbenih zneskov se znižuje sredstva za program CAMP v višini
309.600,00 SIT in program INPRIME v višini 1.468.821,00 SIT.
Sofinanciranje delovanja Razvojnega centra Ilirska Bistrica
Pri uskladitvi finan nega na rta s strani RC ni bil zajet prenos sredstev iz leta 2004 v višini
1.690.240,00 SIT in tudi niso predvidene aktivnosti za leto 2005 ter je bila ugotovljena
napaka pri seštevku odhodkov v višini 150.000,00 SIT, zato se znižuje sredstva v višini
1.840.240,00 SIT oziroma iz sedanjih 12.013.600,00 SIT na 10.173.360,00 SIT.
Projekti komunalne infrastrukture v IC Il.Bistrica
Podpisana je pogodba za izvedbo projektov s podjetjem Projekt Nova Gorica.
Projekti so v izdelavi in bodo izdelani do konca novembra. Ker bodo poravnani v naslednjem
letu, rtamo 3.000.000 sit in jih zagotavljamo s predobremenitvijo 2006.
71. PODRO JE JAVNE RAZSVETLJAVE
Vzdrževanje javne razsvetljave in svetila
Zaradi manjših stroškov pri vzdrževanju javne razsvetljave in zamenjave svetil se sredstva
znižuje za 4.000.000,00 SIT in sicer iz 11.311.273,00 SIT na 7.311.273,00 SIT.
72. KOMUNALNO PODRO JE
Vzdrževanje zavarovanih železniških prehodov
Zaradi nerešene situacije in predloga Skupnosti ob in Slovenije, da obveznost prevzamejo SŽ,
se predvideva, da ta sredstva ne bodo potrebna, za to se rtajo v celoti (10.000.000,00 SIT). V
kolikor bo potrebno se jih predvidi v letu 2006.
79. MRLIŠKA VEŽICA ŠEMBIJE
Odkup zemljiš a
V letu 2005 se pri ne s postopkom odkupa zemljiš a. in zaklju i v naslednjem letu, za to se
na rtuje v letošnjem letu le sredstva v višini 500.000,00 Sit in sredstva predobremenitve v letu
2006 v višini 1.000.000,00 SIT.
83. POSLOVNI PROSTORI
Vzdrževanje poslovnih prostorov
Upravljalec poslovnih prostorov Stanovanje d.o.o. je postopek izbire izvajalcev del opravil
šele v mesecu oktobru. Z ozirom na to, da je pred nami zimsko obdobje, ki je neprimerno za
izvajanje investicij, se predlaga rtanje sredstev v višini 4.139.584,00 SIT, to je iz sedanjih
10.721.874,00 SIT na 6.582.290,00 SIT.
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Preureditev prostorov Jur i evi ulici
Na podlagi sklepa Ob inskega sveta, da se prostore odda v najem na podlagi razpisa za
potrebe Varstveno delovnega centra Koper, je potrebno na rtovati sredstva za preureditev
objekta (projektna dokumentacija in izvedba). Za projektno dokumentacijo so na rtovana
sredstva v višini 1.000.000,00 SIT s sklepom župana o prerazporeditvi iz splošne
prora unske rezervacije. Za izvedbo pa se na rtuje v letu 2005 sredstva v višini 1.000.000,00
SIT in sredstva predobremenitve za leto 2006 v višini 59.000.000,00 SIT.
85. NAKUP NEPREMI NIN IN UREJANJE
Nakup zemljiš po odloku o dolo itvi prednostne pravice in drugi nakupi
Sredstva se znižujejo za 8.000.000,00 SIT in sicer iz sedanjih 10.000.000,00 SIT na
2.000.000,00 SIT, ker se ne predvideva ve jih odkupov zemljiš do konec letošnjega leta.
Nakup zemljiš a v OIC Il.B.(ZN -1)-I in zemljiš a od Komunalnega podjetja Il.Bistrica
Alinei sta združeni, ker je bil izveden skupni nakup s pogodbo o finan nem najemu
( leasing). Sredstva znižujemo za 7.000.000 sit, ker v letu 2005 zapadeta v odpla ilo le dva
obroka po pogodbi o finan nem najemu.
Nakup zemljiš a Žabovica II – leasing
Sredstva se rtajo v celoti – 7.000.000,00 SIT, ker ni interesa za prodajo zemljiš a. Po
veljavni zakonodaji pa tudi ni ve možno izpeljati leasinga.
86. ODŠKODNINE ZA ZEMLJIŠ A
Sredstva se znižujejo iz sedanjih 10.244.723,00 SIT na 5.244.723,00 SIT, to je v višini
5.000.000,00 SIT in sicer iz razloga, ker so odškodnine v postopku nižje od predvidenih.
Nepredvidenih odškodnin v letošnjem letu ni bilo.
87. INVESTICIJE V KS
Sofinanciranje izgradnje domov
V tej prora unski postavki se sredstva znižujejo po veljavnem prora unu za 2.400.000,00 SIT,
to je iz sedanjih 18.721.088,00 SIT na 16.321.088,00 SIT.
Pri izvajanju omenjenih del se v KS pojavljajo težave pri pridobivanju dokumentacije in
soglasij, za to ne bo možno izvesti vseh na rtovanih del. KS so Ob ino zaprosile za koriš enje
oziroma odobritev sredstev v letu 2006. Na podlagi vlog KS in ugotovitvi, da so razlogi
objektivne narave, se znesek znižanih sredstev predvidi za iste namene v prora unu za leto
2006.
V tej postavki je bila opravljena tudi notranja prerazporeditev sredstev v višini 2.300.000,00
SIT za nakup zemljiš a za igriš e na V. Brdu.
89. PLA ILO DDV
Zaradi nižje realiziranih prodaj premoženja se ustrezno znižuje tudi strošek DDV.
Postavko zato znižujemo za 1.500.000 sit.
91. KOMUNALNA ISTILNA NAPRAVA
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Nakup zemljiš a
Glede na to, da je v teku postopek cenitev zemljiš in podpis pogodb o prodaji oz. nakupu
zemljiš , se sredstva znižuje v višini 4.000.000,00 SIT, to je iz sedanjih 5.000.000,00 SIT na
1.000.000,00 SIT, s tem da se sredstva v višini 4.000.000,00 SIT zagotovi s sredstvi
predobremenitve za leto 2006.
96.IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KANALIZACIJE
V prora unsko postavko vklju ujemo izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacije in N
Starod, Jelšane in Dolenje ter Novokra ine in Sušak.
Izdelava proj.dokumentacije kanalizacija Starod
Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za fekalno kanalizacijo in istilno napravo za
naselje Starod. Izdelava je sofinancirana iz sredstev izvedbenega programa pomo i ob inam
pri urejanju komunalne infrastrukture v neposredni bližini mejnih prehodov s Hrvaško v letu
2005.
Celotna vrednost projektne dokumentacije znaša 5.160.000 sit; v letu 2005 je zagotovljeno
1.960.800 sit, 3.199.200 sit pa s predobremenitvijo v letu 2006.
Izdelava proj.dokumentacije kanalizacija Jelšane Dolenje
Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za fekalno kanalizacijo in istilno napravo za
vasi Jelšane in Dolenje. Izdelava je sofinancirana iz sredstev izvedbenega programa pomo i
ob inam pri urejanju komunalne infrastrukture v neposredni bližini mejnih prehodov s
Hrvaško v letu 2005.
Celotna vrednost projektne dokumentacije znaša 9.930.000 sit; v letu 2005 je zagotovljeno
3.496.000 sit, 6.434.000 sit pa s predobremenitvijo v letu 2006.
Izdelava proj.dokumentacije kanalizacija Novokra ine, Sušak
Izdelava projektne dokumentacije za fekalno kanalizacijo in istilno napravo za naselji
Novokra ine in Sušak. Izdelava je sofinancirana iz sredstev izvedbenega programa pomo i
ob inam pri urejanju komunalne infrastrukture v neposredni bližini mejnih prehodov s
Hrvaško v letu 2005.
Celotna vrednost projektne dokumentacije znaša 8.089.200 sit; v letu 2005 je zagotovljeno
2.561.580 sit, 5.527.620 sit pa s predobremenitvijo v letu 2006.
102.KANALIZACIJA TOPOLC
Sredstva za kanalizacijo Topolc se pove ajo za 5 mio sit, tako da znašajo 75.261.155 sit in se
opredelijo za naslednje namene:
- za izgradnjo kanalizacije - 72.600.000 sit,
- za pla ilo nadzora - 1.260.000 sit,
- za izpla ilo odškodnin in druge manjše stroške investicije ( stroški overitev, takse … )
v višini 1.401.155 sit.
103. KANALIZACIJA ZARE JE
Sredstva, ki so bila zagotovljena za kanalizacijo Zare je v višini 1.500.000 sit se rtajo
oziroma prenesejo v kanalizacijo Topolc. Izgradnja kanalizacije v Zare ju se v letu 2005 ne
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bo izvajala, ker niso pridobljena soglasja in druga potrebna dokumentacija za za etek
investicije.
109. ODKUP ZEMLJIŠ A ZA SANACIJO GLOBOVNIKA IN LO ENO ZBIRANJE
ODPADKOV
Nakup zemljiš a za sanacijo Globovnika
V teku je dogovor v zvezi z nakupom zemljiš a, za to se v letošnjem letu zagotovi le sredstva
v višini 500.000,00 SIT, razlika v višini 3.000.000,00 SIT pa se zagotovi s sredstvi
predobremenitve za leto 2006.
111. PROJEKT ZA UREDITEV ODLAGALIŠ A IZKOPANEGA MATERIALA
V tej postavki se znižujejo sredstva za izdelavo projektov v višini 1.500.000,00 SIT, s tem da
se v letošnjem letu zagotovi sredstva v višini 500.000,00 SIT in 1.500.000,00 SIT s sredstvi
predobremenitve za leto 2006.
Glede na to, da v letošnjem letu ne bodo izdelani projekti, se rta sredstva za izvedbo v višini
1.000.000,00 SIT. Sredstva za izvedbo se zagotovijo v letu 2006.
114. STANOVANJSKA DEJAVNOST
Vzdrževanje stanovanj, zavarovanje
Upravljalec stanovanj Stanovanje d.o.o. je postopek izbire izvajalcev del opravil šele v
mesecu oktobru. Z ozirom na to, da je pred nami zimsko obdobje, ki je neprimerno za
izvajanje investicij, se predlaga rtanje sredstev v višini 20.494.003,00 SIT to je iz sedanjih
29.971.997,00 SIT na 9.477.994,00 SIT.
115. PLINIFIKACIJA STANOVANJ
Glede na to, da še ni usklajen na in pla ila soglasij za priklju ke na plinsko omrežje, se
sredstva rtajo v celoti (1.239.537,00 SIT) in se na novo planirajo v letu 2006
116. IZGRADNJA STANOVANJ
Izdelava idejne zasnove za stanovanjsko izgradnjo
V letošnjem letu se bo pri elo z izdelavo idejne zasnove, za to se v letošnjem prora unu
predvidi sredstva v višini 1.000.000,00 SIT, sredstva v višini 3.000.000,00 SIT pa se zagotovi
s sredstvi predobremenitve za leto 2006.
Izdelava lokacijskega na rta za stanovanjsko izgradnjo
Za izdelavo lokacijskega na rta za stanovanjsko izgradnjo se v letošnjem letu na rtuje
sredstva v višini 1.000.000,00 SIT, sredstva v višini 7.000.000,00 SIT se zagotovi s sredstvi
predobremenitve za leto 2006.
117. URBANIZEM IN PROSTORSKO NA RTOVANJE
Za strategijo prostorskega razvoja se v letu 2005 na rtuje sredstva v višini 2.500.000,00 SIT,
za razliko v višini 10.000.000,00 SIT pa se pove ajo sredstva predobremenitve za leto 2006,
tako da skupaj znašajo 22.500.000,00 SIT.
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Za prostorskli red se v letu 2005 na rtuje sredstva v višini 1.000.000,00 SIT, za razliko v
višini 5.000.000,00 SIT pa se pove ajo sredstva predobremenitve za leto 2006, tako da
skupaj znašajo 18.500.000,00 SIT.
V okviru postavke se rtajo sredstva za digitalizacijo v višini 2.767.000 sit, koristijo se le
sredstva v višini 1.350.000 sit za izdelavo topografske karte.
Nadalje se rtajo sredstva za izdelavo PUP v višini 800.000 sit, ker je izdelava le-teh
zaklju ena.
118. ODPLA ILO KREDITOV ZA IZGRADNJO ISTILNE NAPRAVE V
VODARNI ILIRSKA BISTRICA
Sredstva znižujemo za 6.500.000 sit zaradi nižje obrestne mere in manjšega števila obrokov,
ki zapadejo v letu 2005.
122.IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMETACIJE ZA VODOVODE
Izdelava projektne dokumentacije vodovod Novokra ine, Sušak
V prora unsko postavko vklju ujemo izdelavo projektne dokumentacije za vodovod Nova
vas, Novokra ine v višini 2.576.400 sit (vrednost celotnega projekta znaša 6.780.000 sit,
razlika v višini 4.203.600 sit se zagotovi s predobremenitvijo v letu 2006).
Izdelava je sofinancirana iz sredstev izvedbenega programa pomo i ob inam pri urejanju
komunalne infrastrukture v neposredni bližini mejnih prehodov s Hrvaško v letu 2005.
Izdelava projektne dokumentacije za vodovod Podgrad
Planiramo izdelavo projektne dokumentacije za vodovod Podgrad v višini
3.200.000 sit (vrednost celotnega projekta znaša 4.029.319 sit, razlika v višini 829.319 sit se
zagotovi s predobremenitvijo v letu 2006).
Investicija je sofinancirana iz sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje priprave projektne
dokumentacije za investicije ob in v povezavi z vlaganjem v infrastrukturno opremljenost
obmejnega prostora ob meji s Hrvaško.
123.1. IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOVOD VISOKI KRAS
V rebalans prora una vklju ujemo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za vodovod
Visoki Kras v višini 24.184.244 sit ter 12.158.689 sit predobremenitve 2006.
Sredstva smo pridobili na javnem razpisu - sofinanciranje Agencije RS za regionalni razvoj.
124. ZDRAVSTVO - MRLIŠKA OGLEDNA SLUŽBA
Glede na realizirane stroške mrliških pregledov ocenjujemo, da bodo le ti nižji, zato postavko
znižujemo za 1.000.000 sit.
125.IZVEDBA DVIGALA V ZD ILIRSKA BISTRICA
V letošnjem letu se ne bo izvajalo aktivnosti pri postavitvi dvigala v ZD Ilirska Bistrica, zato
se rtajo sredstva v višini 8.000.000 SIT.
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130.INVESTICIJE NA PODRO JU ŠPORTA
V okviru te postavke rtamo sredstva za ureditev športnega igriš a Topolc v višini 5.000.000
sit, ker se ureditev zaradi zapletov z zemljiš em ne bo izvajala.
Dodatno pa planiramo sredstva za finalizacijo telovadnice na OŠ AŽ v višini 800.000 sit
zaradi višje ponudbene cene opreme in projektov.
145. REKONSTRUKCIJA VRTCA KNEŽAK
Investicijskih posegov ureditve enote vrtca pri OŠ Knežak, kuhinje pri OŠ Knežak (z izjemo
nabave dotrajanega hladilnika), sanacije kuhinje pri OŠ A. Žniderši a, projektov za ureditev
sanitarij OŠ D. Ketteja ter pri etka izgradnje OŠ Jelšane se v letu 2005 ni pri elo izvajati
zaradi neposredne povezave teh projektov s sprejemom strateških usmeritev na podro ju
osnovnošolskega izobraževanja in otroškega varstva.
147.DR.TRANSFERI POSAMEZNIKOM- SOFINANCIRANJE PREVOZOV V ŠOLO
Mese ni strošek sofinanciranja prevozov šolarjev se je pove al. Zaradi uveljavitve 30 dnevnega roka pla ila planiramo pla ilo novembrskega ra una v leto 2006, zato sredstva na
postavki znižujemo za 4.900.000 sit.
148.TEK.TRAN.JAVNIM ZAVODOM
Sredstva za dejavnost šol znižujemo za 1.485.000 sit in sicer za planirano nadomestilo
stavbnega zemljiš a, ki ga šole na podlagi spremembe odloka o stavnih zemljiš ih od leta
2005 ne pla ujejo.
150. IZGRADNJA OŠ JELŠANE
Glej obrazložitev pod prora unsko postavko 145.
151.INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ
V okviru te postavke rtamo sredstva za projekt za ureditev sanitarij in kanalizacije v OŠ
D.Kette v višini 1.000.000 sit, ureditev kuhinje v OŠ Knežak v višini 21.000.000 sit ter
ureditev centralne kuhinje v OŠ AŽ v višini 10.000.000 sit.
Glej obrazložitev pod prora unsko postavko 145.
153.UREDITEV GLASBENE ŠOLE
Obrazložitev je podana v okviru prerazporeditev župana.
154.SOFINANCIRANJE SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA
Glede na realizirane stroške v prvih devetih mesecih in oceno do konca leta ocenjujemo, da
lahko v okviru srednješolskega izobraževanja zmanjšamo sredstva za naslednje namene:
- za nadzor in razna soglasja za 1.000.000 sit ( ta je zaklju en in poravnan ),
- sredstva za gradnjo za 1.311.366 sit,
- sredstva za sofinanciranje zaposlenih in materialne stroške, ki jih pla ujemo
Srednješolskemu centru Postojna za 500.000 sit,
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- direktne materialne stroške za 1.000.000 sit ter
- sredstva za zagonske materialne stroške v celoti - 188.634 sit.
160.REZERVA
Planirano oblikovanje obvezne rezerve za leto 2005 v višini 1.500.000 sit rtamo.
V letu 2005 se uporabi sredstva obvezne rezerve iz prejšnjih let, ki znašajo 5.746.588,71 sit.
Sredstva v višini 4.119.000 sit se uporabi za sanacijo poljskih poti na podlagi sklepa župana.
Sredstva, ki so bila rezervirana v okviru rezerve v preteklih letih za sanacijo plazu Tominje v
višini 2.127.097 sit se delno uporabijo za sanacijo poljskih poti ( 499.508 sit ), delno ostajajo
v rezervah za morebitne potrebe ( 1.627.589 sit ).
Za sanacijo plazu Tominje se sredstva na novo planirajo v teko ih sredstvih v letu 2006.

C. NA RT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Zaradi prerazporeditev župana in predlaganih sprememb se spremenijo postavke v na rtu
razvojnih programov.
Podrobna obrazložitev sprememb je podana pri posameznih postavkah finan nega na rta.
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