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1. UVOD 

Občinski svet Občine Tolmin (v nadaljevanju: občinski svet) je na 23. seji, 26. marca 2013, sprejel 
proračun Občine Tolmin za tekoče leto, 2013, in proračun Občine Tolmin za prihodnje leto, 2014. Skladno 
z določilom 22. člena sta Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2013 in Odlok o proračunu Občine 
Tolmin za leto 2014 (Uradni list RS, št. 28/2013) stopila v veljavo 17. aprila 2013.  

Potrebo za pristop k pripravi predloga prvega rebalansa oz. predloga prvih sprememb omenjenih 
dveh proračunskih dokumentov1 sta narekovala dva razloga. Prvi, ki se odraža z umestitvijo 
projektov krajevnih skupnosti, iz naslova katerih bo v letih 2013 in 2014 črpana razpoložljiva kvota 
sredstev za (so-)financiranje projektov krajevnih skupnosti, je bil tekom postopka sprejemanja veljavnih 
proračunov že nakazan. Drugi se je pokazal kasneje, izhaja pa iz potrebe po uskladitvi proračunov za 
omenjeni leti in načrta razvojnih programov z načrti porabe, oddanimi Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo (MGRT), na podlagi katerih bo občina v letih 2013 in 2014 črpala investicijska sredstva, ki 
so ji v državnem proračunu na razpolago na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1). 

Spričo pomislekov, ki so bili glede ustreznosti za leti 2013 in 2014 predlaganega, v preteklih dveh letih 
sicer uspešno prakticiranega modela (so-)financiranja projektov krajevnih skupnosti izpostavljeni v 
postopku obravnave in sprejemanja veljavnih proračunov za leti 2013 in 2014, je bilo povabilo k oddaji 
projektnih predlogov krajevnim skupnostim predloženo šele po sprejemu omenjenih dveh proračunov, 
rok za oddajo le-teh pa se je iztekel 30. aprila 2013. Šele s sprejemom proračunov za leti 2013 in 2014 je 
bil namreč dogovorjen skupni fond sredstev v višini 240.000,00 EUR, ki se krajevnim skupnostim letno 
zagotovi za namen (so-)financiranja projektov, ter razrez sredstev po posameznih krajevnih skupnostih, 
kar je predstavljalo nujno podlago za pripravo projektov na strani krajevnih skupnosti. Po prejemu 
projektnih predlogov s strani krajevnih skupnosti je občinska uprava opravila še kontrolo vsebinske 
sprejemljivosti oz. upravičenosti le-teh ter uskladila terminske načrte za črpanje razpoložljivih sredstev, 
pri čemer so bile v kar največji možni meri upoštevane preference krajevnih skupnosti. Glede na 
predložene projektne predloge je občinska strokovna služba projekte krajevnih skupnosti umestila v 
proračun, pri čemer je upoštevaje vsebino projektov in predpisano programsko klasifikacijo na 

ustreznih (obstoječih ali novih) proračunskih postavkah v finančnih načrtih krajevnih skupnosti 

predvidela porabo razpoložljive kvote sredstev. Aktualna rebalans proračuna za leto 2013 (v 
nadaljevanju: Rebalans proračuna št. 1/2013) in spremembe proračuna za leto 2014 (v nadaljevanju: 
Spremembe proračuna št. 1/2014) torej prinašata spremembe in dopolnitve le v vsebinskem delu 
proračuna, ne pa – gledano z vidika proračuna kot celote - tudi finančnih, saj je bila letno razpoložljiva 
masa sredstev za (so-)financiranje projektov krajevnih skupnosti znotraj finančnega načrta občinske 
uprave že zagotovljena z izhodiščno sprejetima proračunoma.  

V času priprave gradiva za obravnavo in sprejem izhodiščnih proračunov za leti 2013 in 2014 je bila 
občina s strani MGRT sicer že obveščena o pripadajoči višini sredstev, ki so ji na podlagi 21. člena ZFO-1 v 
letih 2013 in 2014 v državnem proračunu na voljo za (so)financiranje investicij občin v lokalno javno 
infrastrukturo ter za druge investicije v občinah, ki so pomembne za zadovoljevanje potreb občanov. 
Povabilo k oddaji načrtov porabe omenjenih sredstev za leti 2013 in 2014 je bilo objavljeno kasneje, 
začetek marca, rok za oddajo načrtov porabe za koriščenje razpoložljivih sredstev pa se je za investicije, 
aktualne v letu 2013, iztekel 12. aprila 2013, za investicije, ki se bodo izvajale v letu 2014, pa se rok izteče 
31. marca 2014. S sprejemom veljavnih proračunov za leti 2013 in 2014 so se določili projekti, pet za leto 
2013 in trije za leto 2014, ter višina sredstev, ki naj bi jih za posamezen projekt občina iz naslova 23. člena 
ZFO-1 črpala v posameznem letu. Med temi je v letu 2013 veljavno načrtovan tudi projekt rekonstrukcije 
stanovanjskega objekta Brunov drevored 17, ki predstavlja navezavo popotresne sanacije, financirane iz 
državnega proračuna, ter rekonstrukcije objekta, ki naj bi se pokrila iz naslova sredstev 23. člena ZFO-1 in 
rednih proračunskih sredstev. Ker vodenje projekta kot celote poteka pod okriljem Državne tehnične 
pisarne, se je – predvsem zaradi precejšnjega časovnega zamika uvrstitve projekta v popotresni program 

                                                 
1 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4) v 1.a točki 1. odstavka 3. člena določa, da so 

»spremembe proračuna […] akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada 

predloži v sprejem Državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti 

proračun nanaša«, medtem ko v 2 točki 1. odstavka 3. člena določa, da je »rebalans proračuna […] akt države oziroma 

občine o spremembi proračuna med proračunskim letom«. 



Rebalans proračuna št. 1/2013,  

Spremembe proračuna št. 1/2014 
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Vlade RS – začetek izvajanja projekta zamaknil do te mere, da bo v letu 2013 predvidoma moč izvesti le 
sanacijska dela, ki sodijo v okvir popotresnega programa in se financirajo mimo občinskega proračuna, 
dokončanje objekta, katerega stroške je občina prvotno nameravala uveljavljati pri črpanju sredstev 23. 
člena ZFO-1 v letu 2013, pa naj bi se skladno z zamikom terminskega plana izvedlo šele v letu 2014. Temu 
dejstvu ustrezno so z odlogom omenjenega projekta na leto 2014 že prilagojeni tudi oddani načrti 

porabe za črpanje sredstev 23. člena ZFO-1 v letu 2013, kar pomeni, da je bilo potrebno izpad vira 
sredstev 23. člena iz naslova projekta »Rekonstrukcija stanovanjskega objekta Brunov drevored 17« 
nadomestiti s finančno ustreznim naborom dodatnih upravičenih stroškov, za katere je moč črpati 
sredstva iz naslova 23. člena ZFO-1, na drugih projektih, v največji meri pa s spremembo dinamike 
izvajanja veljavno načrtovanega dvoletnega programa »Vzdrževanje občinskih cest v 2013 in 2014« na 
zgolj eno leto, 2013. Cilj Rebalansa proračuna št. 1/2013 in Sprememb proračuna št. 1/2014 je torej tudi 
uskladitev proračunov za leti 2013 in 2014 ter načrta razvojnih programov z izdelanimi 

investicijskimi dokumenti ter njim ustreznimi načrti porabe, oddanimi MGRT-ju, na podlagi katerih 
bo občina v letih 2013 in 2014 črpala sredstva državnega proračuna, ki so ji na razpolago na podlagi 21. 
člena ZFO-1 – gre za spremembe štirih projektov, ki so podrobneje predstavljeni z obrazložitvami 
posameznih proračunskih postavk, na katerih so planirana sredstva za njihovo financiranje. V primeru 
investicij, financiranih s sredstvi 23. člena ZFO-1, je občina namreč ob prijavi oz. oddaji načrtov porabe 
podala izjavo, da bodo prijavljeni projekti v proračunu in v načrtu razvojnih programov najkasneje do 
oddaje prvega zahtevka za izplačilo vrednostno in poimensko usklajeni s prijavami. 

V naslednji preglednici prikazujemo projekte, za namen (so)financiranja katerih se v letu 2013 načrtuje 
črpanje sredstev 23. člena ZFO-1, in višino sredstev, ki jih bo občina iz razpoložljive kvote črpala za 
posamezen projekt, kot izhaja iz s-prijavljenimi-načrti-porabe-usklajenim predlogom Rebalansa 
proračuna št. 1/2013, s primerjavo na veljavni proračunski plan za leto 2013. 

Projekt 
Proračunska 

postavka 

Veljavni plan 
(Veljavni proračun 

2013)     v EUR 

Novi plan 
(Rebalans 

proračuna št. 
1/2013)   v EUR 

Saldo 
spremembe 
          v EUR 

1. Program vzdrževanja cest v 2013*  041353 140.000,00 320.000,00 180.000,000 

2. Projekt ISO - TO 041517 99.286,00 0,00 -99.286,00 

3. Objekt ČN Tolmin za dehidracijo blata** 041524 250.000,00 299.286,00 49.286,00 

4. Rekonstrukcija stanovanjskega objekta 
Brunov drevored 17 

041627 130.000,00 0,00 -130.000,00 

5. Vzdrževanje šol in vrtcev 2013 041917 40.000,00 40.000,00 0,00 

 
Skupaj: 

 
659.286,00 

 
659.286,00 

 
0,00 

* Naziv proračunske postavke 041353 je prilagojen spremembi terminskega plana izvajanja projekta – z veljavnima proračunoma za 
leti 2013 in 2014 namreč nosi naziv »Vzdrževanje občinskih cest v 2013 in 2014«. 

** Naziv proračunske postavke 041524 je primerjalno na veljavna proračuna za leti 2013 in 2014 (»Objekt dehidracije blata ČN 
Tolmin«) delno spremenjen. 

Spodnja preglednica pa našteva projekte, vključno z višino sredstev, ki jih občina iz v-letu-2014 
razpoložljive kvote sredstev 23. člena ZFO-1 namerava črpati za posamezen projekt, kot izhaja iz predloga 
Sprememb proračuna št. 1/2014, s primerjavo na veljavni proračunski plan za leto 2014. 

Projekt 
Proračunska 

postavka 

Veljavni plan 
(Veljavni proračun 

2014)     v EUR 

Novi plan 
(Spremembe 
proračuna št. 

1/2014)   v EUR 

Saldo 
spremembe 
          v EUR 

1. Program vzdrževanja cest v 2013  041353 159.286,00 0,00 -159.286,00 

2. Objekt ČN Tolmin za dehidracijo blata 041524 250.000,00 250.000,00 0,00 

3. Komunalno urejanje in gradnja ČN Kamno 041525 250.000,00 250.000,00 0,00 

4. Rekonstrukcija stanovanjskega objekta 
Brunov drevored 17 

041627 0,00 159.286,00 159.286,00 

 
Skupaj: 

 
659.286,00 

 
659.286,00 

 
0,00 
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Upoštevaje predstavljeno smo z Rebalansom proračuna št. 1/2013 in s Spremembami proračuna št. 
1/2014 zajeli spremembe oz. dopolnitve, ki jih občinskemu svetu predlagamo v obravnavo in sprejem. 
Podrobneje so utemeljene v okviru obrazložitev posameznih proračunskih postavk oz. kontov, na 
katerih se plan sredstev spreminja. Ker se večina predlaganih sprememb in dopolnitev odraža tudi v 
Načrtu razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017, gradivu prilagamo tudi ta dokument. 

Četudi aktualni novelaciji veljavnih proračunov za leti 2013 in 2014 ne vključujeta sprememb oz. 
dopolnitev na večjem številu proračunskih postavk oz. kontov, gradivu – v nasprotju s siceršnjo prakso - 
prilagamo tudi izpise splošnega in posebnega (odhodkovnega) dela proračunov za leti 2013 in 

2014, poleg tega pa je v nadaljevanju (2. poglavje) podan tudi zbirni pregled sprememb in 

dopolnitev s podatki o veljavnem planu, z rebalansom oz. s spremembami predlagani vrednosti in znesku 
spremembe v tabelarni obliki, ki omogoča strnjen in enostaven pregled. 
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2. PREGLED SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

Z Rebalansom proračuna št. 1/2013 in s Spremembami proračuna št. 1/2014 predlagane spremembe in 
dopolnitve posegajo zgolj na odhodkovno stran veljavnih proračunov za omenjeni leti. Zbirno so, 
upoštevaje strukturo posebnega dela proračuna, prikazane v naslednji preglednici, vsebinsko pa 
pojasnjene v 3. poglavju. 

 
 

Veljavni plan

(proračun 2013)

Rebalans

št. 1/2013

Saldo 

spremembe

Veljavni plan

(proračun 2014)

Spremembe

št. 1/2014

Saldo 

spremembe

2 0 1 3 2 0 1 4

Proračunska postavka Konto  
0,00 € 0,00 €

041302
Tekoče letno vzdrževanje krajevnih 

javnih poti
4130 04

Sredstva prenesena krajevnim 

skupnostim
240.000,00 € 0,00 € -240.000,00 € 240.000,00 € 0,00 € -240.000,00 €

041309
Gradnja in investicijsko vzdrževanje 

lokalnih cest
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 560.974,10 € 810.524,11 € 249.550,01 € 130.000,00 € 155.359,06 € 25.359,06 €

041353 Program vzdrževanja cest v 2013 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 469.704,00 € 469.704,00 € 0,00 € 263.000,00 € 0,00 € -263.000,00 €

041353 Program vzdrževanja cest v 2013 4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 16.296,00 € 16.296,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

041524 Objekt ČN Tolmin za dehidracijo blata 4204 01 Novogradnje 259.900,00 € 264.092,50 € 4.192,50 € 280.000,00 € 245.098,04 € -34.901,96 €

041524 Objekt ČN Tolmin za dehidracijo blata 4208 01 Investicijski nadzor 0,00 € 5.281,85 € 5.281,85 € 0,00 € 4.901,96 € 4.901,96 €

041524 Objekt ČN Tolmin za dehidracijo blata 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 € 19.812,00 € 19.812,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

041524 Objekt ČN Tolmin za dehidracijo blata 4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 10.100,00 € 11.263,64 € 1.163,64 € 0,00 € 1.090,91 € 1.090,91 €

041627
Rekonstrukcija stanov. objekta Brunov 

drevored 17 
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije 180.000,00 € 0,00 € -180.000,00 € 0,00 € 180.000,00 € 180.000,00 €

041608
Gradnja in investicijsko vzdrževanje 

stanovanj
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije 100.000,00 € 0,00 € -100.000,00 € 0,00 € 86.550,01 € 86.550,01 €

050401
Uprav ljanje in vzdrževanje poslovnih 

prostorov  - KS Dolenja Trebuša
4202 23

Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje 

ter napeljav
0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

050401
Uprav ljanje in vzdrževanje poslovnih 

prostorov  - KS Dolenja Trebuša
4202 99 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

050401
Uprav ljanje in vzdrževanje poslovnih 

prostorov  - KS Dolenja Trebuša
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

051302
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - 

KS Dolenja Trebuša
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 6.373,37 € 6.373,37 €

051801
Gradnja in vzdrževanje športne 

infrastrukture - KS Dolenja Trebuša
4202 41

Nakup opreme telovadnic in športnih 

objektov
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 800,00 €

051801
Gradnja in vzdrževanje športne 

infrastrukture - KS Dolenja Trebuša
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.700,00 € 1.700,00 €

061801
Gradnja in vzdrževanje športne 

infrastrukture - KS Dolje - Gabrje
4204 01 Novogradnje 26.746,00 € 44.174,89 € 17.428,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

061801
Gradnja in vzdrževanje športne 

infrastrukture - KS Dolje - Gabrje
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.397,47 € 2.228,40 € 830,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

061801
Gradnja in vzdrževanje športne 

infrastrukture - KS Dolje - Gabrje
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 € 800,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

071602
Urejanje pokopališč in vežic - KS 

Gorenja Trebuša
4025 0341

Tekoče vzdrževanje komunalne 

infrastrukture - KS
2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € -2.000,00 €

071602
Urejanje pokopališč in vežic - KS 

Gorenja Trebuša
4204 01 Novogradnje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.772,55 € 18.772,55 €

081302
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - 

KS Grahovo ob Bači
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije 1.965,18 € 11.965,18 € 10.000,00 € 0,00 € 9.383,58 € 9.383,58 €

091302
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - 

KS Hudajužna-Obloke
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.250,86 € 17.310,48 € 11.059,62 € 1.153,72 € 8.091,32 € 6.937,60 €

101302
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - 

KS Idrija pri Bači
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 € 6.368,71 € 6.368,71 € 0,00 € 6.740,00 € 6.740,00 €

101602
Urejanje pokopališč in vežic - KS Idrija 

pri Bači
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.368,71 € 7.561,42 € 1.192,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

101602
Urejanje pokopališč in vežic - KS Idrija 

pri Bači
4206 00 Nakup zemljišč 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.990,32 € 3.990,32 €

O D H O D K I Saldo spremembe odhodkov za 2013: Saldo spremembe odhodkov za 2014:

0004: OBČINSKA UPRAVA

0005: KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA TREBUŠA

0006: KRAJEVNA SKUPNOST DOLJE - GABRJE

0007: KRAJEVNA SKUPNOST GORENJA TREBUŠA

0008: KRAJEVNA SKUPNOST GRAHOVO OB BAČI

0009: KRAJEVNA SKUPNOST HUDAJUŽNA - OBLOKE

0010: KRAJEVNA SKUPNOST IDRIJA PRI BAČI
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Veljavni plan

(proračun 2013)

Rebalans

št. 1/2013

Saldo 

spremembe

Veljavni plan

(proračun 2014)

Spremembe

št. 1/2014

Saldo 

spremembe

2 0 1 3 2 0 1 4

Proračunska postavka Konto

 

110401
Uprav ljanje in vzdrževanje poslovnih 

prostorov  - KS Kamno-Selce
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 767,75 € 10.168,95 € 9.401,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

111303 Urejanje vaškega jedra na Kamnem 4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.901,27 € 6.901,27 €

111303 Urejanje vaškega jedra na Kamnem 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

121303 Urejanje vaškega jedra na Kneži 4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 25.789,62 € 25.789,62 €

131302
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - 

KS Ljubinj
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.105,14 € 18.105,14 €

141302
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - 

KS Most na Soč
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 14.742,36 € 14.742,36 €

140401
Uprav ljanje in vzdrževanje poslovnih 

prostorov  - KS Most na Soči
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

151602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Pečine 4204 01 Novogradnje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.345,36 € 17.345,36 €

161801
Gradnja in vzdrževanje športne 

infrastrukture - KS Podbrdo
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 € 28.208,84 € 28.208,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

170401
Uprav ljanje in vzdrževanje poslovnih 

prostorov  - KS Poljubinj
4202 39 Nakup avdiovizualne opreme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

170401
Uprav ljanje in vzdrževanje poslovnih 

prostorov  - KS Poljubinj
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.500,00 € 5.500,00 €

171302
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - 

KS Poljubinj
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije 7.198,86 € 7.198,86 € 0,00 € 0,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €

171801
Gradnja in vzdrževanje športne 

infrastrukture - KS Poljubinj
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 € 7.467,27 € 7.467,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

181302
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - 

KS Ponikve
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 € 17.436,68 € 17.436,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

190401
Uprav ljanje in vzdrževanje poslovnih 

prostorov  - KS Rut-Grant
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 € 7.949,31 € 7.949,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

191302
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - 

KS Rut-Grant
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

191602
Urejanje pokopališč in vežic - KS Rut-

Grant
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

201302
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - 

KS Slap ob Idrijci
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

201801
Gradnja in vzdrževanje športne 

infrastrukture - KS Slap ob Idrijci
4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 200,00 € 833,20 € 633,20 € 598,08 € 1.598,08 € 1.000,00 €

201801
Gradnja in vzdrževanje športne 

infrastrukture - KS Slap ob Idrijci
4202 41

Nakup opreme telovadnic in športnih 

objektov
1.300,00 € 2.150,00 € 850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

211302
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - 

KS Stržišče
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.366,81 € 18.366,81 €

221302
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - 

KS Šentviška Gora
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.700,00 € 29.119,35 € 24.419,35 € 2.685,01 € 2.685,01 € 0,00 €

231801
Gradnja in vzdrževanje športne 

infrastrukture - KS Tolmin
4204 01 Novogradnje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.100,00 € 20.100,00 €

231801
Gradnja in vzdrževanje športne 

infrastrukture - KS Tolmin
4208 01 Investicijski nadzor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 400,00 €

231801
Gradnja in vzdrževanje športne 

infrastrukture - KS Tolmin
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 € 1.627,77 € 1.627,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

241302
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - 

KS Tolminski Lom
4204 01 Novogradnje 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

241302
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - 

KS Tolminski Lom
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.895,24 € 12.095,24 € 8.200,00 € 1.347,15 € 5.443,73 € 4.096,58 €

0011: KRAJEVNA SKUPNOST KAMNO-SELCE

0012: KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽA

0013: KRAJEVNA SKUPNOST LJUBINJ

0014: KRAJEVNA SKUPNOST MOST NA SOČI

0015: KRAJEVNA SKUPNOST PEČINE

0016: KRAJEVNA SKUPNOST PODBRDO

0017: KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ

0018: KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVE

0019: KRAJEVNA SKUPNOST RUT-GRANT

0020: KRAJEVNA SKUPNOST SLAP OB IDRIJCI

0021: KRAJEVNA SKUPNOST STRŽIŠČE

0022: KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTVIŠKA GORA

0023: KRAJEVNA SKUPNOST TOLMIN 

0024: KRAJEVNA SKUPNOST TOLMINSKI LOM
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Veljavni plan

(proračun 2013)

Rebalans

št. 1/2013

Saldo 

spremembe

Veljavni plan

(proračun 2014)

Spremembe

št. 1/2014

Saldo 

spremembe

2 0 1 3 2 0 1 4

Proračunska postavka Konto

 

250401
Uprav ljanje in vzdrževanje poslovnih 

prostorov  - KS Volarje
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.501,44 € 9.501,44 €

251302
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - 

KS Volarje
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 € 9.566,68 € 9.566,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

260401
Uprav ljanje in vzdrževanje poslovnih 

prostorov  - KS Volče
4205 01 Obnove 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.373,30 € 9.373,30 €

261801
Gradnja in vzdrževanje športne 

infrastrukture - KS Volče
4204 01 Novogradnje 12.956,94 € 25.167,83 € 12.210,89 € 0,00 € 6.080,72 € 6.080,72 €

271302
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - 

KS Zatolmin
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 € 8.847,95 € 8.847,95 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

0025: KRAJEVNA SKUPNOST VOLARJE

0026: KRAJEVNA SKUPNOST VOLČE

0027: KRAJEVNA SKUPNOST ZATOLMIN

 

Strukturo odhodkov, upoštevaje splošni del proračuna – tako po veljavnem planu, kot tudi glede na 
predlagane spremembe in dopolnitve za posamezno proračunsko leto – pa prikazujeta preglednici v 
nadaljevanju. 

Skupina kontov 
Veljavni plan 2013 Rebalans proračuna št. 1/2013 

EUR % EUR % 

40 Tekoči odhodki 3.146.282,27 19,77 % 3.146.915,47 19,78 % 

41 Tekoči transferi 4.962.482,97 31,19 % 4.722.482,97 29,68 % 

42 Investicijski odhodki 7.443.596,87 46,78 % 7.682.963,67 48,28 % 

43 Investicijski transferi 360.246,58 2,26 % 360.246,58 2,26 % 

SKUPAJ: 15.912.608,69 100,000 % 15.912.608,69 100,000 % 

 

Skupina kontov 
Veljavni plan 2014 Spremembe proračuna št. 1/2014 

EUR % EUR % 

40 Tekoči odhodki 2.806.501,42 19,15 % 2.805.501,42 19,14 % 

41 Tekoči transferi 4.967.845,69 33,89 % 4.727.845,69 32,26 % 

42 Investicijski odhodki 5.540.278,02 37,80 % 5.781.278,02 39,44 % 

43 Investicijski transferi 1.343.231,02 9,16 % 1.343.231,02 9,16 % 

SKUPAJ: 14.657.856,15 100,000 % 14.657.856,15 100,000 % 
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3. OBRAZLOŽITVE 

3.1. O D H O D K I 

3.1.1. Finančni načrt 0004: OBČINSKA UPRAVA 

041302 Tekoče letno vzdrževanje krajevnih javnih poti 

Z veljavnim proračunom Občine Tolmin za leto 2013 in za leto 2014 se je v okviru te proračunske 
postavke na kontu 4130 04 »Sredstva, prenesena krajevnim skupnostim« zagotovila celotna masa 
sredstev, ki se kot (so-)financiranje projektov krajevnih skupnosti glede na dogovorjene kriterije razdeli 
med posamezne krajevne skupnosti. Ker je bilo povabilo k oddaji projektnih predlogov za (so-
)financiranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2013 in 2014 krajevnim skupnostim predloženo šele 
po sprejemu proračunov za leti 2013 in 2014, rok za oddajo le-teh pa se je iztekel 30. aprila 2013, čemur 
je na strani občinske uprave nato sledila še kontrola vsebinske sprejemljivosti oz. upravičenosti 
projektnih predlogov (predvsem lastništva objektov) in usklajevanje terminskih načrtov za črpanje 
razpoložljivih sredstev, se projekti krajevnih skupnosti v proračun za leto 2013 oziroma v proračun za 
leto 2014 umeščajo šele z aktualnim Rebalansom proračuna št. 1/2013 oziroma s Spremembami 
proračuna št. 1/2014, pri čemer je proračunska poraba po posameznih projektih predvidena v višini 
razpoložljivih sredstev na ustreznih proračunskih postavkah finančnih načrtov posameznih krajevnih 
skupnosti v proračunu, ki se nanaša na leto črpanja sredstev. 

Glede na predložene projektne predloge je občinska strokovna služba projekte umestila v proračun, in 
sicer tako, da je glede na vsebino projekta in skladno s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih 
proračunov na ustreznih (obstoječih ali novih) proračunskih postavkah krajevnih skupnosti predvidela 
porabo razpoložljive kvote sredstev. Plan na kontu 4130 04 »Sredstva, prenesena krajevnim skupnostim« 
zato s predlogom Rebalansa proračuna št. 1/2013 kot tudi s predlogom Sprememb proračuna št. 1/2014 
znaša 0,00 EUR. 

Skupno so krajevne skupnosti predložile 36 projektnih predlogov. Od teh se: 

– 4 projekti vsebinsko nanašajo na vzdrževanje oz. gradnjo komunalne infrastrukture, 

– 17 projektov vsebinsko nanaša na vzdrževanje krajevnih in vaških poti, 

– 8 projektov vsebinsko nanaša na vzdrževanje in gradnjo nepremičnin, 

– 7 projektov pa se vsebinsko nanaša na vzdrževanje in gradnjo športne infrastrukture. 

Krajevne skupnosti bodo sredstva za sofinanciranje projektov za 11 projektov v celoti črpale v 
proračunskem letu 2013, za 12 projektov v celoti v proračunskem letu 2014, 13 projektov pa bodo 
krajevne skupnosti delno financirale s sredstvi proračuna za leto 2013 in delno s sredstvi proračuna za 
leto 2014. 

Skladno s porabo, načrtovano z veljavnima proračunoma za leti 2013 in 2014, se v obeh letih skupaj za 
(so-)financiranje projektov krajevnih skupnosti zagotovi 480.000,02 EUR. Primanjkljaj dveh centov, ki je 
posledica zaokroževanja zneskov, zagotovljenih posamezni krajevni skupnosti, na dve decimalni mesti, 
glede na veljavno načrtovano dinamiko črpanja sredstev nastane v proračunskem letu 2014 in se zagotovi 
v breme proračunske postavke 041608 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje stanovanj«. 
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Projekti, ki jih bodo krajevne skupnosti financirale s sredstvi, zagotovljenimi v proračunskih letih 2013 in 
2014, so s kratkimi opisi predstavljeni v sklopu teh obrazložitev, in sicer v okviru posamezne proračunske 
postavke, na kateri je planirana poraba razpoložljivih sredstev. Po uveljavitvi Rebalansa proračuna št. 
1/2013 in Sprememb proračuna št. 1/2014 bodo s krajevnimi skupnostmi sklenjene pogodbe o (so-
)financiranju tistih projektov, za katere je črpanje sredstev predvideno v celoti v letu 2013 ali delno v letu 
2013 in delno v letu 2014. Pogodbe o (so-)financiranju projektov, za katere je črpanje sredstev v celoti 
predvideno v letu 2014, bodo sklenjene ob koncu leta 2013. 

041309 Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 

Kot je podrobneje predstavljeno v okviru obrazložitev sprememb na proračunski postavki 041353 
»Program vzdrževanja cest v 2013«, je bil po sprejemu proračuna za leto 2013 plan sredstev na 
proračunski postavki 041309 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest« znižan s 
prerazporeditvijo pravic porabe proračunskih sredstev na proračunsko postavko 041353, kar je 
omogočilo začetek postopka javnega razpisa za izbiro izvajalca tistih investicij na cestah, za katere bo 
občina koristila dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v javno infrastrukturo na podlagi 23. člena 
ZFO-1. S sklepom o prerazporeditvi pravic porabe je bilo v letu 2013 prerazporejenih 263.000,00 EUR, ki 
so za prijavljen projekt z veljavnim proračunom planirana v letu 2014 – projekt je bil namreč prvotno 
zasnovan kot dvoletni. 

Z Rebalansom proračuna št. 1/2013 in Spremembami proračuna št. 1/2014 se s-prerazporeditvijo-znižan 
plan na tej proračunski postavki zviša, s tem pa se (ponovno) zagotovijo sredstva za izvedbo del na cesti 
do Sel nad Podmelcem in v Borovnico ter za izvedbo del, ki jih bo Občina Tolmin financirala v sklopu 
urejanja ceste med Bačo pri Modreju in Dolenjo Trebušo, ki ga izvaja Direkcija RS za ceste. Pretežni del 
sredstev se zagotovi v okviru proračuna za leto 2013 (249.550,01 EUR), v okviru proračuna za leto 2014 
pa še dodatnih 25.359,06 EUR. 

041353 Program vzdrževanja cest v 2013 

S proračunoma za leti 2013 in 2014 je bila odprta nova proračunska postavka, v okviru katere so 
zagotovljena sredstva za investicijske posege na cestnem omrežju – tako na lokalnih cestah kot tudi na 
javnih poteh – katerih izvedba je bila prvotno načrtovana delno v letu 2013 in delno v letu 2014. Ker je 
Občina Tolmin za izvedbo investicij načrtovala koriščenje sredstev, ki so občinam kot dodatna sredstva za 
sofinanciranje investicij v javno infrastrukturo na voljo na podlagi 23. člena (ZFO-1), so sredstva za 
financiranje stroškov teh investicij planirana na samostojni proračunski postavki (pogoj za črpanje 
sredstev je ločeno evidentiranje stroškov) in ne v okviru proračunskih postavk 041309 »Gradnja in 
investicijsko vzdrževanje lokalnih cest« oz. 041310 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje krajevnih javnih 
poti«, v okviru katerih praviloma zagotavljamo sredstva za tovrstne investicije. 

Glede na spremenjeno dinamiko izvajanja projekta Rekonstrukcija stanovanjskega objekta Brunov 
drevored 17 (podrobnosti so predstavljene v okviru obrazložitev proračunske postavke 041627 
»Rekonstrukcija stanovanjskega objekta Brunov drevored 17«), ki bi lahko ogrozila črpanje dodatnih 
sredstev za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1, so občinske strokovne službe revidirale terminska 
načrta obeh projektov in sprejele odločitev, da se – ker je to izvedljivo – gradbena dela na vseh 17 odsekih 
cest, ki naj bi se po prvotnem načrtu urejali delno v letu 2013 in delno v letu 2014, izvedejo že v letu 2013, 
posledično pa se – na račun znižanja pri projektu rekonstrukcije objekta na Brunovem drevoredu – poveča 
tudi kvota dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij po ZFO-1, ki se v letu 2013 nameni za izvedbo 
projektov, vključenih v program vzdrževanja cest, s čimer Občina Tolmin zagotovi, da razpoložljiva 
sredstva iz prej navedenega vira ne bodo ostala neporabljena. 

Strokovna služba je želela s postopkom javnega naročila za izbiro izvajalca del na cestah začeti čim prej, 
saj morajo biti ta do izteka roka za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev sofinanciranja v celoti 
zaključena, povečan obseg del pa že sam po sebi terja daljše časovno obdobje za izvedbo. Glede na to, da 
mora občina pred objavo javnega razpisa za izbiro izvajalca v proračunu zagotavljati sredstva za prevzem 
obveznosti v višini ocenjenih stroškov, in glede na to, da so z veljavnima proračunoma sredstva za ta 
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projekt delno planirana šele v letu 2014, so se sredstva za obdobje do sprejema Rebalansa proračuna 
št. 1/2013 in Sprememb proračuna št. 1/2014 formalno zagotovila s prerazporeditvijo pravic porabe 
proračunskih sredstev v breme proračunske postavke 041309 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest«, 
in sicer z znižanjem sredstev, planiranih za izvedbo del na cesti do Sel nad Podmelcem in v Borovnico ter 
za izvedbo del, ki jih bo Občina Tolmin financirala v sklopu urejanja ceste med Bačo pri Modreju in 
Dolenjo Trebušo, ki ga izvaja Direkcija RS za ceste. Po predvidenem terminskem načrtu začetek del na teh 
objektih namreč do uveljavitve Rebalansa proračuna št. 1/2013, s katerim se sredstva za obe investiciji 
(ponovno) zagotovijo, ni bil predviden, zaradi česar izvedba nalog, določenih z veljavnim proračunom ni 
bila ogrožena. Hkrati je občina s tem zadostila pogoju o zagotavljanju razpoložljivih sredstev za prevzem 
obveznosti. Pri tem je bilo upoštevano tudi dejstvo, da v tem primeru, ko rok za zaključek del pogojuje 
skrajni rok za črpanje sredstev, ne bi bilo smotrno javnega razpisa izvajati v dveh delih (prvega za objekte 
na cestah, katerih obnova je že z veljavnim proračunom predvidena v letu 2013, ter drugega po sprejemu 
rebalansa proračuna za objekte, katerih obnova je z veljavnim proračunom predvidena šele v 2014). 

Struktura načrtovanih stroškov: 

 Namen Strošek brez DDV Strošek z DDV Delež 

1 Izvedba del 391.420,00 € 469.704,00 € 96,647 % 
2 Projektna dokumentacija 5.200,00 € 6.240,00 € 1,284 % 
3 Izdelava varnostnih načrtov in koordinacija 4.580,00 € 4.560,00 € 0,938 % 
4 Investicijska dokumentacija 3.800,00 € 5.496,00 € 1,131 % 

SKUPAJ: 405.000,00 € 486.000,00 € 100,000 % 

Kot je razvidno iz zgornje preglednice, v finančni konstrukciji projekta niso predvidena sredstva za kritje 
stroškov strokovnega nadzora. Razlog za to je dejstvo, da bo nadzor gradbenih del v primeru teh investicij 
izvajala strokovna služba občine sama. 

Z veljavnima proračunoma občine za leti 2013 in 2014 je za sofinanciranje teh investicij na cestah iz 
skupne kvote dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij v javno infrastrukturo, ki so občini na voljo na 
podlagi 23. člena ZFO-1, predvideno črpanje sredstev v skupni višini 299.286,00 EUR (140.000,00 EUR v 
letu 2013 in 159.286,00 EUR v letu 2014). Z uveljavitvijo Rebalansa proračuna št. 1/2013 in Sprememb 
proračuna št. 1/2014 se spreminja tudi višina sredstev, ki jih bo občina iz razpoložljive kvote sredstev 
23. člena ZFO-1 namenila za financiranje vzdrževalnih del na cestnem omrežju. 

Struktura načrtovanih virov je sledeča: 

 Vir financiranja Sredstva vira Delež 

1 Proračun Občine Tolmin 166.000,00 € 34,156 % 
2 Sredstva 23. člena ZFO-1 320.000,00 € 65,844 % 

SKUPAJ: 486.000,00 € 100,000 % 

Zaradi vsega navedenega se v primeru tega projekta spremembe izkazujejo le v okviru predlaganih 
Sprememb proračuna št. 1/2014, in sicer kot znižanje planiranih sredstev iz 263.000,00 EUR na 0,00 EUR, 
saj so se sredstva v enaki višini v okviru veljavnega proračuna za leto 2013 zagotovila s prerazporeditvijo 
pravic porabe. Vrednost celotnega projekta je ostala nespremenjena. 

Vse spremembe so upoštevane tudi v načrtu razvojnih programov, odražajo pa se tudi s spremembo 
naziva projekta in posledično naziva proračunske postavke – spremenjen je bil iz »Vzdrževanje občinskih 
cest v 2013 in 2014« v »Program vzdrževanja cest v 2013«. Eden od pogojev, ki jim je pri črpanju dodatnih 
sredstev za izvedbo investicij v javno infrastrukturo prav tako treba zadostiti, je namreč tudi usklajeno 
poimenovanje. 

041524 Objekt ČN Tolmin za dehidracijo blata 

V okviru te proračunske postavke so z veljavnima proračunoma za leti 2013 in 2014 zagotovljena sredstva 
za financiranje izgradnje objekta za dehidracijo blata, ki bo deloval v okviru čistilne naprave Tolmin in 
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katerega izgradnja predstavlja 4. fazo rekonstrukcije te čistilne naprave. Novozgrajeni objekt bo urejen 
tako, da bo v njem mogoče sprejemati tudi greznične odplake iz greznic na območju občine Tolmin. 

Z Rebalansom proračuna št. 1/2013 in s Spremembami proračuna št. 1/2014 se plan sredstev uskladi z 
revidirano finančno konstrukcijo, ki je bila pripravljena v sklopu izdelave investicijskega programa 
projekta. Hkrati se plan sredstev uskladi z načrtom porabe sredstev, ki so kot dodatna sredstva za 
sofinanciranje investicij občini na voljo na podlagi 23. člena ZFO-1, ki je bil MGRT-ju oddan 11. aprila 
2013. 

Vrednost projekta je ocenjena na skupno 665.112,00 EUR, glede na predračunsko vrednost del se bo 
projekt izvajal v obdobju 2013–2015, pri čemer bodo stroški pretežno bremenili proračunski leti 2013 in 
2014, v katerih so poleg lastnih sredstev zagotovljena tudi dodatna sredstva za sofinanciranje po ZFO-1. 

Struktura pričakovanih stroškov: 

 Namen 2013 2014 2015 
SKUPAJ 

Znesek Delež 

1 Izvedba del 264.092,50 € 245.098,04 € 110.809,46 € 620.000,00 € 93,217 % 
2 Strokovni nadzor 5.281,85 € 4.901,96 € 2.216,19 € 12.400,00 € 1,864 % 
3 Projektna dokumentacija 19.812,00 € 0,00 € 0,00 € 19.812,00 € 2,979 % 
4 Izdelava varnostnih načrtov in koordinacija 10.100,00 € 0,00 € 0,00 € 10.100,00 € 1,519 % 
5 Investicijska dokumentacija 1.163,64 € 1.090,91 € 545,45 € 2.800,00 € 0,421 % 

SKUPAJ: 300.449,99 € 251.090,91 € 113.571,10 € 665.112,00 € 100,000 % 

Struktura vlaganj oz. načrtovanih virov financiranja projekta po letih je naslednja: 

Vir financiranja 2013 2014 2015 
SKUPAJ 

Znesek % 

1 Sredstva 23. člena ZFO-1 299.286,00 € 250.000,00 € 0,00 € 549.286,00 € 82,585 % 
2 Proračun Občine Tolmin 1.163,99 € 1.090,91 € 113.571,10 € 115.826,00 € 17,415 % 

SKUPAJ: 300.449,99 € 251.090,91 € 113.571,10 € 665.112,00 € 100,000 % 

Glede na pričakovan obseg stroškov, predvideno dinamiko izvedbe del in višino z veljavnima 
proračunoma zagotovljenih lastnih sredstev občine je financiranje projekta predvideno tudi v letu 2015, 
črpanje sredstev 23. člena ZFO-1 pa je zaenkrat predvideno le v letih 2013 in 2014, saj povabila k oddaji 
načrtov porabe sredstev tega vira za leto 2015 še nismo prejeli. 

Vse spremembe so upoštevane tudi v načrtu razvojnih programov. Ker je za potrebe črpanja dodatnih 
sredstev za izvedbo investicij v javno infrastrukturo treba zadostiti tudi pogoju usklajenosti 
poimenovanja, je bil spremenjen tudi naziv proračunske postavke, in sicer iz »Objekt dehidracije blata ČN 
Tolmin« v »Objekt ČN Tolmin za dehidracijo blata«.  

041608 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 

Na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije« se z veljavnim proračunom za leto 2013 
zagotavlja 100.000,00 EUR za namen prve faze rekonstrukcije poslovno-stanovanjskega objekta Idrija pri 
Bači 20, s katero naj bi pridobili tri neprofitna stanovanja. Objekt je dotrajan in za okolico nevaren, a se ne 
glede na to načrtovani gradbeni posegi v letu 2013 še ne bodo začeli izvajati.  

Poleti 2012 je bil namreč s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO), Uprave RS za zaščito in 
reševanje, opravljen strokovni ogled poškodovanosti objekta ob potresu leta 2004. Ob pripravi veljavnega 
proračuna za leto 2013 smo pričakovali, da bo na podlagi ugotovitev tega ogleda o (ne)uvrstitvi na seznam 
objektov, upravičenih do popotresne sanacije z državne ravni, odločeno v začetku leta 2013, kar bi 
predstavljalo realno možnost, da bi s popotresno statično sanacijo objekta v prvi fazi in rekonstrukcijo 
objekta v breme občinskega proračuna v drugi fazi začeli že v letu 2013. Do konca maja 2013 s strani MKO 
občina ni prejela še nikakršne informacije, na podlagi katere bi bilo – v primeru pozitivne rešitve - moč 
predvideti terminski plan izvajanja projekta in oceniti potrebno višino finančnega vložka občine. 
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Upoštevaje trenutno neodzivnost z državne ravni je torej nerealno pričakovati, da bi se dela na projektu 
lahko začela izvajati že v letu 2013.  

Projekt rekonstrukcije objekta Idrija pri Bači 20 se zato z Rebalansom proračuna št. 1/2013 v celoti izloča 
iz veljavnega proračuna za leto 2013 in se terminsko zamika na leti 2014 in 2015, pri čemer se s 
Spremembami proračuna št. 1/2014 v letu 2014 zagotavlja 86.550,01 EUR za izvedbo najnujnejših 
gradbenih del, potrebnih za zagotovitev varnosti objekta (izgradnja zidov in strehe). Potrebno višino 
sredstev za dokončanje načrtovanih del pa bo – v odvisnosti od rezultata uvrščanja objekta v popotresni 
program – potrebno zagotoviti s proračunom za leto 2015. Sprememba je ustrezno upoštevana tudi v 
načrtu razvojnih programov. 

041627 Rekonstrukcija stanovanjskega objekta Brunov drevored 17 

Predvideni izdatki za rekonstrukcijo stanovanjskega objekta Brunov drevored 17 v Tolminu v višini 
180.000,00 EUR, ki so veljavno načrtovani s proračunom za leto 2013, se zaradi nekaj-mesečnega 
časovnega zamika začetka izvedbe del v celoti prenesejo v proračun leta 2014. Po trenutno aktualni 
projekciji izvajanja projekta naj bi se namreč do izteka leta 2013 izvedla le prva faza, ki obsega 
popotresno statično sanacijo objekta, v celoti financirano s strani državnega proračuna. 

Ob pripravi veljavnega proračunskega plana je bilo predvideno, da bo investicija, ki poleg že omenjene 
celovite statične sanacije objekta, vključno z zamenjavo strehe, v drugi fazi vključuje tudi zaključna 
gradbeno-obrtniška in dodatna dela, financirana iz občinskega proračuna, v celoti zaključena že v letu 
2013. Žal pa se je začetek del - še zlasti zato, ker je bil projekt v popotresni program s strani Vlade RS 
uvrščen precej kasneje, kot prvotno pričakovano - zamaknil na mesec maj 2013. Skladno s korigiranim 
terminskim planom in podpisano gradbeno pogodbo naj bi dela na projektu trajala eno leto, torej 
predvidoma do konca maja 2014, pri čemer odločitvi za prenos sredstev, ki bodo s strani občinskega 
proračuna projektu dodeljena za kritje stroškov finalne rekonstrukcije oz. nadstandardnih del (nad »S 
projektom«), iz leta 2013 v leto 2014 botruje dejstvo, da se bodo ta dela izvedla med zadnjimi, 
predvidoma v celoti ali vsaj v pretežni meri šele leta 2014. Mednje sodijo izvedba novega priključka za 
vodo in kanalizacijo, novega sistema odvodnjavanja, novega električnega in KTV priključka, izvedba 
kotlovnice s pripadajočo opremo, obrtniška in zaključna dela v dveh mansardnih stanovanjih, vsa toplotna 
in hidroizolacija, požarna vhodna vrata, požarna vrata v kleti, požarno strešno okno in zunanja ureditev 
objekta. 

Veljavni proračun leta 2013 je predvidel tudi, da bo projekt v letu 2013 financiran (tudi) s sredstvi 
državnega proračuna za (dodatno) sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo, ki so občini na 
voljo na osnovi 23. člena (ZFO-1). Ker je spremenjena dinamika izvajanja projekta rekonstrukcije 
stanovanjskega objekta Brunov drevored 17 resno ogrozila črpanje dodatnih sredstev za sofinanciranje 
investicij po 23. členu ZFO-1 v letu 2013 – do teh bi bili v celotni, veljavno načrtovani višini upravičeni le, 
če bi se tudi druga, zaključna faza projekta v celoti izvedla in finančno poravnala že v letu 2013 
(upoštevaje javno povabilo za črpanje sredstev 23. člena ZFO-1 najkasneje do 25. novembra 2013) - so 
občinske strokovne službe revidirale terminske načrte tega in še nekaterih projektov in sprejele odločitev, 
da se projekt rekonstrukcije objekta Brunov drevored 17 uvrsti med projekte, za katere bo občina 
uveljavljala povračilo upravičenih stroškov iz naslova pripadajočih sredstev 23. člena ZFO-1 (šele) v letu 
2014, ko naj bi se zaključni del projekta tudi dejansko izvedel. S tem povezan izpad vira sredstev iz 
naslova 23. člena ZFO-1 v letu 2013 se je nadomestil s povečanjem sredstev iz istega vira, ki bodo v letu 
2013 iz državnega proračuna črpana za pokrivanje »Programa vzdrževanja cest v 2013«, s čimer Občina 
Tolmin zagotavlja, da bo črpanje sredstev iz naslova 23. člena ZFO-1 v letu 2013 lahko uveljavljala v višini 
celotne pripadajoče kvote. Na tej podlagi so bili pripravljeni tudi MGRT-ju že oddani načrti porabe za 
koriščenje omenjenega vira sredstev v letu 2013. 

Ker se torej z veljavnim proračunom občine za leto 2013 zagotovljena sredstva za izvedbo projekta 
rekonstrukcije objekta Brunov drevored 17 v višini 180.000,00 EUR z Rebalansom proračuna št. 1/2013 v 
celoti izločajo oz. se ta s Spremembami proračuna št. 1/2014 v celoti prenašajo v proračun leta 2014, bo 
to Občini Tolmin omogočilo, da bo obravnavana investicija na osnovi predhodne oddaje načrta porabe 
MGRT-ju s sredstvi iz naslova 23. člena ZFO-1 sofinancirana v letu 2014. Sprememba je ažurirana tudi v 
načrtu razvojnih programov. 
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3.1.2. Finančni načrt 0005: KS DOLENJA TREBUŠA 

050401 Upravljanje in vzdrževanje poslov. prostorov – KS Dolenja Trebuša 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Dolenja Trebuša z nazivom »Investicijsko vzdrževanje večnamenskih prostorov KS Dolenja Trebuša«, ki 
bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne 
skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem 
predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Investicijsko vzdrževanje večnamenskih prostorov KS Dolenja Trebuša 

Opis projekta: Krajevna skupnost Dolenja Trebuša bo v sklopu projekta izvedla različne aktivnosti 
vzdrževanja svojih prostorov. Izvedli bodo ograditev in elektrifikacijo za namen osvetlitve nadstreška, 
demontažo plinske postaje in elektrifikacijo skladišča ter nabavo opreme za skladišče, popravilo lestve z 
ograjo ter barvanje lestve in dimnika, namestitev reflektorja za potrebe prireditev, demontažo odsesovalne 
naprave na strehi ter popravilo strehe, nabavo opreme za strojno čiščenje dvorane, nakup in namestitev 
klimatske naprave ter popravilo delovnih pultov. 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti skupaj 11.000,00 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost črpala delno v letu 2013 in delno v letu 
2014. Sredstva se skladno z načrtovanim obsegom in namenom porabe v proračunih za leti 2013 in 2014 
zagotovijo, kot je prikazano v sledeči preglednici: 

Konto  2013 2014 Skupaj 

4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 2.000,00 EUR 0,00 EUR 2.000,00 EUR 

4202 99 Nakup druge opreme in napeljav 2.000,00 EUR 0,00 EUR 2.000,00 EUR 

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.000,00 EUR 3.000,00 EUR 7.000,00 EUR 

 Skupaj: 8.000,00 EUR 3.000,00 EUR 11.000,00 EUR 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

051302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Dolenja Trebuša 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Dolenja Trebuša z nazivom »Investicijsko vzdrževanje krajevnih cest«, ki bo financiran s sredstvi za 
sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki 
je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila 
krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Investicijsko vzdrževanje krajevnih cest 

Opis projekta: Krajevna skupnost Dolenja Trebuša načrtuje v sklopu projekta z razpoložljivimi sredstvi 
izvesti investicijsko vzdrževanje javnih poti JP 920481 Dolenja Trebuša–Hotenje–Utre–Oblakov vrh in 
JP 920482 Hotenje–odcep mimo žage–R III 610. Izvedli bodo popravilo propustov, ureditev kritičnih bankin 
(cca. 20 m), izdelavo ograje na kritičnem mestu (cca. 25 m) ter asfaltacijo poškodovanega dela (cca. 50 m) 
vozišča. 
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Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti skupaj 6.373,37 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2014. Sredstva se 
skladno z načrtovanim obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2014 zagotovijo na kontu 
4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

051801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Dolenja Trebuša 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Dolenja Trebuša z nazivom »Vzdrževanje in opremljanje športnega igrišča«, ki bo financiran s sredstvi za 
sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki 
je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila 
krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Vzdrževanje in opremljanje športnega igrišča 

Opis projekta: Krajevna skupnost Dolenja Trebuša bo v sklopu projekta izvedla vzdrževalna dela na 
športnem igrišču. Načrtujejo katramiranje spojev asfalta in betona ter tesnenje diletacijskih reg, popravilo in 
barvanje klopi, popravilo igral, zaris črt za športe z žogo ter nabavo opreme za varno shranjevanje žog in 
drugih športnih rekvizitov. 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti skupaj 2.500,00 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2014. Sredstva se 
skladno z načrtovanim obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2014 zagotovijo, kot je 
prikazano v sledeči preglednici: 

Konto  2014 

4202 41 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 800,00 EUR 

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.700,00 EUR 

 Skupaj: 2.500,00 EUR 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

3.1.3. Finančni načrt 0006: KS DOLJE - GABRJE 

061801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Dolje - Gabrje 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Dolje - Gabrje z nazivom »Večnamensko športno igrišče Gabrje – II. faza«, ki bo financiran s sredstvi za 
sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki 
je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila 
krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Večnamensko športno igrišče Gabrje – II. faza 

Opis projekta: V sklopu II. faze urejanja večnamenskega igrišča bo krajevna skupnost izvedla elektrifikacijo 
igrišča ter postavitev elektro omarice in drogov z reflektorji za osvetlitev igrišča, namestila drogove ter 
kovinsko in plastično ograjo okoli igrišča, pripravila del igrišča za otroke, vključno z igrali ter ureditvijo 
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vhoda na igrišče. Za namen izvedbe predvidenih aktivnosti je krajevna skupnost pridobila tudi sredstva 
Fundacije za šport. 

Krajevna skupnost načrtuje za sofinanciranje projekta nameniti celotno kvoto sredstev za sofinanciranje 
projektov, tj. 19.059,82 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2013. Sredstva se 
skladno z načrtovanim obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2013 zagotovijo, kot je 
prikazano v sledeči preglednici: 

Konto  2014 

4204 01 Novogradnje 17.428,89 EUR 

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 830,93 EUR 

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 800,00 EUR 

 Skupaj: 19.059,82 EUR 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

3.1.4. Finančni načrt 0007: KS GORENJA TREBUŠA 

071602 Urejanje pokopališč in vežic– KS Gorenja Trebuša 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je uvrstitev projekta Krajevne skupnosti Gorenja 
Trebuša z nazivom »Ureditev pokopališča Gorenja Trebuša – Vežica in obzidje«, ki bo financiran s sredstvi 
za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, 
ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila 
krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Ureditev pokopališča Gorenja Trebuša – Vežica in obzidje 

Opis projekta: S projektom Krajevna skupnost Gorenja Trebuša načrtuje rušitev obstoječe mrliške vežice, 
gradnjo nove mrliške vežice v tlorisni izmeri 50 m2, obnovo obstoječega zidu v dolžini 120 m, ki obdaja 
pokopališče, obnovo obstoječe poti od vhoda na pokopališče do nove vežice v dolžini 30 m (60 m2), ureditev 
prostora pred novo vežico (30 m2) in ureditev osrednjega dela pokopališča. 

Krajevna skupnost načrtuje za sofinanciranje projekta nameniti celotno kvoto sredstev za sofinanciranje 
projektov, tj. 16.772,55 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2014. Sredstva se 
skladno z načrtovanim obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2014 zagotovijo na kontu 
4204 01 »Novogradnje«. Krajevna skupnost bo za namen ureditve nove vežice namenila tudi 
2.000,00 EUR, ki so z veljavnim proračunom planirani na kontu 4025 0341 »Tekoče vzdrževanje 
komunalne infrastrukture - KS, zato se plan na tem kontu znižuje na 0,00 EUR, plan na kontu 4204 01 
»Novogradnje« pa bo po uveljavitvi Sprememb proračuna št. 1/2014 znašal 18.772,55 EUR. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 
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3.1.5. Finančni načrt 0008: KS GRAHOVO OB BAČI 

081302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Grahovo ob Bači 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Grahovo ob Bači z nazivom »Urejanje krajevnih poti«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje 
projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko 
predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna 
skupnost. 

Naziv projekta: Urejanje krajevnih poti 

Opis projekta: Krajevna skupnost Grahovo ob Bači načrtuje asfaltirati pot od avtobusnega postajališča na 
Grahovem proti domu krajanov in odcep v Breg (cca. 200 m), asfaltirati pot od Logarja proti cesti na Bukovo 
(cca. 100 m), izdelati nove podporne zidove v Bregu na Grahovem (cca. 40 m), ter izdelati nove podporne 
zidove na cesti od novega mostu proti spodnjemu delu naselja (cca. 30 m vključno z ograjo) ter od Žvana 
proti Močilam (cca. 80 m) na Koritnici. 

Krajevna skupnost načrtuje za sofinanciranje projekta nameniti celotno kvoto sredstev za sofinanciranje 
projektov, tj. 19.383,58 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost črpala delno v letu 2013 in delno v letu 
2014. Sredstva se skladno z načrtovanim obsegom in namenom porabe zagotovijo na kontu 4204 02 
»Rekonstrukcije in adaptacije«, in sicer v proračunu za leto 2013 v višini 10.000,00 EUR, v proračunu za 
leto 2014 pa v višini 9.383,58 EUR. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

3.1.6. Finančni načrt 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE 

091302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Hudajužna - Obloke 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Hudajužna - Obloke z nazivom »Vzdrževalna dela na cestah«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje 
projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko 
predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna 
skupnost. 

Naziv projekta: Vzdrževalna dela na cestah 

Opis projekta: Krajevna skupnost Hudajužna - Obloke bo v sklopu projekta sanirala dva odseka ceste v 
Oblokah (skupna dolžina odsekov je 295 m). Dela na prvem odseku (od m 0 do m 212) se bodo izvajala v letu 
2013 in bodo vključevala izgradnjo kamnitobetonskega podpornega zidu, dela na drugem odseku (od m 212 
do m 295) pa so predvidena za leto 2014 in vključujejo gradnjo skalometa v betonu. 

Krajevna skupnost načrtuje za sofinanciranje projekta nameniti celotno kvoto sredstev za sofinanciranje 
projektov, tj. 17.997,22 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost črpala delno v letu 2013 in delno v 
letu 2014. Sredstva se skladno z načrtovanim obsegom in namenom porabe zagotovijo na kontu 4205 00 
»Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«, in sicer v proračunu za leto 2013 v višini 11.059,62 EUR, v 
proračunu za leto 2014 pa v višini 6.937,60 EUR. Glede na to, da so na tem kontu v okviru te proračunske 
postavke določena sredstva planirana že z veljavnima proračunoma za leti 2013 in 2014, nov veljavni plan 
za leto 2013 znaša 17.310,48 EUR, za leto 2014 pa 8.091,32 EUR. 
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Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

3.1.7. Finančni načrt 0010: KS IDRIJA PRI BAČI 

101302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Idrija pri Bači 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je uvrstitev projekta Krajevne skupnosti Idrija pri 
Bači z nazivom »Asfaltacija poti k Šounu in k Štefu«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov 
krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena 
v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Asfaltacija poti k Šounu in k Štefu 

Opis projekta: Krajevna skupnost Idrija pri Bači načrtuje v sklopu projekta izvesti asfaltacijo dveh odsekov 
vaških poti, in sicer odsek do hišne številke 36 in odsek do hišne številke 57. Na obeh odsekih bo izvedena 
priprava terena na asfaltacijo (tamponiranje) ter asfaltacija (skupaj 190 m2). 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti skupaj 6.740,00 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2014. Sredstva se 
skladno z načrtovanim obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2014 zagotovijo na kontu 
4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«. Krajevna skupnost bo za izvedbo projekta namenila 
tudi 6.368,71 EUR, ki so z veljavnim proračunom za leto 2013 na postavki 101602 »Urejanje pokopališč in 
vežic – KS Idrija pri Bači« planirana na kontu 4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«, zato se 
plan na postavki 101302 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Idrija pri Bači« za leto 2013 z 
Rebalansom proračuna št. 1/2013 zvišuje na 6.368,71 EUR, za leto 2014 pa s Spremembami proračuna 
št. 1/2014 na 6.740,00 EUR. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

101602 Urejanje pokopališč in vežic –KS Idrija pri Bači 

Razloga za spremembo plana na tej proračunski postavki sta: 

– preusmeritev sredstev, planiranih z veljavnim proračunom, na proračunsko postavko 101302 
»Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Idrija pri Bači« 

– uvrstitev projekta Krajevne skupnosti Idrija pri Bači z nazivom »Sanacija zidu na pokopališču in razna 
dela v poslovilni dvorani«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, v 
finančni načrt te krajevne skupnosti. 

Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je 
občini predložila krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Sanacija zidu na pokopališču in razna dela v poslovilni dvorani 

Opis projekta: Krajevna skupnost Idrija pri Bači načrtuje v sklopu projekta izvesti dela v poslovilni dvorani 
(menjava oken in vrat, odstranitev lesenega opaža v notranjosti, dvig stropa in obložitev stropa z mavčnimi 
ploščami), ureditev zidu ob pokopališču (pranje zidu in kape, premaz zidu za zaščito proti vlagi, krpanje 
starega zidu in vzidava izcednic, izvedba grobega obrizga), ureditev vhoda na pokopališče (čiščenje, zaščita 
proti vlagi, krpanje, grobi obrizg, dodatno letvanje in pokritje vhoda s strešno kritino). V primeru, da bo 
krajevna skupnost dosegla dogovor z lastnico zemljišča v neposredni bližini, bo izveden tudi odkup parcele 
št. 95/2, na katerem se bo uredilo parkirišče. 
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Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti skupaj 11.551,74 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost črpala delno v letu 2013 in delno v 
letu 2014.  

Sredstva se skladno z načrtovanim obsegom in namenom porabe v proračunih za leti 2013 in 2014 
zagotovijo, kot je prikazano v sledeči preglednici: 

Konto  2013 2014 Skupaj 

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 7.561,42 EUR 0,00 EUR 7.561,42 EUR 

4206 00 Nakup zemljišč 0,00 EUR 3.990,32 EUR 3.990,32 EUR 

 Skupaj: 7.561,42 EUR 3.990,32 EUR 11.551,74 EUR 

Ker je krajevna skupnost sredstva v višini 6.368,71 EUR, ki so z veljavnim proračunom za leto 2013 na 
postavki 101602 »Urejanje pokopališč in vežic – KS Idrija pri Bači« planirana na kontu 4205 00 
»Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«, namenila izvedbi projekta »Asfaltacija poti k Šounu in k Štefu«, 
se plan v okviru obravnavane proračunske postavke 101602 »Urejanje pokopališč in vežic – KS Idrija pri 
Bači« na kontu 4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave« za leto 2013 z Rebalansom proračuna 
št. 1/2013 zvišuje na 7.561,42 EUR, na kontu 4206 00 »Nakup zemljišč« za leto 2014 pa s Spremembami 
proračuna št. 1/2014 na 3.990,32 EUR. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

3.1.8. Finančni načrt 0011: KS KAMNO-SELCE 

110401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Kamno-Selce 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Kamno-Selce z nazivom »Zamenjava oken in vrat na objektu KS Kamno-Selce«, ki bo financiran s sredstvi 
za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, 
ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila 
krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Zamenjava oken in vrat na objektu KS Kamno-Selce 

Opis projekta: Krajevna skupnost Kamno-Selce bo v okviru projekta izvedla ureditev objekta krajevne 
skupnosti na Kamnem. Načrtujejo zamenjavo dotrajanih oken in vrat na tem objektu, menjavo pločevine na 
objektu in pozidavo s siporeksom, ter izvedbo zaključne zunanje ureditve. 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti 9.401,20 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2013. Sredstva se skladno 
z načrtovanim obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2013 zagotovijo na kontu 4205 00 
»Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«. Glede na to, da so na tem kontu v okviru te proračunske 
postavke z veljavnim proračunom za leto 2013 že planirana sredstva v višini 767,75 EUR, nov veljavni 
plan za leto 2013 znaša 10.168,95 EUR. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 
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111303 Urejanje vaškega jedra na Kamnem – KS Kamno-Selce 

Razlog za ustanovitev te nove proračunske postavke in posledično spremembo plana v finančnem načrtu 
krajevne skupnosti je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti Kamno-Selce z nazivom »Urejanje 
vaškega jedra na Kamnem«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, v 
finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je 
povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Urejanje vaškega jedra na Kamnem 

Opis projekta: Krajevna skupnost Kamno-Selce načrtuje s projektom začeti celovito urejati vaško jedro na 
Kamnem. V vasi želijo postopno urediti avtobusno postajališče, vodnjak, info točko, postajališče za kolesarje, 
klopi, kapelo in zelene površine oz. zasaditve. 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti 9.401,27 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2014. Sredstva se skladno 
z načrtovanim obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2014 zagotovijo, kot je prikazano v 
sledeči preglednici: 

Konto  2014 

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije 6.901,27 EUR 

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.500,00 EUR 

 Skupaj: 9.401,27 EUR 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

3.1.9. Finančni načrt 0012: KS KNEŽA 

121303 Urejanje vaškega jedra na Kneži 

Razlog za ustanovitev te nove proračunske postavke in posledično spremembo plana v finančnem načrtu 
krajevne skupnosti je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti Kneža z nazivom »Urejanje vaškega 
jedra na Kneži«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, v finančni 
načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po 
projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Urejanje vaškega jedra na Kneži 

Opis projekta: Krajevna skupnost Kneža želi z načrtovanimi aktivnostmi prispevati k urejenosti vaškega 
jedra na Kneži. Načrtujejo ureditev parkirišča in ekološkega otoka v središču vasi. Za ta namen bosta 
izvedena podporni zid in asfaltacija površine velikosti cca. 1.000 m2, uredili pa bodo tudi vaško korito in 
izvedli ozelenitev območja. 

Krajevna skupnost načrtuje za sofinanciranje projekta nameniti celotno kvoto sredstev za sofinanciranje 
projektov, tj. 26.789,62 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost črpala delno v letu 2013 in delno v letu 
2014. Sredstva se skladno z načrtovanim obsegom in namenom porabe zagotovijo na kontu 4204 02 
»Rekonstrukcije in adaptacije«, in sicer v proračunu za leto 2013 v višini 1.000,00 EUR, v proračunu za 
leto 2014 pa v višini 25.789,62 EUR. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 
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3.1.10. Finančni načrt 0013: KS LJUBINJ 

131302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Ljubinj 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Ljubinj z nazivom »Asfaltacija javnih vaških poti na Ljubinju«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje 
projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko 
predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna 
skupnost. 

Naziv projekta: Asfaltacija javnih vaških poti na Ljubinju 

Opis projekta: V sklopu projekta bo Krajevna skupnost Ljubinj izvedla preplastitev dveh javnih vaških poti na 
Ljubinju v skupni dolžini cca. 200 m. Predmet urejanja bosta javni vaški poti JP 922471 in JP 922477. 
Investicija poleg vgradnje nove asfaltne prevleke vključuje tudi predhodno odstranjevanje obstoječega 
dotrajanega asfalta na tistih odsekih, kjer je to potrebno, postavitev robnikov, dvig cestnih jaškov, rezkanje 
asfalta na spojih ter čiščenje in utrjevanje tampona. 

Krajevna skupnost načrtuje za sofinanciranje projekta nameniti celotno kvoto sredstev za sofinanciranje 
projektov, tj. 18.105,14 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2014. Skladno z 
načrtovanim obsegom in namenom porabe se v proračunu za leto 2014 zagotovijo na kontu 4205 00 
»Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

3.1.11. Finančni načrt 0014: KS MOST NA SOČI 

140401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Most na Soči 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Most na Soči z nazivom »Popravilo ostrešja na mlekarni na Modrejcah«, ki bo financiran s sredstvi za 
sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki 
je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila 
krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Popravilo ostrešja na mlekarni na Modrejcah 

Opis projekta: Krajevna skupnost Most na Soči načrtuje v okviru projekta urediti objekt vaške mlekarne na 
Modrejcah. Z razpoložljivimi sredstvi načrtujejo zamenjati strešno kritino vključno z leseno konstrukcijo, s 
čimer bo preprečeno nadaljnje zamakanje objekta, pa tudi pozidavo novega kamina ter ureditev zgornjega 
dela fasade in ureditev dostopa do kleti (izkop ter ureditev stopnic). 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti 11.000,00 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2013. Skladno z 
načrtovanim obsegom in namenom porabe se v proračunu za leto 2013 zagotovijo na kontu 4204 02 
»Rekonstrukcije in adaptacije«. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 
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141302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Most na Soči 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Most na Soči z nazivom »Preplastitev ter betoniranje občinskih cest«, ki bo financiran s sredstvi za 
sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki 
je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila 
krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Preplastitev ter betoniranje občinskih cest 

Opis projekta: V sklopu projekta bo Krajevna skupnost Most na Soči izvedla preplastitve ter betoniranja cest 
v Modreju, Gorenjem Logu, Grudnici in Bači pri Modreju ter na Kozmericah. Izvedena bo preplastitev 
asfaltnih cest v skupni dolžini cca. 350 m ter betoniranje makadamskih cest v skupni dolžini cca. 400 m. 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti skupaj 22.742,36 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost črpala delno v letu 2013 in delno v letu 
2014. Sredstva se skladno z načrtovanim obsegom in namenom porabe zagotovijo na kontu 4204 02 
»Rekonstrukcije in adaptacije«, in sicer v proračunu za leto 2013 v višini 8.000,00 EUR, v proračunu za 
leto 2014 pa v višini 14.742,36 EUR. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

3.1.12. Finančni načrt 0015: KS PEČINE 

151602 Urejanje pokopališč in vežic – KS Pečine 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Pečine z nazivom »Izgradnja mrliške vežice na Pečinah«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje 
projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko 
predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna 
skupnost. 

Naziv projekta: Izgradnja mrliške vežice na Pečinah 

Opis projekta: Krajevna skupnost Pečine načrtuje izgradnjo mrliške vežice na pokopališču na Pečinah, kjer se 
nahaja le manjša "lopa", ki služi shranjevanju orodja, prostora, primernega za slovo od pokojnika, pa ni. Za 
postavitev vežice je že bilo pridobljeno ustrezno zazidljivo zemljišče  velikosti cca. 400 m2. 

Krajevna skupnost načrtuje za sofinanciranje projekta nameniti celotno kvoto sredstev za sofinanciranje 
projektov, tj. 17.345,36 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2014. Skladno z 
načrtovanim obsegom in namenom porabe se v proračunu za leto 2014 zagotovijo na kontu 4204 01 
»Novogradnje«. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 
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3.1.13. Finančni načrt 0016: KS PODBRDO 

161801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Podbrdo 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Podbrdo z nazivom »Obnova športnega igrišča«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov 
krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena 
v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Obnova športnega igrišča 

Opis projekta: Krajevna skupnost Podbrdo s projektom nadaljuje urejanje športnega igrišča v Podbrdu. V 
letu 2013 načrtujejo zamenjati zaščitno ograjo (dolžina cca. 60 m, višina cca. 5 m) in urediti fasado objekta 
vključno z izolacijo (skupna površina cca. 61 m2). 

Krajevna skupnost načrtuje za sofinanciranje projekta nameniti celotno kvoto sredstev za sofinanciranje 
projektov, tj. 28.208,84 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2013. Skladno z 
načrtovanim obsegom in namenom porabe se v proračunu za leto 2013 zagotovijo na kontu 4204 02 
»Rekonstrukcije in adaptacije«. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

3.1.14. Finančni načrt 0017: KS POLJUBINJ 

170401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Poljubinj 

Razlog za ustanovitev te nove proračunske postavke in posledično spremembo plana v finančnem načrtu 
krajevne skupnosti je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti Poljubinj z nazivom »Vzdrževalna in 
posodobitvena dela v večnamenski dvorani KS Poljubinj in nakup multimedijske opreme«, ki bo financiran 
s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina 
projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini 
predložila krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Vzdrževalna in posodobitvena dela v večnamenski dvorani KS Poljubinj in nakup 
multimedijske opreme 

Opis projekta: Krajevna skupnost Poljubinj želi v okviru projekta urejati in opremiti večnamensko dvorano 
krajevne skupnosti. Projekt predvideva izvedbo naslednjih aktivnosti: zamenjava oken in vhodnih vrat, 
nabava bojlerja in ureditev napeljave centralnega ogrevanja v toaletnih prostorih ter nabava in namestitev 
multimedijske opreme. Vzporedno bodo izvedli tudi enostavnejša vzdrževalna dela, kot sta popravilo ograje 
na stopnišču ter utrditev cevi centralne kurjave. 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti 7.000,00 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2014. Sredstva se skladno 
z načrtovanim obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2014 zagotovijo, kot je prikazano v 
sledeči preglednici: 

Konto  2014 

4202 39 Nakup avdiovizualne opreme 1.500,00 EUR 

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.500,00 EUR 

 Skupaj: 7.000,00 EUR 
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Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

171302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Poljubinj 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Poljubinj z nazivom »Vzdrževalna dela na krajevnih cestah«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje 
projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko 
predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna 
skupnost. 

Naziv projekta: Vzdrževalna dela na krajevnih cestah 

Opis projekta: V sklopu projekta načrtuje Krajevna skupnost Poljubinj izvesti vzdrževalna dela na različnih 
odsekih javnih poti. Del sredstev bodo namenili preplastitvam v spodnjem delu vasi, preostanek pa za izvedbo 
betonske prevleke na makadamski poti, ki vodi do območja nekdanjega strelišča oz. do cerkve Sv. Marka. 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti 7.000,00 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2014. Skladno z 
načrtovanim obsegom in namenom porabe se v proračunu za leto 2014 zagotovijo na kontu 4204 02 
»Rekonstrukcije in adaptacije«. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

171801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Poljubinj 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Poljubinj z nazivom »Izgradnja igrišča za odbojko na mivki ter ureditev okolice«, ki bo financiran s 
sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina 
projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini 
predložila krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Izgradnja igrišča za odbojko na mivki ter ureditev okolice 

Opis projekta: V sklopu projekta bo Krajevna skupnost Poljubinj urejala zemljišče s parc. št. 23/1 
(k.o. Poljubinj), in sicer načrtuje na njem urediti igrišče za odbojko na mivki velikosti cca. 16 x 8 m. 
Načrtovana dela obsegajo izkop osnove, nasip več plasti materiala (pesek, mivka), izgradnjo dveh točkovnih 
temeljev za drogova za mrežo, postavitev drogov za mrežo ter ograditev bazena za mivko z lesenimi 
brunami. Po zaključku del bo izvedena tudi ureditev nekdanje, sedaj neprehodne dostopne pešpoti, ob poti bo 
na nevarnih odsekih nameščena tudi ograja. 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti 7.467,27 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2013. Skladno z 
načrtovanim obsegom in namenom porabe se v proračunu za leto 2013 zagotovijo na kontu 4205 00 
»Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 
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3.1.15. Finančni načrt 0018: KS PONIKVE 

181302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Ponikve 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Ponikve z nazivom »Sanacija ceste Ponikve–Rute«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov 
krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena 
v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Sanacija ceste Ponikve–Rute 

Opis projekta: Krajevna skupnost Ponikve načrtuje v sklopu projekta urejati cesto, ki vodi do zaselka Rute – 
gre za JP 920761 Ponikve–Gorski Vrh. Cesta je asfaltirana, a je obstoječa asfaltna prevleka v zelo slabem 
stanju. Dela se bodo izvajala na najbolj kritičnih odsekih, po oceni krajevne skupnosti bo urejenih skupno od 
500 do 1.000 m ceste. 

Krajevna skupnost načrtuje za sofinanciranje projekta nameniti celotno kvoto sredstev za sofinanciranje 
projektov, tj. 17.436,68 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2013. Skladno z 
načrtovanim obsegom in namenom porabe se v proračunu za leto 2013 zagotovijo na kontu 4205 00 
»Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

3.1.16. Finančni načrt 0019: KS RUT-GRANT 

190401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Rut-Grant 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Rut-Grant z nazivom »Obnova prizidka doma krajanov«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje 
projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko 
predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna 
skupnost. 

Naziv projekta: Obnova prizidka doma krajanov 

Opis projekta: S projektom želi Krajevna skupnost Rut-Grant urediti prizidek dvorane krajevne skupnosti, ki 
je nedokončan (ni izoliran, ni ogrevan, nedokončane so sanitarije, v slabem stanju so tudi okna in streha). 
Krajevna skupnost načrtuje sanacijo podpornega zidu, zamenjavo kanalizacijskih cevi, namestitev izolacije 
objekta in ureditev fasade, izdelavo betonskega balkona z lesenim nadstreškom, izvedbo notranje izolacije 
prostorov in ureditev sanitarij. 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti 7.949,31 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2013. Skladno z 
načrtovanim obsegom in namenom porabe se v proračunu za leto 2013 zagotovijo na kontu 4204 02 
»Rekonstrukcije in adaptacije«. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 
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191302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Rut-Grant 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Rut-Grant z nazivom »Ureditev poti "na Kras" v Rutu«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje 
projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko 
predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna 
skupnost. 

Naziv projekta: Ureditev poti "na Kras" v Rutu 

Opis projekta: Krajevna skupnost Rut-Grant bo v okviru projekta urejala pot na Kras. Zaradi del, izvedenih v 
preteklih letih, je bilo na kmetijske površine na zgornji in spodnji strani poti nanesenega precej gramoza ter 
izkopanih skal, zaradi česar so površine neuporabne. Zaradi še nedokončane sanacije se teren plazí, ker cesta 
ni ustrezno utrjena je za težja vozila, kot so traktorji, neprevozna. S projektom bo krajevna skupnost izvedla 
podporni zid v dolžini cca. 120  m, ustrezno utrdila vozišče ter izvedla vsa potrebna spremljajoča dela. 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti 6.500,00 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2013. Skladno z 
načrtovanim obsegom in namenom porabe se v proračunu za leto 2013 zagotovijo na kontu 4205 00 
»Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

191602 Urejanje pokopališč in vežic – KS Rut-Grant 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Rut-Grant z nazivom »Popravilo zidu na pokopališču v Rutu«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje 
projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko 
predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna 
skupnost. 

Naziv projekta: Popravilo zidu na pokopališču v Rutu 

Opis projekta: Krajevna skupnost Rut-Grant bo v sklopu projekta izvedla sanacijo podpornega zidu ob cerkvi 
v Rutu. Z izvedenimi deli bodo sanirani poškodovani deli zidu. 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti 3.000,00 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2014. Skladno z 
načrtovanim obsegom in namenom porabe se v proračunu za leto 2014 zagotovijo na kontu 4205 00 
»Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

3.1.17. Finančni načrt 0020: KS SLAP OB IDRIJCI 

201302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Slap ob Idrijci 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Slap ob Idrijci z nazivom »Vzdrževanje javnih poti v KS Slap ob Idrijci«, ki bo financiran s sredstvi za 
sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki 
je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila 
krajevna skupnost. 
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Naziv projekta: Vzdrževanje javnih poti v KS Slap ob Idrijci 

Opis projekta: V sklopu projekta bo Krajevna skupnost Slap ob Idrijci izvedla investicijsko vzdrževanje dveh 
javnih poti, in sicer JP 920701 "Odcep Lazna" in JP 920692 "Odcep Spodnje Rute". Na obeh cestah bosta 
izvedeni priprava terena na asfaltacijo ter asfaltacija. 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti 17.000,00 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2013. Skladno z 
načrtovanim obsegom in namenom porabe se v proračunu za leto 2013 zagotovijo na kontu 4205 00 
»Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

201801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Slap ob Idrijci 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Slap ob Idrijci z nazivom »Vzdrževanje in gradnja športne infrastrukture«, ki bo financiran s sredstvi za 
sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki 
je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila 
krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Vzdrževanje in gradnja športne infrastrukture 

Opis projekta: V okviru projekta bo Krajevna skupnost Slap ob Idrijci izvedla vzdrževalna dela na športnem 
igrišču na Slapu ob Idrijci. Načrtovana dela vključujejo barvanje mreže, ki ograjuje igrišče, nabavo in 
namestitev igral za otroke in ureditev brežine pod igriščem. 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti skupaj 2.483,20 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost črpala delno v letu 2013 in delno v 
letu 2014. Sredstva se skladno z načrtovanim obsegom in namenom porabe v proračunih za leti 2013 in 
2014 zagotovijo, kot je prikazano v sledeči preglednici: 

Konto  2013 2014 Skupaj 

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 633,20 EUR 1.000,00 EUR 1.633,20 EUR 

4202 41 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 850,00 EUR 0,00 EUR 850,00 EUR 

 Skupaj: 1.483,20 EUR 1.000,00 EUR 2.483,20 EUR 

Glede na to, da so na obeh kontih v okviru te proračunske postavke določena sredstva planirana že z 
veljavnima proračunoma, bosta plana posameznega leta po uveljavitvi Rebalansa proračuna št. 1/2013 in 
Sprememb proračuna št. 1/2014 znašala: 

Konto  2013 2014 Skupaj 

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 833,20 EUR 1.598,08 EUR 2.431,28 EUR 

4202 41 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 2.150,00 EUR 0,00 EUR 2.150,00 EUR 

 Skupaj: 2.983,20 EUR 1.598,08 EUR 4.581,28 EUR 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 
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3.1.18. Finančni načrt 0021: KS STRŽIŠČE 

211302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Stržišče 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Stržišče z nazivom »Sanacija ceste na Resen«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov 
krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena 
v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Sanacija ceste na Resen 

Opis projekta: V okviru projekta bo Krajevna skupnost Stržišče izvedla investicijsko vzdrževanje ceste na 
Resen. Cesta je dotrajana, tako spodnja kot tudi zgornja brežina plazíta. S projektom je načrtovana izgradnja 
kamnitega zidu (cca. 24 m) in betonskega zidu (cca. 46 m). Z izvedbo del bo zagotovljena tudi drenaža, 
hkrati pa se bo izvedla tudi predpriprava terena za morebitno kasnejšo asfaltacijo. 

Krajevna skupnost načrtuje za sofinanciranje projekta nameniti celotno kvoto sredstev za sofinanciranje 
projektov, tj. 18.366,81 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2014. Skladno z 
načrtovanim obsegom in namenom porabe se v proračunu za leto 2014 zagotovijo na kontu 4205 00 
»Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

3.1.19. Finančni načrt 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA 

221302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Šentviška Gora 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Šentviška Gora z nazivom »Vzdrževanje krajevnih cest«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje 
projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko 
predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna 
skupnost. 

Naziv projekta: Vzdrževanje krajevnih cest 

Opis projekta: S projektom bo Krajevna skupnost Šentviška Gora izvedla vzdrževalna dela na krajevni cesti, 
ki vodi do zaselka Polje. Obstoječa asfaltna prevleka ceste je zaradi slabe podlage v zelo slabem stanju. 
Izvedena bosta zamenjava in utrjevanje podlage ter asfaltacija. Po oceni krajevne skupnosti bo na novo 
asfaltiranih za skupno cca. 500 m2 odsekov ceste. 

Krajevna skupnost načrtuje za sofinanciranje projekta nameniti celotno kvoto sredstev za sofinanciranje 
projektov, tj. 24.419,35 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2013. Skladno z 
načrtovanim obsegom in namenom porabe se v proračunu za leto 2013 zagotovijo na kontu 4205 00 
»Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«. Glede na to, da so na tem kontu v okviru te proračunske 
postavke z veljavnim proračunom za leto 2013 že planirana sredstva v višini 4.700,00 EUR, nov veljavni 
plan za leto 2013 znaša 29.119,35 EUR. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 



Rebalans proračuna št. 1/2013, 

Spremembe proračuna št. 1/2014 

29 | S t r a n  

 

3.1.20. Finančni načrt 0023: KS TOLMIN 

231801 Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Tolmin 

Razlog za ustanovitev te nove proračunske postavke in posledično spremembo plana v finančnem načrtu 
krajevne skupnosti je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti Tolmin z nazivom »Ureditev 
večnamenskega igrišča v Žabčah – 1. faza«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov 
krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena 
v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Ureditev večnamenskega igrišča v Žabčah – 1. faza 

Opis projekta: Krajevna skupnost Tolmin bo s projektom začela urejanje večnamenskega športnega igrišča v 
Žabčah. Gre za parcelo, ki je trenutno še v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, s katerim že potekajo 
pogovori za brezplačen prenos dela parcele v last Občine Tolmin, saj je ta del z Občinskim prostorskim 
načrtom opredeljen kot površina za oddih, rekreacijo in šport. Projekt in dinamika črpanja sredstev sta 
pripravljena ob predpostavki, da bo ta prenos lastništva zaključen v letu 2013. Projekt vključuje tako 
načrtovanje kot tudi izvedbena dela (izravnava terena, ureditev odvodnjavanja, namestitev varovalnih ograj, 
ureditev igrišča, postavitev opreme in ureditev spremljevalnega objekta. 

Krajevna skupnost načrtuje za sofinanciranje projekta nameniti celotno kvoto sredstev za sofinanciranje 
projektov, tj. 22.127,77 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost črpala delno v letu 2013 in delno v letu 
2014. Skladno z načrtovanim obsegom in namenom porabe v proračunih za leti 2013 in 2014 se v 
proračunih zagotovijo, kot je prikazano v sledeči preglednici: 

Konto  2013 2014 Skupaj 

4204 01 Novogradnje 0,00 EUR 20.100,00 EUR 20.100,00 EUR 

4208 01 Investicijski nadzor 0,00 EUR 400,00 EUR 400,00 EUR 

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.627,77 EUR 0,00 EUR 1.627,77 EUR 

 Skupaj: 1.627,77 EUR 20.500,00 EUR 22.127,77 EUR 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

3.1.21. Finančni načrt 0024: KS TOLMINSKI LOM 

241302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Tolminski Lom 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev dveh projektov Krajevne 
skupnosti Tolminski Lom, ki bosta financirana s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, 
v finančni načrt te krajevne skupnosti.  

Poraba razpoložljivih sredstev se v primeru obeh projektov planira delno v letu 2013, delno pa v letu 
2014, in sicer na kontu 4204 01 »Novogradnje« v višini skupaj 7.000,00 EUR in na kontu 4205 00 
»Investicijsko vzdrževanje in izboljšave« v višini skupaj 12.296,58 EUR. Ker vsebinsko oba projekta sodita 
na področje vzdrževanja oz. gradnje cest, se sredstva za izvedbo obeh planirajo na isti proračunski 
postavki. 
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Vsebini obeh projektov sta na kratko predstavljeni v nadaljevanju – povzeti sta po projektnih predlogih, ki 
ju je občini predložila krajevna skupnost. 

Projekt št. 1: 

Naziv projekta: Vzdrževanje javnih poti v KS Tolminski Lom 

Opis projekta št. 1: V okviru projekta bo Krajevna skupnost Tolminski Lom izvedla investicijsko vzdrževanje 
krajevnih javnih poti. Načrtujejo izvedbo preplastitve ceste v Dol in preplastitve cest v vaškem jedru. V 
kolikor bodo razpoložljiva sredstva zadoščala, bodo izvedene tudi preplastitve nekaterih cest, ki so še 
makadamske. 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti 12.296,58 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost črpala delno v letu 2013 in delno v letu 2014. 
Sredstva se skladno z načrtovanim obsegom in namenom porabe zagotovijo na kontu 4205 00 
»Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«, in sicer v proračunu za leto 2013 v višini 8.200,00 EUR, v 
proračunu za leto 2014 pa v višini 4.096,58 EUR. Glede na to, da so na tem kontu v okviru te proračunske 
postavke že z veljavnima proračunoma za leti 2013 in 2014 planirana sredstva, bo po uveljavitvi 
Rebalansa št. 1/2013 nov veljavni plan za leto 2013 znašal 12.095,24 EUR, nov veljavni plan za leto 2014 
pa 5.443,73 EUR. 

Projekt št. 2: 

Naziv projekta: Izgradnja boksa za posipni material 

Opis projekta: Krajevna skupnost Tolminski Lom želi z izvedbo projekta pridobiti objekt za hrambo 
posipnega materiala za izvajanje zimske službe velikosti cca. 30 m2, saj z ustreznim objektom v krajevni 
skupnosti ne razpolagajo. Načrtovana dela vključujejo izkop gradbene jame, opaženje, armiranje, 
betoniranje temeljne plošče in obodnih zidov ter leseno strešno konstrukcijo. 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti 7.000,00 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost črpala delno v letu 2013 in delno v letu 2014. 
Sredstva se skladno z načrtovanim obsegom in namenom porabe zagotovijo na kontu 4204 01 
»Novogradnje«, in sicer v proračunu za leto 2013 v višini 4.000,00 EUR, v proračunu za leto 2014 pa v 
višini 3.000,00 EUR.  

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekta 
oz. investiciji uvrstita v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

3.1.22. Finančni načrt 0025: KS VOLARJE 

250401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Volarje 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Volarje z nazivom »Objekt KS«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, 
v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je 
povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Objekt KS 

Opis projekta: Predmet urejanja v sklopu projekta bo objekt krajevne skupnosti (Volarje 33, parcela 
št. 189/14, k.o. Volarje). Krajevna skupnost načrtuje zamenjavo dotrajanih oken (6 kom) in vrat (2 kom), 
dokončanje popravila elektroinštalacij, popravilo vodovodnih instalacij, namestitev bojlerja ter ureditev 
sanitarij (zamenjava WC školjke, namestitev umivalnika in pisoarja). 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti 9.501,44 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2014. Skladno z 
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načrtovanim obsegom in namenom porabe se v proračunu za leto 2014 zagotovijo na kontu 4205 00 
»Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

251302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Volarje 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Volarje z nazivom »Preplastitev ceste – Selišče«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov 
krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena 
v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Preplastitev ceste – Selišče 

Opis projekta: V okviru projekta bo izvedena preplastitev najbolj dotrajanega odseka javne poti JP 922411 v 
naselju Selišče, in sicer v dolžini cca. 180 m. 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti 9.566,68 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2013. Skladno z 
načrtovanim obsegom in namenom porabe se v proračunu za leto 2013 zagotovijo na kontu 4205 00 
»Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

3.1.23. Finančni načrt 0026: KS VOLČE 

260401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Volče 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Volče z nazivom »Menjava kritine na večnamenskem objektu na Čiginju«, ki bo financiran s sredstvi za 
sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki 
je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila 
krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Menjava kritine na večnamenskem objektu na Čiginju 

Opis projekta: Krajevna skupnost Volče bo s projektom izvedla zamenjavo dotrajane strešne kritine na 
večnamenskem objektu na Čiginju. Obstoječo azbestno kritino bodo nadomestili z opečnato. 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti 9.373,30 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost v celoti črpala v letu 2014. Skladno z 
načrtovanim obsegom in namenom porabe se v proračunu za leto 2014 zagotovijo na kontu 4205 01 
»Obnove«. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 
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261801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Volče 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Volče z nazivom »Večnamensko igrišče z umetno travo in balinišče«, ki bo financiran s sredstvi za 
sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki 
je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila 
krajevna skupnost. 

Naziv projekta: Večnamensko igrišče z umetno travo in balinišče 

Opis projekta: Krajevna skupnost Volče bo s projektom nadaljevala urejanje večnamenskega športnega 
igrišča v Volčah. Izvedli bodo postavitev ograje okoli igrišča, ureditev potrebnih elektroinštalacij za potrebe 
razsvetljave igrišča, postavitev drogov z reflektorji ter na igrišču položili umetno travo. 

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov 
nameniti skupaj 18.291,61 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost črpala delno v letu 2013 in delno v letu 
2014. Sredstva se skladno z načrtovanim obsegom in namenom porabe zagotovijo na kontu 4204 01 
»Novogradnje«, in sicer v proračunu za leto 2013 v višini 12.210,89 EUR, v proračunu za leto 2014 pa v 
višini 6.080,72 EUR. Glede na to, da so na tem kontu v okviru te proračunske postavke že z veljavnim 
proračunom za leto 2013 planirana sredstva v višini 12.956,94 EUR, nov veljavni plan za leto 2013 znaša 
25.167,83 EUR. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 

3.1.24. Finančni načrt 0027: KS ZATOLMIN 

271302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Zatolmin 

Razlog za spremembo plana na tej proračunski postavki je izključno uvrstitev projekta Krajevne skupnosti 
Zatolmin z nazivom »Vzdrževanje cest v KS Zatolmin«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje 
projektov krajevnih skupnosti, v finančni načrt te krajevne skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko 
predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna 
skupnost. 

Naziv projekta: Vzdrževanje cest v KS Zatolmin 

Opis projekta: Iz sredstev za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti za leto 2013 in 2014 bo Krajevna 
skupnost Zatolmin zagotovila manjkajoči del sredstev, potrebnih za dokončanje ureditve pešpoti od Loč proti 
Okrepčevalnici Tolminska korita, s preostankom sredstev pa bodo izvedena popravila podpornih zidov na 
različnih odsekih ceste Zatolmin–Polog ter urejen rob vozišča (krona) na enem odseku te ceste. 

Krajevna skupnost načrtuje za sofinanciranje projekta nameniti celotno kvoto sredstev za sofinanciranje 
projektov, tj. 18.847,95 EUR. Ta sredstva bo krajevna skupnost črpala delno v letu 2013 in delno v letu 
2014. Sredstva se skladno z načrtovanim obsegom in namenom porabe zagotovijo na kontu 4205 00 
»Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«, in sicer v proračunu za leto 2013 v višini 8.847,95 EUR, v 
proračunu za leto 2014 pa v višini 10.000,00 EUR. 

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4), ki določa, da se 
»[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017. 


