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1. UVOD 

Razprava v okviru prve obravnave predlogov proračunov Občine Tolmin za leti 2013 in 2014, ki jo je 
Občinski svet Občine Tolmin (v nadaljevanju: občinski svet) opravil na 22. seji 21. februarja 2013, je 
izpostavila številne konstruktivne pobude, priporočila in razvojne usmeritve za nadaljnje proračunsko 
planiranje, tako v povezavi z aktualnim proračunskim obdobjem kot tudi dolgoročnejšim projektnim in 
investicijskim načrtovanjem v okviru Načrta razvojnega programa Občine Tolmin za obdobje 2013 do 
2017. Stališča do večine izraženih predlogov in pripomb je župan predstavil že na sami proračunski seji. 

Predloga proračunov za leti 2013 in 2014 za drugo obravnavo upoštevata nekatere predlagane 
pobude, ki so v danem trenutku sprejemljive znotraj omejenih finančnih okvirov, hkrati pa se 

poskušata v čim večji meri odzvati na spremenjene okoliščine, pri čemer gre zlasti izpostaviti v 
okviru prve proračunske seje s strani župana že omenjeno potrebo po zagotovitvi dodatnih sredstev za 
pokrivanje visokih stroškov zimske službe ter na isti seji sprejeta sklepa, ki prinašata nove proračunske 
obveznosti, in sicer gre prvič za sklep o dopolnitvi veljavnega načrta razvojnega programa v povezavi s 
prijavo dveh energetsko učinkovitih sanacij javnih objektov na javni razpis za pridobitev evropskih 
kohezijskih sredstev, in drugič za sklep o subvencioniranju cene zbiranja komunalnih in bioloških 
odpadkov iz občinskega proračuna. Predloga proračunov za leti 2013 in 2014 pa že vključujeta tudi v tem 
vmesnem času, sicer povsem nepričakovano, prejeto obvestilo o negativnem razpisnem izidu projekta 
energetsko učinkovite sanacije Šolskega centra Tolmin. 

Upoštevani predlogi in prej predstavljene objektivne okoliščine, ki se odražajo v obliki sprememb in 
dopolnitev predlogov proračunov, aktualnih v obravnavanem dvoletnem proračunskem obdobju (2013 in 
2014), so v nadaljevanju povzeti v tabelarnem prikazu, spremljajo pa jih tudi utemeljitve sprejetih 
odločitev.  

Ustrezno spremembam in dopolnitvam proračunske porabe na strani investicijskih oziroma projektnih 
stroškov je ažuriran tudi predlog Načrta razvojnega programa Občine Tolmin za obdobje 2013 do 

2017, zaradi upoštevanja nekaterih dodatnih pobud za nakupe nepremičnin v letu 2013 pa je gradivu 
priložen tudi predlog za prvo dopolnitev veljavnega Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja 

Občine Tolmin za leto 2013, s strani občinskega sveta potrjenega dne 21. februarja 2013. 

Ne glede na maloštevilne popravke predlaganih proračunov za leti 2013 in 2014 iz prve obravnave, so v 
gradivu za obravnavo in sprejem aktualnih predlogov proračunov v drugi obravnavi dostopni tudi izpisi 

splošnega in posebnega dela proračunov za omenjeni leti.  

Skladno z zavezo iz prve obravnave pa tokrat prilagamo tudi Letni program kulture Občine Tolmin za 
leto 2013 ter Letni program športa Občine Tolmin za leto 2013. 

Razloge, zaradi katerih so nekatere pobude in pripombe ostale v tej fazi (še) prezrte, bo župan uvodoma 
pojasnil na sami seji, sklicani za 26. marec 2013, v okviru katere bosta predloga proračunov Občine 
Tolmin za leti 2013 in 2014 občinskemu svetu predložena v drugo branje. 
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2.  PREGLED SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

Na podlagi razprave, opravljene v okviru prve obravnave proračunov Občine Tolmin za leti 2013 in 2014, 
so v predloga proračunov za leti 2013 in 2014 za drugo branje uvrščene nekatere spremembe in 
dopolnitve, prikazane v preglednici v nadaljevanju, vsebinsko pa pojasnjene v nadaljevanju teh 
obrazložitev.
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1. obravnava 2. obravnava Saldo spremembe 1. obravnava 2. obravnava Saldo spremembe

-1.144.234,12 € -22.386,33 €

040405
Investicije in investicijsko 
vzdrževanje poslovnih prostorov

420000 Nakup poslovnih stavb 1.149.740,00 € 1.156.740,00 € 7.000,00 € 0,00 €

041115 Podpora aktivnostim na podeželju 420500
Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave
15.000,00 € 25.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 25.000,00 € 10.000,00 €

041332 Tekoče zimsko vzdrževanje lokalnih cest4025033
Tekoče zimsko vzdrževanje cestne 

infrastrukture
147.411,50 € 261.427,91 € 114.016,41 € 0,00 €

041333
Tekoče zimsko vzdrževanje 
krajevnih javnih poti

4025033
Tekoče zimsko vzdrževanje cestne 

infrastrukture
61.750,00 € 101.750,00 € 40.000,00 € 0,00 €

041334
Tekoče zimsko vzdrževanje ulic in 
trgov

4025033
Tekoče zimsko vzdrževanje cestne 

infrastrukture
38.000,00 € 67.000,00 € 29.000,00 € 0,00 €

041348
Gradnja in investicijsko vzdrževanje 
ulic - Tolmin

420500
Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave
42.581,92 € 57.581,92 € 15.000,00 € 0,00 €

041503
Gradnja in investicijsko vzdrževanje 
odlagališč

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 50.000,00 € 35.000,00 € -15.000,00 € 50.000,00 € 31.187,09 € -18.812,91 €

041526
Subvencija cen ravnanja s 
komunalnimi odpadki

410200
Subvencioniranje cen privatnim 

podjetjem
0,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 0,00 € 14.000,00 € 14.000,00 €

041614 Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov 420600 Nakup zemljišč 70.851,80 € 71.201,80 € 350,00 € 0,00 €

041615 Nakup stavbnih zemljišč 420600 Nakup zemljišč 478.687,41 € 486.337,41 € 7.650,00 € 0,00 €

041706
Energetska sanacija Zdravstvenega 
doma Tolmin (stavba A)

420804
Načrti in druga projektna 

dokumentacija
0,00 € 11.881,00 € 11.881,00 € 0,00 €

041817
Investicije in investicijsko 
vzdrževanje športnih objektov

432300
Investicijski transferi javnim 

zavodom
6.000,00 € 21.000,00 € 15.000,00 € 0,00 €

041916
Energetsko učinkovita sanacija ŠC 
Tolmin

420501 Obnove 1.375.768,47 € 0,00 € -1.375.768,47 € 1.402.684,64 € 1.375.768,47 € -26.916,17 €

041916
Energetsko učinkovita sanacija ŠC 
Tolmin

420801 Investicijski nadzor 24.432,05 € 0,00 € -24.432,05 € 24.910,04 € 24.432,05 € -477,99 €

041916
Energetsko učinkovita sanacija ŠC 
Tolmin

420899
Plačila drugih storitev in 

dokumentacije
9.162,01 € 0,00 € -9.162,01 € 9.341,27 € 9.162,01 € -179,26 €

041918
Energetska sanacija Osnovne šole 
Podbrdo

420804
Načrti in druga projektna 

dokumentacija
0,00 € 16.231,00 € 16.231,00 € 0,00 €

-1.144.234,12 € -22.386,33 €

7400 0198 171.635,12 € 0,00 € -171.635,12 € 174.993,07 € 171.635,12 € -3.357,95 €

7413 00 972.599,00 € 0,00 € -972.599,00 € 991.627,38 € 972.599,00 € -19.028,38 €

0,00 € 0,00 €ABSOLUTNI SALDO 2013: ABSOLUTNI SALDO 2014:

P R I H O D K I Saldo spremembe prihodkov za 2013: Saldo spremembe prihodkov za 2014:

MzIP - slov.udeležba pri energetski sanaciji ŠC Tolmin

Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz proračuna EU iz kohezijskega sklada

2 0 1 3 2 0 1 4

Proračunska postavka Konto

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

3.1. PRIHODKI 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (740001) 

74000198 MzIP – slov. udeležba pri energetski sanaciji ŠC Tolmin 

S predlogom proračunov za leti 2013 in 2014 v prvi obravnavi so bila na tem prihodkovnem kontu 
načrtovana sredstva proračuna Republike Slovenije, ki naj bi jih Občina Tolmin v letih 2013 in 2014 
pridobila s – takrat še pričakovano uspešno - prijavo 2. faze projekta »Energetsko učinkovita sanacija 
Šolskega centra Tolmin« na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti 
lokalnih skupnosti, objavljen s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP). Projekt energetsko 
učinkovite sanacije ŠC Tolmin je bil namreč decembra 2012 zaveden na prednostno listo energetske 
sanacije objektov, s čimer je bil uvrščen znotraj meje odobritve.  

Omenjeni razpis je predvidel ugodne pogoje sofinanciranja - pokrivanje kar 100,00 % javno upravičenih 
izdatkov operacije, od tega 85,00 % iz namenskih sredstev evropskega Kohezijskega sklada, 15,00 % pa iz 
naslova slovenske udeležbe za kohezijsko politiko. Iz naslova slovenske udeležbe za kohezijsko 
politiko s strani MzIP je bilo tako - upoštevaje predvideno dinamiko in vire financiranja iz prijavnice 
projekta – pričakovano, da bo Občina Tolmin za projekt pridobila na tem prihodkovnem kontu načrtovana 
sredstva v skupni višini 346.628,19 EUR, od tega 171.635,12 EUR v letu 2013 in 174.993,07 EUR v letu 
2014.  

Ne-oziraje se za Občino Tolmin pričakovan ugoden zaključek razpisnega postopka, pa je MzIP prijavno 
vlogo s sklepom, prejetim 8. marca 2013, zavrglo. Glede na to, da pogojev, navedenih v utemeljitvi sklepa, 
javni razpis ni predvideval, poleg tega pa je stavba ŠC Tolmin – v nasprotju z »domnevnim stališčem« MzIP 
- v izključni lasti Občine Tolmin, je odločitev MzIP za zavrženje vloge pravno-formalno neosnovana. 
Skladno s tem smo za zavarovanje naših pravic takoj sprožili sodne postopke, seveda v pričakovanju, da 
bo Upravno sodišče Republike Slovenije ravnanje MzIP prepoznalo kot protizakonito. 

Ob predpostavki Občini Tolmin naklonjene rešitve upravnega spora je načrtovana investicijska dinamika 
energetske sanacije ŠC Tolmin upočasnjena, z zamikom enega leta, konkretno na leti 2014 in 2015. 
Enoletnemu zamiku načrtovanih investicijskih vlaganj se s predlogom proračunov za leti 2013 in 2014 v 
drugi obravnavi projekt ustrezno prilagaja tudi v načrtu razvojnih programov, prilagajajo pa se tudi viri 
sredstev za finančno zapiranje investicije na strani prihodkov, ki se v konkretnem primeru v splošnem 
delu proračuna izkazujejo na kontu 74000198 »MzIP – slov. udeležba pri energetski sanaciji ŠC Tolmin«, 
in sicer z izločitvijo v letu 2013 prvotno pričakovanega nacionalnega sofinanciranja v celoti, 
oziroma z zamikom le-tega v višini 171.635,12 EUR v leto 2014.  

Več o projektu in razpisnem postopku je predstavljeno na odhodkovni strani posebnega dela proračuna, 
proračunska postavka 041916 »Energetsko učinkovita sanacija ŠC Tolmin«. 

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije iz kohezijskega sklada 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada 
(741300) 

Kot predhodno že nakazano, so bila s predlogom proračunov za leti 2013 in 2014 v prvi obravnavi na tem 
prihodkovnem kontu načrtovana sredstva proračuna Evropske unije, ki naj bi jih Občina Tolmin v letih 
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2013 in 2014 pridobila s – takrat še pričakovano uspešno - prijavo 2. faze projekta »Energetsko učinkovita 
sanacija Šolskega centra Tolmin« na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v 
lasti lokalnih skupnosti, objavljen s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP). Projekt 
energetsko učinkovite sanacije ŠC Tolmin je bil namreč decembra 2012 zaveden na prednostno listo 
energetske sanacije objektov, s čimer je bil uvrščen znotraj meje odobritve.  

Omenjeni razpis je predvidel ugodne pogoje sofinanciranja - pokrivanje kar 100,00 % javno upravičenih 
izdatkov operacije, od tega 85,00 % iz namenskih sredstev evropskega Kohezijskega sklada, 15,00 % pa iz 
naslova slovenske udeležbe za kohezijsko politiko. Iz naslova sredstev Kohezijskega sklada EU je bilo 
tako - upoštevaje predvideno dinamiko in vire financiranja iz prijavnice projekta – pričakovano, da bo 
Občina Tolmin prek MzIP za projekt pridobila na tem prihodkovnem kontu načrtovana sredstva v skupni 
višini 1.964.226,38 EUR, od tega 972.599,00 EUR v letu 2013 in 991.627,38 EUR v letu 2014.  

Ne-oziraje se za Občino Tolmin pričakovan ugoden zaključek razpisnega postopka, pa je MzIP prijavno 
vlogo s sklepom, prejetim 8. marca 2013, zavrglo. Glede na to, da pogojev, navedenih v utemeljitvi sklepa, 
javni razpis ni predvideval, poleg tega pa je stavba ŠC Tolmin – v nasprotju z »domnevnim stališčem« MzIP 
- v izključni lasti Občine Tolmin, je odločitev MzIP za zavrženje vloge pravno-formalno neosnovana. 
Skladno s tem smo za zavarovanje naših pravic takoj sprožili sodne postopke, seveda v pričakovanju, da 
bo Upravno sodišče Republike Slovenije ravnanje MzIP prepoznalo kot protizakonito. 

Ob predpostavki Občini Tolmin naklonjene rešitve upravnega spora je načrtovana investicijska dinamika 
energetske sanacije ŠC Tolmin upočasnjena, z zamikom enega leta, konkretno na leti 2014 in 2015. 
Enoletnemu zamiku načrtovanih investicijskih vlaganj se s predlogom proračunov za leti 2013 in 2014 v 
drugi obravnavi projekt ustrezno prilagaja tudi v načrtu razvojnih programov, prilagajajo pa se tudi viri 
sredstev za finančno zapiranje investicije na strani prihodkov, ki se v konkretnem primeru v splošnem 
delu proračuna izkazujejo na kontu 741300 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna EU iz kohezijskega sklada«, in sicer z izločitvijo v letu 2013 prvotno pričakovanega 
sofinanciranja evropske kohezijske politike v celoti, oziroma z zamikom le-tega v višini 
972.599,00  EUR v leto 2014.  

Več o projektu in razpisnem postopku je predstavljeno na odhodkovni strani posebnega dela proračuna, 
proračunska postavka 041916 »Energetsko učinkovita sanacija ŠC Tolmin«. 

3.2. ODHODKI 

040405 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 

S predlogom proračuna za leto 2013 v prvi obravnavi so se med načrtovano porabo na proračunski 
postavki 040405 »Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov« na kontu 4200 predvidela 
sredstva v višini 1.149.740,00 EUR za plačilo kupnin za načrtovane nakupe štirih poslovnih stavb oz. 
poslovnih prostorov v vrednostih, kot so izhajale iz takrat priloženega predloga Načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2013.  

Skupna ocenjena vrednost poslovnih nepremičnin v pridobivanju se v letu 2013 s predlogom proračuna v 
drugi obravnavi povečuje za dodatnih 7.000,00 EUR, na skupaj 1.156.740,00 EUR. Razlog temu izhaja iz 
umestitve pobude za dopolnitev načrta nakupov nepremičnin za leto 2013, ki jo je na župana naslovil član 
Sveta krajevnih skupnosti. Načrtovan nakup še petega poslovnega objekta v letu 2013 se nanaša na del 
poslovnega objekta v izmeri 110 m² in dvorišča v izmeri 20 m², ki se nahaja na zemljišču s parcelno 
številko 502/36 k.o. Kneža. V naravi gre za del montažnega objekta pred dvorano na Kneži, v katerem je v 
preteklosti poslovala trgovina, lastnik pa ga je sedaj pripravljen prodati. Občina Tolmin je že lastnica 
preostalega dela objekta (ta je oddan v poslovni najem za gostilno) in dvorišča okrog celotnega objekta, 
zato se zdi smiselno, da pridobi še ta del objekta, s čimer bo omogočena javna raba celotnega prostora. 
Okvirna vrednost nakupnega posla znaša približno 7.000,00 EUR. Ker so na nepremičnini vknjižene 
hipoteke, bo potrebno z upniki pred nakupom dogovoriti izbris le-teh. S predstavljenim nakupnim poslom 
se prek prve dopolnitve predlaga ustrezno ažuriranje veljavnega Načrta pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Tolmin za leto 2013, ki ga je občinski svet potrdil na seji dne 21. februarja 2013 (v 
prilogi). 
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041115 Podpora aktivnostim na podeželju 

Postavka je namenjena financiranju projektov oz. aktivnosti, ki bi bile v nekdanjih programih Celostnega 
razvoja podeželja in obnove vasi (CRPOV) opredeljene kot pomembne za izboljšanje razmer na območju, 
ki ga program zajema. Postavka ni v celoti opredeljena do izvedbene ravni, ker je njen namen predvsem 
slediti dogajanju na podeželskih območjih in prilagajati vrstni red aktivnosti oz. projektov, ki se (so-
)financirajo, dejanskim potrebam. 

Predloga proračunov za tekoče in prihodnje leto sta v prvem branju podpornim aktivnostim na podeželju  
namenila 58.250,00 EUR (v letu 2013) oziroma 33.250,00 EUR (v letu 2014). Na podlagi realizacije 
stroškov v preteklih letih, je del sredstev planiran v okviru tekoče porabe na kontu 4020 »Pisarniški in 
splošni material in storitve«, del pa v okviru investicijskih vlaganj, tj. na kontu 4205 »Investicijsko 
vzdrževanje in obnove«. 

Upoštevaje posamezne, nekatere bolj in druge manj konkretizirane predloge za urejanje infrastrukture in 
podporo razvojnim spodbudam za revitalizacijo in ohranjanje podeželja na posameznih, prednostno na 
demografsko najbolj ogroženih območjih občine, izpostavljenih v okviru prve faze proračunske razprave 
občinskega sveta in njegovih delovnih teles, se je župan odločil, da s predlogom proračunov za leti 2013 in 
2014 za drugo obravnavo ukrepom za ohranjanje in razvoj podeželja vsako leto nameni dodatnih 
10.000,00 EUR investicijskih sredstev.  

041332 Tekoče zimsko vzdrževanje lokalnih cest 

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za kritje stroškov tekočega zimskega vzdrževanja 
lokalnih cest, ki ga v občini Tolmin v okviru gospodarske javne službe izvaja Komunala Tolmin. 

Sredstva za izvajanje tekočega zimskega vzdrževanja lokalnih cest so bila s predlogom proračuna za leto 
2013 v prvi obravnavi – skladno z izhodiščem načrtovanja tekočih proračunskih izdatkov – zagotovljena v 
višini 95,00 % sredstev, kot so bila v proračunskem letu 2012 za ta namen zagotovljena z rebalansom 
proračuna št. 2/2012, nominalno enaki 147.411,50 EUR.  

Nadpovprečno ostra zimska sezona 2012/13, z obilnimi in pogostimi snežnimi padavinami in zmrzaljo, ki 
je za zagotavljanje tekoče prevoznosti in varnosti lokalnih cest nemalokrat zahtevala aktiviranje vseh 
razpoložljivih kapacitet zimske službe, se odraža – primerjalno na pretekle zimske sezone - s precejšnjim 
porastom števila opravljenih ur pluženja in posipanja lokalnih cest na celotnem območju občine. V času 
priprave prvega predloga proračuna za leto 2013 so bili občini predloženi obračuni za opravljene storitve 
zimske službe v decembru 2012, ki so v plačilo zapadli januarja 2013. V tem trenutku pa že razpolagamo 
tudi s podatki o pretežnem delu obračunanih stroškov zimske službe, nastalih v januarju in februarju 
2013. Na podlagi le-teh in ob predpostavki, da ti stroški v »spomladanskem« delu leta 2013 ne bodo več 
nastajali, ocenjujemo, da za pokritje že nastalih stroškov zimske službe v letu 2013 potrebujemo dodatnih 
114.016,41 EUR. S tem se skupni plan za leto 2013 povzpne na 261.427,91 EUR, kar predstavlja 170,00% 
porast glede na realizacijo stroškov zimske službe na lokalnih cestah v letu 2012. 

Na potrebo po nujnem povečanju razpoložljivega finančnega okvira sredstev za financiranje zimske službe 
v letu 2013 je župan opozoril že v okviru prvostopenjske proračunske razprave. V nasprotnem primeru 
izvajalcu zimske službe dejansko že opravljenih storitev namreč (še) ne bo moč poravnati. 

041333 Tekoče zimsko vzdrževanje krajevnih javnih poti 

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo zimskega pluženja vseh poti, ki so po 
seznamu kategorizirane kot krajevne javne poti (dostopne ceste ter ceste skozi vasi in naselja). Za 
izvajanje teh del ima upravljavec občinskih cest (tj. Komunala Tolmin) z izvajalci, ki dela izvajajo s 
kmetijskimi ali gozdnimi stroji, sklenjene pogodbe. Komunala Tolmin v okviru gospodarske javne službe 
prav tako zagotavlja nadzor nad izvajanjem zimskega vzdrževanja krajevnih javnih poti.  

Sredstva za izvajanje tekočega zimskega vzdrževanja krajevnih javnih poti so bila s predlogom proračuna 
za leto 2013 v prvi obravnavi – skladno z izhodiščem načrtovanja tekočih proračunskih izdatkov – 
zagotovljena v višini 95,00 % sredstev, kot so bila v proračunskem letu 2012 za ta namen zagotovljena z 
rebalansom proračuna št. 2/2012, nominalno enaki 61.750,00 EUR.  

Nadpovprečno ostra zimska sezona 2012/13, z obilnimi in pogostimi snežnimi padavinami in zmrzaljo, ki 
je za zagotavljanje tekoče prevoznosti in varnosti krajevnih javnih poti nemalokrat zahtevala aktiviranje 
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vseh razpoložljivih kapacitet zimske službe, se odraža – primerjalno na pretekle zimske sezone - s 
precejšnjim porastom števila opravljenih ur pluženja krajevnih javnih poti na celotnem območju občine. V 
času priprave prvega predloga proračuna za leto 2013 so bili občini predloženi obračuni za opravljene 
storitve zimske službe v decembru 2012, ki so v plačilo zapadli januarja 2013. V tem trenutku pa že 
razpolagamo tudi s podatki o pretežnem delu obračunanih stroškov zimske službe, nastalih v januarju in 
februarju 2013. Na podlagi le-teh in ob predpostavki, da ti stroški v »spomladanskem« delu leta 2013 ne 
bodo več nastajali, ocenjujemo, da za pokritje že nastalih stroškov zimske službe v letu 2013 potrebujemo 
dodatnih 40.000,00 EUR. S tem se skupni plan za leto 2013 povzpne na 101.750,00 EUR, kar predstavlja 
kar 7,75-kratni porast glede na realizacijo stroškov zimske službe na krajevnih javnih poteh v letu 2012. 

Na potrebo po nujnem povečanju razpoložljivega finančnega okvira sredstev za financiranje zimske službe 
v letu 2013 je župan opozoril že v okviru prvostopenjske proračunske razprave. V nasprotnem primeru 
izvajalcem zimske službe dejansko že opravljenih storitev namreč (še) ne bo moč poravnati. 

041334 Tekoče zimsko vzdrževanje ulic in trgov 

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za kritje stroškov zimske službe v naseljih Tolmin, 
Most na Soči in Podbrdo, ki ga v občini Tolmin v okviru gospodarske javne službe izvaja Komunala Tolmin. 

Sredstva za izvajanje tekočega zimskega vzdrževanja ulic in trgov v naseljih Tolmin, Most na Soči in 
Podbrdo so bila s predlogom proračuna za leto 2013 v prvi obravnavi – skladno z izhodiščem načrtovanja 
tekočih proračunskih izdatkov – zagotovljena v višini 95,00 % sredstev, kot so bila v proračunskem letu 
2012 za ta namen zagotovljena z rebalansom proračuna št. 2/2012, nominalno enaki 38.000,00 EUR.  

Nadpovprečno ostra zimska sezona 2012/13, z obilnimi in pogostimi snežnimi padavinami in zmrzaljo, ki 
je za zagotavljanje tekoče prevoznosti in varnosti ulic in trgov v naseljih Tolmin, Most na Soči in Podbrdo 
nemalokrat zahtevala aktiviranje vseh razpoložljivih kapacitet zimske službe, se odraža – primerjalno na 
pretekle zimske sezone - s precejšnjim porastom števila opravljenih ur pluženja in posipanja ulic in trgov 
v naseljih Tolmin, Most na Soči in Podbrdo. V času priprave prvega predloga proračuna za leto 2013 so bili 
občini predloženi obračuni za opravljene storitve zimske službe v decembru 2012, ki so v plačilo zapadli 
januarja 2013. V tem trenutku pa že razpolagamo tudi s podatki o pretežnem delu obračunanih stroškov 
zimske službe, nastalih v januarju in februarju 2013. Na podlagi le-teh in ob predpostavki, da ti stroški v 
»spomladanskem« delu leta 2013 ne bodo več nastajali, ocenjujemo, da za pokritje že nastalih stroškov 
zimske službe v letu 2013 potrebujemo dodatnih 29.000,00 EUR. S tem se skupni plan za leto 2013 
povzpne na 67.000,00 EUR, kar predstavlja kar 7,50-kratni porast glede na realizacijo stroškov zimske 
službe na ulicah in trgih Tolmina, Mosta na Soči in Podbrda v letu 2012. 

Na potrebo po nujnem povečanju razpoložljivega finančnega okvira sredstev za financiranje zimske službe 
v letu 2013 je župan opozoril že v okviru prvostopenjske proračunske razprave. V nasprotnem primeru 
izvajalcu zimske službe dejansko že opravljenih storitev namreč (še) ne bo moč poravnati. 

041348 Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic – Tolmin 

V okviru te proračunske postavke se s proračunom za leto 2013 zagotavljajo sredstva za izvedbo 
projektov investicijskega vzdrževanja in obnov ulic in trgov v mestu Tolmin.  

S predlogom proračuna za leto 2013 za prvo obravnavo so se za ta namen zagotovila sredstva v višini 
30.000,00 EUR, oplemenitena še za dodatnih 12.581,92 EUR »prenosov« (sredstva za plačilo obveznosti, 
prevzetih v preteklem proračunskem letu, ki bodo predvidoma v plačilo zapadle v letu 2013). Te prevzete 
obveznosti se namreč nanašajo na investicije v mestu Tolmin (sredstva za ureditev parka pri Pensionu 
Rutar in sredstva za ureditev varovalne ograje za kinodvorano, v Ulici padlih borcev). 

Navzlic številnim očitkom, slišanim zlasti na proračunski seji Sveta krajevnih skupnosti, pa tudi na sejah 
nekaterih delovnih teles in občinskega sveta, češ, da se investicijskemu urejanju ulic v mestu Tolmin, 
sploh upoštevaje njihovo nezavidljivo stanje in razsežnost, posveča premalo finančnih sredstev, se je 
župan odločil, da s proračunom za leto 2013 za drugo obravnavo na tej proračunski postavki predlaga 
zagotovitev dodatnih 15.000,00 EUR. Ta naj bi se namenila izdelavi pločnika ob zbirni mestni cesti v 
Brunovem drevoredu v Tolminu.  

Nasproti cerkve v mestu Tolmin se ob zbirni mestni cesti Brunov drevored, vzdolž parcele številka 646 
k.o. Tolmin, namreč nahaja zelo ozek pločnik, ki se ga v praksi - zaradi premajhne širine - praktično ne 
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uporablja. Cilj Občine Tolmin je, da bi ob prej omenjenem odseku ceste uredila pločnik enotne in zadostne 
širine (150 centimetrov) za nemoteno hojo pešcev v obe smeri.  

Za izvedbo enotne širine pločnika bo potrebno najprej odstraniti obstoječo živo mejo, žično mrežno 
ograjo, kovinska vrata ter dotrajan betonski zid, izvesti nove armirano betonske zidove višine 0,5 metra, 

na katere bo vgrajena nova žična mrežna ograja, nov, razširjen pločnik pa v celotni širini asfaltirati. 

041503 Gradnja in investicijsko vzdrževanje odlagališč 

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za plačilo vzdrževanja in gradnje odlagališč, in 
sicer so bila s predlogom proračuna za leto 2013 v prvi obravnavi na kontu 4204 »Novogradnje, 
rekonstrukcije, adaptacije« predvidena sredstva v višini 50.000,00 EUR, ki naj bi se namenila za plačilo 
stroškov izvedbe del v sklopu zapiranja odlagališča komunalnih odpadkov v Volčah. V enakem znesku so 
se za ta namen sredstva planirala tudi v okviru takrat predlaganega proračuna za leto 2014. 

Spričo dodatno uvrščenih pobud in predlogov v teku priprave predloga proračuna za leto 2013 in 
predloga proračuna za leto 2014 za drugo obravnavo je bila sprejeta odločitev, da se nastali primanjkljaj 
sredstev – s ciljem ponovnega uravnoteženja proračuna znotraj posameznega proračunskega leta - pokrije 
z ustreznim zmanjšanjem prvotno predvidenih sredstev za aktivnosti, povezane z zapiranjem odlagališča 
v Volčah. Skrčenemu planskemu okviru temu razpoložljivih sredstev, in sicer v letu 2013 za 15.000,00 
EUR in v letu 2014 za 18.812,91 EUR, se bodo prek ustrezno zmanjšanega obsega del prilagajali tudi 
sanacijski ukrepi, ki nujno sledijo prenehanju obratovanja deponije v Volčah. 

041526 Subvencija cen ravnanja s komunalnimi odpadki 

Predloga proračunov za leti 2013 in 2014 se v drugi obravnavi dopolnjujeta z uvrstitvijo nove 
proračunske postavke 041526 »Subvencija cen ravnanja s komunalnimi odpadki«, v okviru katere se za 
posamezno proračunsko leto zbirajo sredstva v višini 14.000,00 EUR, kot posledica upoštevanja na 22. seji 
občinskega sveta, dne 21. februarja 2013, potrjenega Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene 
zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov. Na podlagi tega sklepa se namreč iz občinskega proračuna za 
uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, zagotavlja subvencija najemnine v 
višini 100,00 %.  

Na tej isti seji občinskega sveta je namreč skladno z novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012) 

izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Komunala Tolmin d.o.o., v potrditev predložil 
predlog spremembe cen ravnanja s komunalnimi odpadki. Od 1. januarja 2013 dalje se, do-tedaj sicer 
zamrznjene cene komunalnih storitev, namreč oblikujejo in potrjujejo tako, da jih na podlagi izdelanega 

elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe (v konkretnem primeru ravnanja s 
komunalnimi odpadki) v potrditev občinskemu svetu predlaga izvajalec javne službe. Občinski svet je nov 
cenik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki potrdil z začetkom veljavnosti od 1. marca 2013 dalje.  

Pri oblikovanju novih, višjih cen je bila upoštevana uveljavljena metodologija, ki določa oblikovanje cen po 
strukturi stroškov za zbiranje, obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov, ter spremenjene okoliščine, 

kot jih narekujeta zaprtje odlagališča komunalnih odpadkov v Volčah ter dogovorjen program širitve 
zbiranja odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«. Nov cenik stimulira ločeno zbiranje odpadkov, saj je 
porast cen odvoza zabojnikov z embalažo bistveno nižji od porasta cena odvoza ostanka odpadkov. 

Slednje je namreč potrebno odpeljati na obdelavo in odlaganje, odpadno embalažo pa družbe za prevzem 
prevzemajo zastonj. Pri fizičnih osebah, kjer se skladno z občinskim odlokom odvoz obračunava po 

osebah, je cena odvoza povečana kar za 55,80 %, kar v primeru štiričlanske družine predstavlja porast 
cene ravnanja z odpadki za 6,43 EUR mesečno (brez vključenega DDV). 

Na ravnanju s komunalnimi odpadki je zaradi uvajanja sistema odvoza od vrat do vrat, zvišanja cen 
storitev in energentov ter dodatnih vlaganj v infrastrukturo, ki so povišala stroške najemnin za uporabo 
le-te, ob istočasno zamrznjenih cenah komunalnih storitev, v letu 2011 nastala izguba v višini 163.393,00 

EUR, v letu 2012 pa je bil negativni rezultat na področju dejavnosti ravnanja z odpadki dosežen v višini 
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162.240,00 EUR. Zaradi zaprtja deponije v Volčah in s tem posledično višjimi stroški odvoza, obdelave in 

odlaganja odpadkov izven občine od 1. februarja 2013 dalje, ki jo izvaja na javnem razpisu izbran 
najugodnejši ponudnik, bi se – v kolikor se ti stroški ne bi pokrili iz naslova dviga cen oziroma s subvencijo 
iz občinskega proračuna - Komunala Tolmin d.o.o. še pred poletjem 2013 srečala z resnimi težavami v 

poslovanju podjetja.  

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja občinskemu svetu omogoča, da se, v kolikor potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne 
najemnine za uporabo infrastrukture, potrebne za opravljanje posamezne javne službe, odloči za 
subvencijo najemnine iz proračuna, vendar le za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti. Kot 
uvodoma že omenjeno, je občinski svet s tem v povezavi sprejel sklep o določitvi višine subvencioniranja 
cene zbiranja odpadkov iz občinskega proračuna za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci 
nepridobitnih dejavnosti, na podlagi katerega se iz proračuna občine  zagotavlja subvencija najemnine v 
višini 100,00 %, čemur naj bi v letu 2013, enako kot v letu 2014, zadostovalo na tem stroškovnem mestu 
predvidenih 14.000,00 EUR. 

041614 Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov 

S predlogom proračuna za leto 2013 v prvi obravnavi so se med načrtovano porabo na proračunski 
postavki 041614 »Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov« na kontu 4206 predvidela sredstva v višini 
70.851,80 EUR za plačilo kupnin za načrtovane nakupe kmetijskih zemljišč v vrednostih, kot so izhajale iz 
takrat priloženega predloga Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2013, 
katerega sprejemanje je v pristojnosti občinskega sveta (27.500,00 EUR), povečanih za dodatnih 
43.351,80 EUR, namenjenih izpeljavi vrednostno nižjih nakupnih poslov kmetijskih zemljišč, uvrščanje in 
potrjevanje katerih sodi v pristojnost župana. Skladno s predlaganim drugim odstavkom 16. člena Odloka 
o proračunu Občine Tolmin za leto 2013 je namreč pooblastilo za sprejemanje letnega načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja občine - v kolikor je vrednost nepremičnine, ki se pridobiva, v posameznem 
poslu izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu.  

Skupna ocenjena vrednost kmetijskih zemljišč v pridobivanju se v letu 2013 s predlogom proračuna v 
drugi obravnavi povečuje za dodatnih 350,00 EUR, na skupaj 71.201,80 EUR. Razlog temu izhaja iz 
umestitve pobude za dopolnitev »županovega načrta« nakupov nepremičnin za leto 2013, ki jo je na 
župana naslovil član Sveta krajevnih skupnosti. Gre za nakup kmetijskega zemljišča s parcelno številko 
558/9 k.o. Slap, ki se nahaja v neposredni bližini stanovanjskih hiš ob državni cesti v naselju Slap ob 
Idrijci. Zemljišče je v lasti državljanov Italije, ki imajo v lasti tudi že dlje časa aktualno zemljišče, na 
katerem je urejeno športno igrišče na Slapu ob Idrijci, in s katerimi smo že navezali stike in ugotovili, da so 
pripravljeni omenjene nepremičnine prodati po sprejemljivi ceni. Okvirna vrednost nakupnega posla 
omenjenega kmetijskega zemljišča znaša približno 350,00 EUR (torej pod 5.000,00 EUR), zato le-ta ni 
uvrščen v predlagano Prvo dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za 
leto 2013 (v prilogi). 

041615 Nakup stavbnih zemljišč 

S predlogom proračuna za leto 2013 v prvi obravnavi so se med načrtovano porabo na proračunski 
postavki 041615 »Nakup stavbnih zemljišč« na kontu 4206 predvidela sredstva v višini 478.687,41 EUR 
za plačilo kupnin za načrtovane nakupe stavbnih zemljišč v vrednostih, kot so izhajale iz takrat 
priloženega predloga Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2013, 
katerega sprejemanje je v pristojnosti občinskega sveta (446.933,10 EUR), povečanih za dodatnih 
31.754,31 EUR, namenjenih izpeljavi vrednostno nižjih nakupnih poslov stavbnih zemljišč, uvrščanje in 
potrjevanje katerih sodi v pristojnost župana. Skladno s predlaganim drugim odstavkom 16. člena Odloka 
o proračunu Občine Tolmin za leto 2013 je namreč pooblastilo za sprejemanje letnega načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja občine - v kolikor je vrednost nepremičnine, ki se pridobiva, v posameznem 
poslu izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu.  

Skupna ocenjena vrednost stavbnih zemljišč v pridobivanju se v letu 2013 s predlogom proračuna v drugi 
obravnavi povečuje za dodatnih 7.650,00 EUR, na skupaj 486.337,41 EUR. Razlog temu izhaja iz 
umestitve pobude za dopolnitev načrta nakupov nepremičnin za leto 2013, ki jo je na župana naslovil član 
Sveta krajevnih skupnosti. Gre za nakup stavbnih zemljišč s parcelnimi številkami 10/1, 10/2, 10/5 in 
550, vse k.o. Slap, na katerih je urejeno športno igrišče na Slapu ob Idrijci. Navedena zemljišča so v lasti 
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državljanov Italije, s katerimi smo že navezali stike in ugotovili, da so pripravljeni omenjene nepremičnine 
prodati po sprejemljivi ceni. Poleg omenjenih so zainteresirani odprodati tudi zemljišče s parc. št. 558/11 
k.o. Slap, ki predstavlja pot na drugi strani ceste in za katero menimo, da je interes občine po pridobitvi le-
te v last prav tako utemeljen. Okvirna vrednost nakupnega posla vseh omenjenih zemljišč znaša približno 
7.650,00 EUR, zato se zanj prek prve dopolnitve predlaga ustrezno ažuriranje veljavnega Načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2013, ki ga je občinski svet potrdil na seji 
dne 21. februarja 2013 (v prilogi). 

041706 Energetska sanacija Zdravstvenega doma Tolmin (stavba A) 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v Uradnem listu Republike Slovenije dne 1. februarja 2013 
objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih 
domov v lasti lokalnih skupnosti v okviru »Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2017–2013«, šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prve 
prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.  

V presojo potencialno upravičenih investicij za prijavo na omenjeni javni razpis smo vključili tri večje 
javne stavbe v lasti Občine Tolmin, in sicer: 
- Osnovna šola Podbrdo (starejši in novejši del stavbe), 
- Osnovna šola Most na Soči (starejši in novejši del stavbe matične šole na Mostu na Soči), 
- Zdravstveni dom Tolmin (stavba A, ki je najstarejša). 

Na podlagi temeljitega pregleda dokumentacije in stanja stavb smo ugotovili, da imata glede na razpisne 
kriterije (razmerje med potrebnim investicijskim vložkom in doseženo energetsko učinkovitostjo) stavbi 
OŠ Podbrdo in ZD Tolmin realne možnosti za uspešno kandidaturo, da pa stavba OŠ Most na Soči ne 
dosega minimalnega števila točk,  potrebnega za odobritev sofinanciranja iz naslova razpisanih sredstev. 
Na podlagi te ugotovitve se je priprava prijavne dokumentacije osredotočila (le) na dve investiciji, za 
kateri je moč pričakovati, da bosta razpisnim kriterijem ustrezali, in sicer na: 
- energetsko sanacijo OŠ Podbrdo in 
- energetsko sanacijo ZD Tolmin (stavba A). 

Skladno s to odločitvijo je občinski svet na 22. seji, dne 21. februarja 2013, omenjeni investicij uvrstil v 
veljavni načrt razvojnih programov. 

V okviru investicijskih posegov za izvedbo energetske sanacije stavbe A ZD Tolmin se načrtuje: 
- toplotna izolacija in hidroizolacija vkopanih delov stavbe, 
- toplotna izolacija fasad (zunanjih zidov) in 
- toplotna izolacija stropov proti neogrevanemu podstrešju. 

Predvidena vrednost investicijskih vlaganj, vključno z davkom na dodano vrednost, znaša 177.483,00 
EUR, pri čemer načrtujemo iz razpisanih sredstev MzIP, katerega vir predstavljajo sredstva evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013, pridobiti 117.302,00 EUR, razliko v višini 
60.181,00 EUR pa pokriti s sredstvi občinskega proračuna. V primeru uspešne kandidature bo namreč iz 
evropskih kohezijskih sredstev moč črpati 85,00% sofinanciranje upravičenih stroškov, med katere pa 
spada le izvedba stavbnega ovoja, vključno s streho, a slednje le, če je ta neposredno povezana z 
energetsko sanacijo. Instalacije niso uvrščene med upravičene investicijske stroške, prav tako tudi ne 
davek na dodano vrednost (DDV). Iz tega izhaja, da so pogoji sofinanciranja nekoliko slabši od tistih, ki so 
veljali za prijave podobnih investicij na javnem razpisu MzIP v letu 2012, na katerem smo kandidirali s 
projektom energetske sanacije ŠC Tolmin (poleg 85,00% evropske je bilo moč pridobiti tudi 15,00% 
državne subvencije, med upravičene stroške pa so bile vštete tudi investicije v energetsko posodobitev 
inštalacij), še vedno pa so dokaj ugodni. 
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Tabela v nadaljevanju prikazuje načrt financiranja energetske sanacije stavbe A ZD Tolmin po dinamiki in 
virih financiranja. 

tekoče cene (v EUR) 

Vir financiranja 2013 2014 2015 Skupaj % 
Občinski proračun – lastna 
sredstva 
 

11.881,00 0,00 48.300,00 60.181,00 33,908 

MzIP (Kohezijski sklad EU) – 
nepovratna sredstva 
 

0,00 0,00 117.302,00 117.302,00 66,092 

Skupaj: 11.881,00 0,00 165.602,00 177.483,00  100,000 

S predlogom proračuna za leto 2013 za drugo obravnavo se predlaga zagotovitev 11.881,00 EUR za 
namen izdelave investicijske in projektne dokumentacije, izvajanje investicije pa je načrtovano v letu 
2015. 

041817 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 

S predlogom proračuna za leto 2013 v prvi obravnavi se je na tej proračunski postavki predvidela 
proračunska poraba v vrednosti 6.000,00 EUR, povezana z rednim investicijskim in tekočim vzdrževanjem 
športnih parkov na Brajdi in Na Logu. Druga investicijska vlaganja v športne objekte za leto 2013 takrat 
niso bila predvidena. 

Skladno s pobudo za umestitev investicije v ureditev igrišča za hokej na rolerjih na območju 
Športnega parka Brajda, podanim na prvi proračunski seji občinskega sveta, se s predlogom proračuna 
za leto 2013 v drugi obravnavi priključujejo temu namenjena sredstva v višini 15.000,00 EUR, ki bodo 
dodeljena Zavodu za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin. 

Hokejski klub Mufloni Tolmin (IHK Mufloni) trenutno uporablja večnamensko igrišče ob CŠOD-ju Tolmin, 
ki je v državni lasti. Igrišče je potrebno temeljite prenove. Upoštevaje državno lastništvo obstoječega 
igrišča, je dolgoročno smiselno urediti igrišče na Športnem parku Brajda, saj je ta v lasti Občine Tolmin. 
Glede na to, da je na južnem delu omenjenega športnega parka že urejena asfaltna površina, ki jo je moč 
uporabiti za različne namene, smo se odločili v letu 2013 to površino preurediti tudi za hokej na rolerjih.  

041916 Energetsko učinkovita sanacija ŠC Tolmin 

Občina Tolmin je na podlagi izdelane investicijske in projektne dokumentacije začetek novembra 2012 
prijavila 2. fazo investicije »Energetsko učinkovita sanacija Šolskega centra Tolmin« na Javni razpis za 
sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti«, v okviru »Operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013«, šeste razvojne prioritete 
»Trajnostna raba energije«, prve prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, ki ga je 
septembra 2012 objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP). 

Načrtovana 2. faza energetske sanacije ŠC Tolmin naj bi vključevala naslednje posege: 
- zamenjavo vseh fasadnih sten stavbnega ovoja, vključno s stavbnim pohištvom, 
- vgraditev toplotne izolacije na stropu telovadnice, 
- obnovo prezračevalnega sistema z napravami za rekuperacijo – zaradi boljšega izkoristka toplega 

zraka, 
- vgraditev toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode, 
- zamenjavo navadnih radiatorskih ventilov s termostatskimi. 

Skladno z izdelano investicijsko dokumentacijo znaša ocena investicijskih stroškov projekta kot celote (1. 
in 2. faza) po tekočih cenah z že vključenim DDV 3.357.001,97 EUR, k temu naj bi razpisana kohezijska 
sredstva (evropski in državni proračun) prispevala 2.310.854,57 EUR, kolikor tudi znašajo upravičeni 
stroški projekta. Razliko v višini 1.046.147,40 EUR naj bi pokrila občina, pri čemer predstavlja 466.327,49 
EUR že vložena sredstva v letu 2012 izvedene 1. faze projekta v obnovo strehe ŠC Tolmin, dodatnih 
44.376,00 EUR v letu 2012 že vložena sredstva za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za 2. 
fazo projekta, 535.443,91 EUR pa še pričakovan vložek občine v letih 2013 in 2014. Občinski prispevek 
gre pravzaprav enačiti z neupravičenimi stroški 2. faze projekta, ki poleg davka na dodano vrednost 
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obsegajo tudi stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter stroške nekaterih gradbeno-
obrtniških del (sanacija obstoječih elektroinstalacij…). 

Glede na zahtevnost sanacije, ki jo je moč izvajati le med poletnimi počitnicami, je bila izvedba investicije 
razdeljena na dve leti, 2013 in 2014. 

Iz dokumentacije o poteku javnega razpisa je razvidno, da je Občina Tolmin za omenjeno investicijo 
predložila vso zahtevano dokumentacijo, na podlagi katere je bila decembra 2012 že uvrščena na 
prioritetni seznam investicij, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje - Občina Tolmin je bila o tem 3. januarja 
2013 tudi uradno obveščena. Temu ustrezno smo pričakovali le še formalni sklep o uvrstitvi investicije v 
program sofinanciranja. 

Ne glede na predstavljen potek javnega razpisa je MzIP Občino Tolmin 5. marca 2013 obvestilo, da za 
obdelavo prijavne vloge potrebuje dodatno pojasnilo: 
»V stavbi ŠC Tolmin, za katero je prijavljena operacija, se izvaja tudi srednješolski vzgojni program 
Gimnazija Tolmin. Prosimo vas, da nam dodatno pojasnite naravo vseh premoženjsko-pravnih razmerij 
med Občino Tolmin in Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v zvezi s tem, predvsem 
kakšne so obveznosti ministrstva do občine«. 
 
Čeprav je iz investicijske dokumentacije, ki je bila sestavni del prijave, razvidno, da: 
- je zemljiškoknjižni lastnik stavbe ŠC Tolmin Občina Tolmin,  
- deluje v stavbi tudi Gimnazija Tolmin, ki pokriva sorazmeren delež materialnih stroškov (pri tem pa ji 

finančno pomaga tudi Občina Tolmin), 
- za celotno stavbo ŠC Tolmin praviloma skrbi Občina Tolmin, 
smo 8. marca 2013 MzIP posredovali zahtevano pojasnilo. 

Ne upoštevaje le-to, je MzIP našo vlogo s sklepom, datiranim na dan 5. marec 2013, zavrglo z naslednjo 
utemeljitvijo:  
»Stavba ŠC Tolmin je namenjena tudi za izvajanje izobraževanja s področja srednjega splošnega 
izobraževanja, ki sodi skladno z določili Zakona o državni upravi v pristojnost Ministrstva za kulturo, 
izobraževanje, znanost in šport. V pogojih javnega razpisa je bilo določeno, da lahko lokalna skupnost 
pridobi nepovratna sredstva le do višine upravičenih stroškov, ki so povezani z natančno razmejitvijo 
stroškov, kadar se del stavbe uporablja tudi za izvajanje dejavnosti, ki ne sodijo v pristojnost lokalne 
skupnosti. Iz vloge Občine Tolmin, ki je posredovana skladno z določili javnega razpisa na naslov 
Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ni razvidna razmejitev upravičenih stroškov med lokalno 
skupnostjo in državo, ki jo zastopa minister, pristojen za izobraževanje.« 

Iz opisanega poteka dogodkov je razvidno, da je bila zahteva MzIP za dodatno pojasnilo, prejeta 5. marca 
2013, brezpredmetna, saj je istega dne MzIP že izdalo tudi sklep, prejet 8. marca 2013, o zavrženju naše 
vloge.  

Glede na to, da pogojev, navedenih v utemeljitvi sklepa, javni razpis ni predvideval, poleg tega pa je stavba 
ŠC Tolmin – v nasprotju z »domnevnim stališčem« MzIP - v izključni lasti Občine Tolmin, je odločitev MzIP 
za zavrženje vloge pravno-formalno neosnovana. Skladno s tem smo za zavarovanje naših pravic takoj 
sprožili sodne postopke, seveda v pričakovanju, da bo Upravno sodišče Republike Slovenije ravnanje MzIP 
prepoznalo kot protizakonito. 

Ob predpostavki Občini Tolmin naklonjene rešitve upravnega spora je načrtovana investicijska dinamika 
energetske sanacije ŠC Tolmin upočasnjena, z zamikom enega leta, konkretno iz 2013 in 2014 na leti 2014 
in 2015. Enoletnemu zamiku načrtovanih investicijskih vlaganj se s predlogom proračunov za leti 2013 in 
2014 v drugi obravnavi projekt ustrezno prilagaja tudi v načrtu razvojnih programov, prilagajajo pa se – 
kot predhodno že obrazloženo - tudi viri sredstev za finančno zapiranje investicije na strani prihodkov, ki 
se v konkretnem primeru v splošnem delu proračuna izkazujejo na kontih 74000198 in 741300.  
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Tabela v nadaljevanju prikazuje »revidiran« načrt financiranja 2. faze energetske sanacije ŠC Tolmin po 
dinamiki in virih financiranja. 

tekoče cene (v EUR) 

Vir financiranja 2012 2013 2014 2015 Skupaj % 
Občinski proračun – lastna 
sredstva 
 

 
44.376,00 

 
0,00 

 

 
265.128,41 

 

 
270.315,50 

 

 
579.819,91 20,058 

MzIP (slovenska udeležba) – 
nepovratna sredstva 
 

0,00 0,00 171.635,12 174.993,07 346.628,19 11,991 

MzIP (Kohezijski sklad EU) – 
nepovratna sredstva 
 

0,00 
 

0,00 
 

972.599,00 
 

991.627,38 
 

1.964.226,38 67,951 

Skupaj: 44.376,00 0,00 1.409.362,53 1.436.935,95 2.890.674,40  100,000 

041918 Energetska sanacija Osnovne šole Podbrdo 

Kot predhodno že obrazloženo, je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 1. februarja 2013 objavilo 
»Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov 
v lasti lokalnih skupnosti« v okviru »Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
za obdobje 2017–2013«, šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prve prednostne usmeritve 
»Energetska sanacija javnih stavb«.  

Na podlagi temeljitega pregleda dokumentacije in stanja treh potencialnih javnih stavb v lasti Občine 
Tolmin smo ugotovili, da imata glede na razpisne kriterije (razmerje med potrebnim investicijskim 
vložkom in doseženo energetsko učinkovitostjo) realne možnosti za uspešno kandidaturo dve, in sicer 
stavba OŠ Podbrdo in ZD Tolmin. Na podlagi te ugotovitve se je priprava prijavne dokumentacije 
osredotočila na energetsko sanacijo omenjenih dveh stavb. 

Skladno s to odločitvijo  je občinski svet na 22. seji, dne 21. februarja 2013, obe omenjeni investicij uvrstil 
v veljavni načrt razvojnih programov. 

V okviru investicijskih posegov za izvedbo energetske sanacije stavbe OŠ Podbrdo se načrtuje: 
- toplotna izolacija in hidroizolacija vkopanih delov stavbe, 
- hidroizolacija zidov proti kapilarni vlagi, 
- toplotna izolacija fasade (zunanjih zidov), 
- toplotna izolacija stropov proti neogrevanemu podstrešju (stara šola), 
- toplotna izolacija strehe (novejši del šole – telovadnica), 
- izvedba hidrofobnih ometov na nekaterih pritličnih delih stavb, 
- vgraditev energetsko varčnega stavbnega pohištva (zamenjava starih energetsko neustreznih oken). 

Predvidena vrednost investicijskih vlaganj, vključno z davkom na dodano vrednost, znaša 519.432,00 
EUR, pri čemer načrtujemo iz razpisanih sredstev MzIP, katerega vir predstavljajo sredstva evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013, pridobiti 232.950,00 EUR, razliko v višini 
286.482,00 EUR pa pokriti s sredstvi občinskega proračuna. V primeru uspešne kandidature bo namreč iz 
evropskih kohezijskih sredstev moč črpati 85,00% sofinanciranje upravičenih stroškov, med katere pa 
spada le izvedba stavbnega ovoja, vključno s streho, a slednje le, če je ta neposredno povezana z 
energetsko sanacijo. Instalacije niso uvrščene med upravičene investicijske stroške, prav tako tudi ne 
davek na dodano vrednost (DDV). Iz tega izhaja, da so pogoji sofinanciranja nekoliko slabši od tistih, ki so 
veljali za prijave podobnih investicij na javnem razpisu MzIP v letu 2012, na katerem smo kandidirali s 
projektom energetske sanacije ŠC Tolmin (poleg 85,00% evropske je bilo moč pridobiti tudi 15,00% 
državne subvencije, med upravičene stroške pa so bile vštete tudi investicije v energetsko posodobitev 
inštalacij), še vedno pa so dokaj ugodni. 
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Tabela v nadaljevanju prikazuje načrt financiranja energetske sanacije stavbe OŠ Podbrdo po dinamiki in 
virih financiranja. 

tekoče cene (v EUR) 

Vir financiranja 2013 2014 2015 Skupaj % 
Občinski proračun – lastna 
sredstva 
 

16.231,00 0,00 270.251,00 286.482,00 55,153 

MzIP (Kohezijski sklad EU) – 
nepovratna sredstva 
 

0,00 0,00 232.950,00 232.950,00 44,847 

Skupaj: 16.231,00 0,00 503.201,00 519.432,00  100,000 

S predlogom proračuna za leto 2013 za drugo obravnavo se predlaga zagotovitev 16.231,00 EUR za 
namen izdelave investicijske in projektne dokumentacije, izvajanje investicije pa je načrtovano v letu 
2015. 
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4. PRILOGE 

 

1. Prva dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin 
za leto 2013 

2. Letni program kulture Občine Tolmin za leto 2013 

3. Letni program športa Občine Tolmin za leto 2013 

 
 

 

 


