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OBČINA ILIRSKA BISTRICA
OBČINSKI SVET

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98,
Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na
___________ redni seje dne _____________ sprejel

O D L O K
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE IL. BISTRICA ZA LETO 2018
l. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018, zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter bilanco rezervnega sklada.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

V EUR

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

12.691.200

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

10.978.720

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

9.878.858

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

8.644.031

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

989.431

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

245.396

706

DRUGI DAVKI

71

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

1.099.862

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREM.

539.067

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

14.788

712

DENARNE KAZNI

11.252

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

3.721

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

531.034

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

325.774

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

41.440

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.

284.334

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

500

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

500

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.386.207

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.

1.043.652

741

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

II.
40

0

342.556

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

14.900.660

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

3.580.871

1

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

688.229

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VAR.

132.413

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

74.649

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

53.500

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.IN USTANOVAM

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

1.266.022

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

6.109.705

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

6.109.705

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

392.412

431

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

235.000

432

INVEST.TR.PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

157.412

III.

2.632.080

4.817.673
196.057
2.854.041
501.554

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

-2.209.460

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75

IV.

750
751
752

44

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

-

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

-

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV

440

DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

442

VII.

500
55

0

0

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZ.
VI.

50

V EUR

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

0

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A

V EUR

ZADOLŽEVANJE (500)

680.723

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

680.723

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

550

713.697

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

713.697

IX.
X.

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

-2.242.435

NETO ZADOLŽEVANJE ( VII-VIII)

-32.974

XI.

NETO FINANCIRANJE ( VI+X-IX)

2.209.460

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRET .LETA

2.228.427

Tabela 1: Bilanca prihodkov in odhodkov
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2. člen
Rezervni sklad občine izkazuje:
- stanje 1.1.2018
126.410,05 evrov
- prihodki v letu 2018
23.500 evrov
- odhodki v letu 2018
6.552,92 evrov
- stanje 31.12.2018
143.357,13 evrov
Presežek prihodkov rezervnega sklada Občine Ilirska Bistrica po stanju 31.12.2018 v višini 143.357,13 evrov, se
koristi v letu 2019.
3. člen
Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu izkazuje:
- stanje 1.1.2018
95.046,69 evrov
- prihodki v letu 2018
30.000 evrov
- odhodki v letu 2018
3.401,64 evrov
- stanje 31.12.2018
121.021,17 evrov
Presežek prihodkov rezervnega sklada po stanovanjskem zakonu po stanju 31.12.2018 znaša 121.021 evrov.
Sredstva se lahko koristijo v letu 2019 v skladu z veljavno stanovanjsko zakonodajo.
4. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018, so:
- splošni del proračuna - bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun
financiranja
- posebni del proračuna - realizirani finančni načrti občinskega sveta, nadzornega odbora, župana, občinske
uprave, krajevnih skupnosti
- obrazložitve - obrazložitve splošnega dela, posebnega dela, obrazložitve izvajanja načrta razvojnih
programov,
- obrazložitev podatkov iz bilance stanja,
- računovodsko poročilo upravljavca denarnih sredstev sistema EZR.
5. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 z vsemi prilogami se objavi na spletni
strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.

Številka: 410-3/2019
Ilirska Bistrica, dne
Župan:
Emil Rojc
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IZKAZI ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE
ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2018
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ZAKLJUNI RAUN PRORAUNA OBINE OBINE ILIRSKA BISTRICA ZA
LETO 2018
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

(1)

(2)

ZR
2018

(3)

Indeks Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

21.819.369

21.860.601

12.691.200

11.292.220

11.308.022

10.978.720

97,2

97,1

9.859.039

9.859.039

9.878.858

100,2

100,2

8.644.031

8.644.031

8.644.031

100,0

100,0

8.644.031

8.644.031

8.644.031

100,0

100,0

962.270

962.270

989.431

102,8

102,8

740.200

740.200

766.665

103,6

103,6

510

510

409

80,3

80,3

81.110

81.110

108.440

133,7

133,7

140.450

140.450

113.918

81,1

81,1

252.738

252.738

245.396

97,1

97,1

5.000

5.000

17.576

351,5

351,5

247.738

247.738

227.819

92,0

92,0

1.433.181

1.448.983

1.099.862

76,7

75,9

683.624

689.624

539.067

78,9

78,2

200

200

170

85,0

85,0

1.000

1.000

297

29,7

29,7

682.424

688.424

538.600

78,9

78,2

12.600

12.600

14.788

117,4

117,4

12.600

12.600

14.788

117,4

117,4

54.152

54.152

11.252

20,8

20,8

54.152

54.152

11.252

20,8

20,8

5.500

5.500

3.721

67,7

67,7

5.500

5.500

3.721

67,7

67,7

714 Drugi nedavni prihodki

677.305

687.107

531.034

78,4

77,3

7141 Drugi nedavni prihodki

677.305

687.107

531.034

78,4

77,3

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOI PRIHODKI (70+71)
70

DAVNI PRIHODKI

700 Davki na dohodek in dobiek
7000 Dohodnina

703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepreminine
7031 Davki na preminine
7032 Davki na dedišine in darila
7033 Davki na promet nepreminin in na finanno premoženje

704 Domai davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

71

NEDAVNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobiku in dohodki od premoženja
7100 Prihodki od udeležbe na dobiku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja

711 Takse in pristojbine
7111 Upravne takse in pristojbine

712 Globe in druge denarne kazni
7120 Globe in druge denarne kazni

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

72

KAPITALSKI PRIHODKI

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

722 Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih sredstev
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš in gozdov
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš

73

PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domaih virov
7300 Prejete donacije in darila od domaih pravnih oseb

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinannih institucij
7400 Prejeta sredstva iz državnega prorauna
7401 Prejeta sredstva iz obinskih proraunov

741 Prejeta sredstva iz državnega prorauna iz sredstev prorauna Evropske unije in iz drugih držav
7411 Prejeta sredstva iz državnega prorauna iz sredstev prorauna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške
politike

58,2

58,1

5.939.117

5.939.117

325.774

5,5

5,5

1.203.500

1.203.500

41.440

3,4

3,4

1.203.500

1.203.500

41.440

3,4

3,4

4.735.617

4.735.617

284.334

6,0

6,0

50.000

50.000

16.115

32,2

32,2

4.685.617

4.685.617

268.218

5,7

5,7

0

500

500

---

100,0

0

500

500

---

100,0

0

500

500

---

100,0

4.588.032

4.612.962

1.386.207

30,2

30,1

1.042.032

1.136.962

1.043.652

100,2

91,8

1.042.032

1.136.962

1.040.175

99,8

91,5

0

0

3.476

---

---

3.546.000

3.476.000

342.556

9,7

9,9

367.808

367.808

132.556

36,0

36,0

7412 Prejeta sredstva iz državnega prorauna iz sredstev prorauna Evropske unije iz strukturnih skladov

752.758

682.758

210.000

27,9

30,8

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

2.425.434

2.425.434

0

0,0

0,0
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

(1)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40

(3)

Indeks Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

24.064.975

24.106.207

14.900.660

61,9

61,8

4.553.424

4.554.694

3.580.871

78,6

78,6

810.236

808.522

688.229

84,9

85,1

728.897

705.794

597.932

82,0

84,7

4001 Regres za letni dopust

29.585

30.060

30.060

101,6

100,0

4002 Povraila in nadomestila

44.876

43.163

36.573

81,5

84,7

0

22.628

22.628

---

100,0

TEKOI ODHODKI

400 Plae in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plae in dodatki

4003 Sredstva za delovno uspešnost
4004 Sredstva za nadurno delo

5.000

5.000

169

3,4

3,4

4009 Drugi izdatki zaposlenim

1.877

1.877

866

46,1

46,1

87,5

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

148.924

151.326

132.413

88,9

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

84.147

86.550

75.075

89,2

86,7

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

51.169

51.166

44.158

86,3

86,3

4012 Prispevek za zaposlovanje

436

436

401

92,1

92,1

4013 Prispevek za starševsko varstvo

719

719

622

86,5

86,5

12.453

12.455

12.157

97,6

97,6

3.204.972

3.447.874

2.632.080

82,1

76,3

747.871

915.759

658.537

88,1

71,9

51.500

52.716

30.162

58,6

57,2

377.256

455.364

386.617

102,5

84,9

14.545

14.196

9.934

68,3

70,0

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja

9.525

13.506

12.221

128,3

90,5

1.557.171

1.595.018

1.250.958

80,3

78,4

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

38.934

53.966

48.629

124,9

90,1

4027 Kazni in odškodnine

62.000

62.377

12.104

19,5

19,4

346.169

284.972

222.917

64,4

78,2

85.793

85.793

74.649

87,0

87,0

84.893

84.893

73.815

87,0

87,0

900

900

834

92,7

92,7

303.500

61.179

53.500

17,6

87,5

250.000

7.679

0

0,0

0,0

4091 Proraunska rezerva

23.500

23.500

23.500

100,0

100,0

4093 Sredstva za posebne namene

30.000

30.000

30.000

100,0

100,0

5.351.371

5.338.806

4.817.673

90,0

90,2

375.900

374.900

196.057

52,2

52,3

45.000

44.000

32.685

72,6

74,3

330.900

330.900

163.372

49,4

49,4

3.058.466

3.062.374

2.854.041

93,3

93,2

35.000

35.000

26.320

75,2

75,2

8.400

8.400

8.023

95,5

95,5

4025 Tekoe vzdrževanje

4029 Drugi operativni odhodki

403 Plaila domaih obresti
4031 Plaila obresti od kreditov - poslovnim bankam
4033 Plaila obresti od kreditov - drugim domaim kreditodajalcem

409 Rezerve
4090 Splošna proraunska rezervacija

41

(2)

ZR
2018

TEKOI TRANSFERI

410 Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
4117 Štipendije
4119 Drugi transferi posameznikom

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

413 Drugi tekoi domai transferi
4131 Tekoi transferi v sklade socialnega zavarovanja
4133 Tekoi transferi v javne zavode
4135 Tekoa plaila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proraunski uporabniki

8

80.080

80.080

73.931

92,3

92,3

2.934.986

2.938.894

2.745.766

93,6

93,4

543.324

546.223

501.554

92,3

91,8

543.324

546.223

501.554

92,3

91,8

1.373.681

1.355.309

1.266.022

92,2

93,4

110.000

110.000

94.850

86,2

86,2

1.204.805

1.188.502

1.124.538

93,3

94,6

58.876

56.807

46.634

79,2

82,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

42

Indeks Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

(3)

13.833.712

13.748.721

6.109.705

44,2

44,4

13.833.712

13.748.721

6.109.705

44,2

44,4

4201 Nakup prevoznih sredstev

385.000

410.932

180.169

46,8

43,8

4202 Nakup opreme

386.980

414.731

90.126

23,3

21,7

18.000

12.662

1.238

6,9

9,8

11.190.437

10.609.478

5.047.965

45,1

47,6

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

209.441

206.116

114.911

54,9

55,8

4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev

172.000

150.000

66.710

38,8

44,5

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1.471.854

1.944.802

608.587

41,4

31,3

INVESTICIJSKI TRANSFERI

326.468

463.986

392.412

120,2

84,6

230.000

285.000

235.000

102,2

82,5

230.000

285.000

235.000

102,2

82,5

96.468

178.986

157.412

163,2

88,0

96.468

178.986

157.412

163,2

88,0

INVESTICIJSKI ODHODKI

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

43

ZR
2018

431 Investicijski transferi pravnim in fizinim osebam, ki niso proraunski uporabniki
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

432 Investicijski transferi proraunskim uporabnikom
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

(1)
III. PRORAUNSKI PRESEŽEK
(PRORAUNSKI PRIMANJKLJAJ)

(2)

ZR
2018

(3)

Indeks Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

-2.245.606

-2.245.606

-2.209.460

98,4

98,4

-2.160.814

-2.160.814

-2.135.108

98,8

98,8

1.414.522

2.580.176

186,0

182,4

(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)

(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plail obresti)

III/2. TEKOI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)

1.387.425

(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoi prihodki minus tekoi odhodki in tekoi transferi)
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B. RAUN FINANNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZR
2018

Indeks Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

(3)

IV. PREJETA VRAILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

0

0

---

---

75

0

0

0

---

---

0

0

0

---

---

0

0

0

---

---

0

0

0

---

---

PREJETA VRAILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 Prejeta vraila danih posojil
7500 Prejeta vraila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.)
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C. RAUN FINANCIRANJA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50

ZADOLŽEVANJE

500 Domae zadolževanje
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
5003 Najeti krediti pri drugih domaih kreditodajalcih

VIII. ODPLAILA DOLGA (550+551)

ZR
2018

Indeks Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

(3)

739.658

739.658

680.723

92,0

92,0

739.658

739.658

680.723

92,0

92,0

739.658

739.658

680.723

92,0

92,0

58.935

58.935

0

0,0

0,0

680.723

680.723

680.723

100,0

100,0

716.644

716.644

713.697

99,6

99,6

ODPLAILA DOLGA

716.644

716.644

713.697

99,6

99,6

550 Odplaila domaega dolga

716.644

716.644

713.697

99,6

99,6

628.012

628.012

625.066

99,5

99,5

88.632

88.632

88.632

100,0

100,0

-2.222.592

-2.222.592

-2.242.435

100,9

100,9

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

23.014

23.014

-32.974

---

---

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

2.245.606

2.245.606

2.209.460

98,4

98,4

XII. STANJE SREDSTEV NA RAUNIH NA DAN
31.12. PRETEKLEGA LETA

2.222.592

2.222.592

2.228.427

55

5501 Odplaila kreditov poslovnim bankam
5503 Odplaila kreditov drugim domaim kreditodajalcem

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
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I. SPLOŠNI DEL
KS BITNJA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VELJ.PROR.2018

ZR 2018

38.178

38.070

71 NEDAVČNI PRIHODKI

180

120

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

180

120

180

120

0

0

73 PREJETE DONACIJE

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

37.998

37.950

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

37.998

37.950

37.998

37.950

38.701

38.582

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI

7.317

7.242

402 Izdatki za blago in storitve

7.317

7.242

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

199

199

1.567

1.567

400

331

3.953
8
1.190

3.949
8
1.188

0

0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

31.384

31.340

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

31.384

31.340

534

534

30.850

30.806

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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I. SPLOŠNI DEL
KS D.ZEMON

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VELJ.PROR.2018

ZR 2018

41.293

40.945

71 NEDAVČNI PRIHODKI

180

120

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

180

120

180

120

0

0

73 PREJETE DONACIJE

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

41.113

40.825

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

41.113

40.825

41.113

40.825

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

45.969

41.308

40 TEKOČI ODHODKI

14.686

10.025

402 Izdatki za blago in storitve

14.686

10.025

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

172

172

2.043

1.674

650

500

6.660

6.653

5.161

1.026

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

31.283

31.283

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

31.283

31.283

4202 Nakup opreme

3.445

3.445

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

12.698

12.698

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

15.140

15.140

4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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I. SPLOŠNI DEL
KS HARIJE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VELJ.PROR.2018

ZR 2018

38.031

38.770

71 NEDAVČNI PRIHODKI

550

360

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

550

360

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

7102 Prihodki od obresti

10

7103 Prihodki od premoženja

540

360

0

0

73 PREJETE DONACIJE

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

37.481

38.410

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

37.481

38.410

37.481

38.410

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

38.683

37.561

40 TEKOČI ODHODKI

12.011

10.889

402 Izdatki za blago in storitve

12.011

10.889

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

226

226

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

924

512

2.150

1.936

6.583
278
1.850

6.583
278
1.354

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

26.672

26.672

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode
26.672

26.672

4202 Nakup opreme

16.881

16.881

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

9.791

9.791

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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I. SPLOŠNI DEL
KS HRUŠICA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VELJ.PROR.2018

ZR 2018

28.886

28.036

71 NEDAVČNI PRIHODKI

460

320

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

180

120

180

120

280

200

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki

280

200

73 PREJETE DONACIJE

7141 Drugi nedavčni prihodki

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

28.426

27.716

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

28.426

27.716

28.426

27.716

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

29.695

28.756

40 TEKOČI ODHODKI

3.037

2.098

402 Izdatki za blago in storitve

3.037

2.098

245

0

620

520

2.167

1.577

5

1

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

26.658

26.658

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

26.658

26.658

26.658

26.658

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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I. SPLOŠNI DEL
KS IL.BISTRICA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VELJ.PROR.2018

ZR 2018

38.675

37.125

71 NEDAVČNI PRIHODKI

0

0

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

0

0

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

7102 Prihodki od obresti

0

7103 Prihodki od premoženja

0

0

0

0

73 PREJETE DONACIJE

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

38.675

37.125

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

38.675

37.125

38.675

37.125

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

69.740

46.315

40 TEKOČI ODHODKI

14.680

12.234

402 Izdatki za blago in storitve

14.680

12.234

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

379

361

2.984

805

868

681

8.249
417
1.783

8.190
417
1.780

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

55.060

34.081

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

55.060

34.081

51.339

30.360

3.721

3.721

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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I. SPLOŠNI DEL
KS JASEN

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VELJ.PROR.2018

ZR 2018

12.500

13.236

71 NEDAVČNI PRIHODKI

180

690

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

180

120

180

120

0

570

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki

0

570

73 PREJETE DONACIJE

7141 Drugi nedavčni prihodki

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

12.320

12.546

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

12.320

12.546

12.320

12.546

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

13.457

12.614

40 TEKOČI ODHODKI

7.139

6.296

402 Izdatki za blago in storitve

7.139

6.296

2.013

1.945

1.250

918

3.279
95
502

3.270
95
68

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

6.318

6.318

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.318

6.318

6.318

6.318

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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I. SPLOŠNI DEL
KS JELŠANE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VELJ.PROR.2018

ZR 2018

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

68.249

57.871

71 NEDAVČNI PRIHODKI

25.480

22.015

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

5.480

9.215

5.480

9.215

20.000

12.800

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki

20.000

12.800

73 PREJETE DONACIJE

7141 Drugi nedavčni prihodki

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

42.769

35.856

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

42.769

35.856

42.769

35.856

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

123.863

79.174

40 TEKOČI ODHODKI

43.942

20.041

402 Izdatki za blago in storitve

43.942

20.041

25.680

10.082

2.416

2.006

7.925
19
7.902

7.925
19
9

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

79.921

59.133

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode
79.921

59.133

4202 Nakup opreme

6.443

6.443

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

73.478

52.690

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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I. SPLOŠNI DEL
KS KNEŽAK

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VELJ.PROR.2018

ZR 2018

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

72.103

62.710

71 NEDAVČNI PRIHODKI

7.180

14.457

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

7.180

14.457

7.180

14.457

0

0

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki

0

73 PREJETE DONACIJE

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

64.923

48.253

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

64.923

48.253

64.923

64.759

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

83.053

77.799

40 TEKOČI ODHODKI

41.562

36.508

402 Izdatki za blago in storitve

41.562

36.508

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

460

281

15.392

10.864

5.215

4.881

102

102

18.638

18.637

1.755

1.743

200

0

4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

200

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

200

0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

41.291

41.291

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

41.291

41.291

41.291

41.291

413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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I. SPLOŠNI DEL
KS KOSEZE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VELJ.PROR.2018

ZR 2018

44.827

29.846

71 NEDAVČNI PRIHODKI

540

360

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

540

360

540

360

0

0

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki

0

0

73 PREJETE DONACIJE

7141 Drugi nedavčni prihodki

0

500

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

500

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

0

500

74 TRANSFERNI PRIHODKI

44.287

28.986

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

44.287

28.986

44.937

28.986

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

46.291

28.991

40 TEKOČI ODHODKI

14.841

11.122

402 Izdatki za blago in storitve

14.841

11.122

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

254

254

6.976

4.768

1.450

1.360

3.648
49
2.464

3.177
49
1.514

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

31.450

17.869

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

31.450

17.869

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

20.725

7.144

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

10.725

10.725

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme

4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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I. SPLOŠNI DEL
KS KUTEŽEVO

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VELJ.PROR.2018

ZR 2018

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

33.439

31.266

71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.000

12

0

0

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja

0

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki

2.000

12

2.000

12

73 PREJETE DONACIJE

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

31.439

31.254

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

31.439

31.254

31.439

31.254

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

35.133

32.634

40 TEKOČI ODHODKI

7.705

5.206

402 Izdatki za blago in storitve

7.705

5.206

2.535

1.325

500

0

4.065

3.880

605

1

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

27.428

27.428

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

27.428

27.428

27.428

27.428

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

KS NOVOKRAČINE
VELJ.PROR.2018

ZR 2018

35.574

37.080

71 NEDAVČNI PRIHODKI

180

2.384

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

180

0

180

0

0

2.384

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki

0

2.384

73 PREJETE DONACIJE

7141 Drugi nedavčni prihodki

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

35.394

34.696

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

35.394

34.696

35.394

34.696

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

48.479

42.127

40 TEKOČI ODHODKI

18.669

12.347

402 Izdatki za blago in storitve

18.669

12.347

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

199

199

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

978

449

8.023

7.635

3.393
169
5.907

2.705
169
1.190

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

29.810

29.780

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode
29.810

29.780

4202 Nakup opreme

1.216

1.216

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

28.594

28.564

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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I. SPLOŠNI DEL
KS OSTR.BRDO

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VELJ.PROR.2018

ZR 2018

16.432

4.523

71 NEDAVČNI PRIHODKI

180

120

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

180

120

180

120

0

0

73 PREJETE DONACIJE

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

16.432

4.403

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

16.432

4.403

16.432

4.403

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

16.840

4.327

40 TEKOČI ODHODKI

10.740

4.327

402 Izdatki za blago in storitve

10.740

4.327

1.434

854

1.456

1.361

6.832
29
989

2.081
29
2

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

6.100

0

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.100

0

6.100

0

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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I. SPLOŠNI DEL
KS PODGRAD

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VELJ.PROR.2018

ZR 2018

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

47.524

52.693

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.840

8.502

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.840

750

1.840

750

0

7.752

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki

0

7.752

73 PREJETE DONACIJE

7141 Drugi nedavčni prihodki

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

45.684

44.191

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

45.684

44.191

45.684

44.191

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

57.524

54.659

40 TEKOČI ODHODKI

25.980

25.175

402 Izdatki za blago in storitve

25.980

25.175

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

308

308

2.391

2.275

2.582

2.398

18.857

18.356

1.842

1.838

0

0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

31.544

29.484

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

31.544

29.484

31.544

29.484

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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I. SPLOŠNI DEL
KS PREGARJE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VELJ.PROR.2018

ZR 2018

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

55.300

52.403

71 NEDAVČNI PRIHODKI

8.180

5.184

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

8.180

5.184

8.180

5.184

0

0

73 PREJETE DONACIJE

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

47.120

47.219

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

47.120

47.219

47.120

47.219

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

75.924

51.597

40 TEKOČI ODHODKI

40.374

16.092

402 Izdatki za blago in storitve

40.374

16.092

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

226

226

18.494

1.546

5.673

4.689

8.308
227
7.446

8.051
227
1.353

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

35.550

35.505

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

35.550

35.505

700

700

34.850

34.805

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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I. SPLOŠNI DEL
KS PREM

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VELJ.PROR.2018

ZR 2018

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

43.814

31.954

71 NEDAVČNI PRIHODKI

5.360

4.519

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

5.360

4.519

5.360

4.519

0

0

73 PREJETE DONACIJE

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

38.454

27.435

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

38.454

27.435

38.454

27.435

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

53.380

30.169

40 TEKOČI ODHODKI

27.330

12.174

402 Izdatki za blago in storitve

27.330

12.174

12.601

2.421

3.250

2.864

8.184
91
3.204

6.793
91
5

50

0

50

0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

26.000

17.995

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

26.000

17.995

26.000

17.995

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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I. SPLOŠNI DEL
KS REČICA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VELJ.PROR.2018

ZR 2018

42.761

37.648

71 NEDAVČNI PRIHODKI

0

0

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

0

0

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja

0

714 Drugi nedavčni prihodki

0

0

73 PREJETE DONACIJE

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

42.761

37.648

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

42.761

37.648

42.761

37.648

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

43.519

37.549

40 TEKOČI ODHODKI

11.369

6.139

402 Izdatki za blago in storitve

11.369

6.139

7141 Drugi nedavčni prihodki

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

275

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.711

1.298

750

332

6.148
17
2.468

4.490
17
2

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

32.150

31.410

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode
32.150

31.410

4202 Nakup opreme

4.469

4.469

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

27.681

26.941

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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I. SPLOŠNI DEL
KS STAROD

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VELJ.PROR.2018

ZR 2018

30.748

29.320

71 NEDAVČNI PRIHODKI

0

100

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

0

100

0

100

0

0

73 PREJETE DONACIJE

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

30.748

29.220

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

30.748

29.220

30.748

29.220

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

31.873

29.247

40 TEKOČI ODHODKI

7.866

5.244

402 Izdatki za blago in storitve

7.866

5.244

3.990

3.292

950

839

1.576

1.111

1.350

2

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

24.007

24.003

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

24.007

24.003

20.591

20.587

3.416

3.416

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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I. SPLOŠNI DEL
KS ŠEMBIJE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VELJ.PROR.2018

ZR 2018

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

33.410

25.375

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.680

2.506

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.680

2.506

1.680

2.506

0

0

73 PREJETE DONACIJE

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

31.730

22.869

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

31.730

22.869

31.730

22.869

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

39.683

24.350

40 TEKOČI ODHODKI

16.242

9.339

402 Izdatki za blago in storitve

16.242

9.339

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

172

172

6.547

594

1.570

1.250

198

198

6.498
130
1.127

5.966
130
1.029

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

23.441

15.011

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

23.441

15.011

4202 Nakup opreme

14.309

5.879

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

9.132

9.132

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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I. SPLOŠNI DEL
KS TOPOLC

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VELJ.PROR.2018

ZR 2018

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

47.188

43.842

71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.680

292

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.680

292

2.680

292

0

0

73 PREJETE DONACIJE

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

44.508

43.550

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

44.508

43.550

44.508

43.550

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

48.313

44.074

40 TEKOČI ODHODKI

13.007

9.357

402 Izdatki za blago in storitve

13.007

9.357

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

254

254

3.216

480

950

828

7.068

6.280

1.519

1.515

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

35.306

34.717

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

35.306

34.717

4202 Nakup opreme

2.092

2.092

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

33.214

32.625

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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I. SPLOŠNI DEL
KS VRBOVO

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VELJ.PROR.2018

ZR 2018

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

53.986

53.174

71 NEDAVČNI PRIHODKI

3.500

2.933

0

0

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja

0

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki

3.500

2.933

3.500

2.933

73 PREJETE DONACIJE

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

50.486

50.241

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

50.486

50.241

50.486

50.241

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

54.468

53.522

40 TEKOČI ODHODKI

12.950

12.071

402 Izdatki za blago in storitve

12.950

12.071

3.508

3.332

1.920

1.509

7.500
17
5

7.210
17
3

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

41.518

41.451

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode
41.518

41.451

4202 Nakup opreme

4.000

4.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

37.518

37.451

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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I. SPLOŠNI DEL
KS ZABIČE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VELJ.PROR.2018

ZR 2018

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

38.156

40.699

71 NEDAVČNI PRIHODKI

4.380

6.988

180

120

180

120

4.200

6.868

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki

4.200

6.868

73 PREJETE DONACIJE

7141 Drugi nedavčni prihodki

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

33.776

33.711

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

33.776

33.711

33.776

33.711

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

41.504

40.949

40 TEKOČI ODHODKI

11.487

11.137

402 Izdatki za blago in storitve

11.487

11.137

1.593

1.462

4.397

4.202

4.111
1.381
5

4.087
1.381
5

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

30.017

29.812

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

30.017

29.812

30.017

29.812

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
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ZAKLJUNI RAUN PRORAUNA OBINE OBINE ILIRSKA BISTRICA ZA
LETO 2018
II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki prorauna obine Ilirska Bistrica za leto 2018 so po proraunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov
100 - OBINSKI SVET

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
100
01
0101

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

OBINSKI SVET

151.635

151.635

95.389

62,9

62,9

POLITINI SISTEM

146.305

146.305

91.529

62,6

62,6

146.305

146.305

91.529

62,6

62,6

Politini sistem

01019001 Dejavnost obinskega sveta

72.298

75.746

63.786

88,2

84,2

1000101 DEJAVNOST OBINSKEGA SVETA IN KOMISIJ

38.468

38.468

29.006

75,4

75,4

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

5.498

5.498

4.090

74,4

74,4

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.000

1.000

1.000

100,0

100,0

31.970

31.970

23.916

74,8

74,8

4029 Drugi operativni odhodki

1000102 DEJ. ZA NEPOK.DEL.VOLILNE KOM.IN DRUGIH KOM.

10.515

13.963

13.963

132,8

100,0

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

1.513

2.086

2.086

137,9

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

9.002

11.877

11.877

132,0

100,0

12.802

12.802

12.764

99,7

99,7

12.802

12.802

12.764

99,7

99,7

10.513

10.513

8.052

76,6

76,6

10.513

10.513

8.052

76,6

76,6

39,3

1000103 SOFINANCIRANJE POLITINIH STRANK
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1000105 ARHIVIRANJE IN SNEMANJE
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
1000106 OBINSKE VOLITVE, REFERENDUMI
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

74.007

70.558

27.744

37,5

74.007

70.558

27.744

37,5

39,3

2.499

2.609

2.609

104,4

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

17.410

17.410

2.743

15,8

15,8

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

10.265

10.265

840

8,2

8,2

100

100

0

0,0

0,0

5.034

5.034

798

15,9

15,9

32.351

28.792

20.754

64,2

72,1

6.349

6.349

0

0,0

0,0

5.330

5.330

3.860

72,4

72,4

680

680

392

57,7

57,7

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

680

680

392

57,7

57,7

1000107 OBINSKE NAGRADE

680

680

392

57,7

57,7

680

680

392

57,7

57,7

4.650

4.650

3.468

74,6

74,6

4.650

4.650

3.468

74,6

74,6

4.650

4.650

3.468

74,6

74,6

4.650

4.650

3.468

74,6

74,6

4024 Izdatki za službena potovanja
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

04
0401

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Kadrovska uprava

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
1000108 PRIREDITEV OB OBINSKEM PRAZNIKU
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
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A. Bilanca odhodkov
200 - NADZORNI ODBOR

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
200
02
0203

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

NADZORNI ODBOR

3.140

3.140

1.609

51,3

51,3

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.140

3.140

1.609

51,3

51,3

3.140

3.140

1.609

51,3

51,3

3.140

3.140

1.609

51,3

51,3

3.140

3.140

1.609

51,3

51,3

452

452

232

51,3

51,3

2.688

2.688

1.378

51,3

51,3

Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
2000201 DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4029 Drugi operativni odhodki
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A. Bilanca odhodkov
300 - ŽUPAN

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
300

ŽUPAN
01
0101

POLITINI SISTEM
Politini sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
3000101 PLAE IN DRUGI IZDATKI ŽUPANA
4000 Plae in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povraila in nadomestila

111.597

121.597

116.476

104,4

95,8

76.977

76.977

76.294

99,1

99,1

76.977

76.977

76.294

99,1

99,1

76.977

76.977

76.294

99,1

99,1

51.219

51.219

50.637

98,9

98,9

42.400

42.057

41.987

99,0

99,8

500

843

843

168,6

100,0

876

876

715

81,5

81,5

3.800

3.800

3.716

97,8

97,8

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

3.240

3.237

2.977

91,9

92,0

28

28

25

89,9

89,9

4013 Prispevek za starševsko varstvo
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

3000102 PLAE IN DRUGI IZDATKI PODŽUPANA
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4029 Drugi operativni odhodki

0403

(2)

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje

04

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
3000107 PRIREDITVE IN PRAZNIKI
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4024 Izdatki za službena potovanja
4029 Drugi operativni odhodki
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 Tekoi transferi v javne zavode

37

45

45

42

93,3

93,3

330

333

333

100,9

100,0

25.758

25.758

25.658

99,6

99,6

3.792

3.792

3.692

97,4

97,4

21.966

21.966

21.966

100,0

100,0

34.620

44.620

40.182

116,1

90,1

34.620

44.620

40.182

116,1

90,1

34.620

44.620

40.182

116,1

90,1

34.620

44.620

40.182

116,1

90,1

120

120

0

0,0

0,0

31.700

41.552

37.350

117,8

89,9

0

20

20

---

100,0

200

2.011

2.011

---

100,0

700

0

0

0,0

---

1.600

800

800

50,0

100,0

300

117

0

0,0

0,0

A. Bilanca odhodkov
400 - OBINSKA UPRAVA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
400

OBINSKA UPRAVA
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Urejanje na podroju fiskalne politike

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike
4000202 PROVIZIJA UJP, BANKI
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

4000206 PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

04
0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

04039001 Obvešanje domae in tuje javnosti
4000401 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
4000403 PRIREDITVE V MESECU DECEMBRU
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 Tekoi transferi v javne zavode

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem
4000404 UPRAVLJANJE IN ZAVAROVANJE POSLOVNIH PROSTOROV
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4000405 TEKOE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

22.814.476

22.793.743

13.850.881

60,7

60,8

17.343

18.406

18.020

103,9

97,9

17.343

18.406

18.020

103,9

97,9

17.343

18.406

18.020

103,9

97,9

17.043

17.043

16.656

97,7

97,7

125

880

867

693,2

98,5

16.918

16.163

15.790

93,3

97,7

300

1.363

1.363

454,5

100,0

300

1.363

1.363

454,5

100,0

396.611

415.418

347.318

87,6

83,6

396.611

415.418

347.318

87,6

83,6

6.000

6.000

5.126

85,4

85,4

6.000

6.000

5.126

85,4

85,4

6.000

6.000

5.126

85,4

85,4

43.000

43.000

22.690

52,8

52,8

43.000

43.000

22.690

52,8

52,8

35.000

35.000

18.990

54,3

54,3

270

270

125

46,3

46,3

7.730

7.730

3.575

46,3

46,3

347.611

366.418

319.502

91,9

87,2

7.000

7.000

6.574

93,9

93,9

7.000

7.000

6.574

93,9

93,9

48.100

47.962

27.378

56,9

57,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

2.000

1.862

733

36,7

39,4

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

6.100

6.100

4.180

68,5

68,5

40.000

40.000

22.465

56,2

56,2

6.000

4.950

3.141

52,4

63,5

4025 Tekoe vzdrževanje

4000406 VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV - VEJA POPRAVILA
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

2.000

950

0

0,0

0,0

4025 Tekoe vzdrževanje

4.000

4.000

3.141

78,5

78,5

4000407 POSLOVNI PROSTORI NA JURIEVI ULICI 1

18.511

18.511

15.348

82,9

82,9

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

1.032

1.079

1.079

104,6

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

156

156

0

0,0

0,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

6.400

5.998

5.334

83,3

88,9

4025 Tekoe vzdrževanje

3.240

3.240

896

27,7

27,7

4029 Drugi operativni odhodki

7.683

8.038

8.038

104,6

100,0

4000415 VAŠKI DOMOVI

54.000

58.396

44.401

82,2

76,0

4202 Nakup opreme

0

1.098

1.098

---

100,0

54.000

57.298

43.303

80,2

75,6

8.000

16.000

10.830

135,4

67,7

8.000

16.000

10.830

135,4

67,7

18.000

15.050

15.050

83,6

100,0

18.000

15.050

15.050

83,6

100,0

4000421 SANACIJA DEGRADIRANIH OBMOIJ

188.000

198.550

196.781

104,7

99,1

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

182.000

181.646

181.646

99,8

100,0

6.000

16.904

15.135

252,3

89,5

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4000417 ENERGETSKI MANAGEMENT JAVNIH OBJEKTOV
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4000418 ZAVAROVANJE OBINSKEGA PREMOŽENJA
4025 Tekoe vzdrževanje

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring
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A. Bilanca odhodkov
400 - OBINSKA UPRAVA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
06
0601

LOKALNA SAMOUPRAVA
Delovanje na podroju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
4000636 SOFIN.ZDRUŽENJA OBIN SLOVENIJE
4029 Drugi operativni odhodki

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
4000637 IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0603

Dejavnost obinske uprave

06039001 Administracija obinske uprave
4000601 PLAE IN DRUGI IZDATKI JAVNIM USLUŽBENCEM
4000 Plae in dodatki

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

1.298.832

1.298.975

1.085.297

83,6

83,6

19.954

20.097

16.174

81,1

80,5

1.900

2.043

1.758

92,5

86,1

1.900

2.043

1.758

92,5

86,1

1.900

2.043

1.758

92,5

86,1

18.054

18.054

14.416

79,9

79,9

18.054

18.054

14.416

79,9

79,9

18.054

18.054

14.416

79,9

79,9

1.278.878

1.278.878

1.069.123

83,6

83,6

1.111.682

1.111.682

945.044

85,0

85,0

887.419

885.706

750.131

84,5

84,7

686.497

663.737

555.946

81,0

83,8

4001 Regres za letni dopust

29.085

29.217

29.217

100,5

100,0

4002 Povraila in nadomestila

44.000

42.286

35.859

81,5

84,8

0

22.628

22.628

---

100,0

4004 Sredstva za nadurno delo

5.000

5.000

169

3,4

3,4

4009 Drugi izdatki zaposlenim

1.877

1.877

866

46,1

46,1

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

59.827

59.827

51.485

86,1

86,1

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

47.929

47.929

41.181

85,9

85,9

4012 Prispevek za zaposlovanje

408

408

376

92,3

92,3

4013 Prispevek za starševsko varstvo

674

674

580

86,0

86,0

12.123

12.123

11.824

97,5

97,5

44.367

44.367

37.484

84,5

84,5

44.367

44.367

37.484

84,5

84,5

3.500

3.500

1.261

36,0

36,0

4003 Sredstva za delovno uspešnost

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

4000603 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4000604 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

2.000

1.964

127

6,3

6,5

4021 Posebni material in storitve

1.500

1.536

1.134

75,6

73,8

54.200

54.200

50.722

93,6

93,6

700

700

612

87,4

87,4

53.500

53.500

50.111

93,7

93,7

15.545

15.545

10.768

69,3

69,3

1.000

1.650

1.135

113,5

68,8

14.545

13.895

9.634

66,2

69,3

800

2.514

2.496

311,9

99,3

800

2.514

2.496

311,9

99,3

100.551

100.551

90.760

90,3

90,3

0

458

458

---

100,0

10.180

30.386

24.123

237,0

79,4

2.000

0

0

0,0

---

88.371

69.706

66.179

74,9

94,9

4000605 ENERGIJA, VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4000606 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4023 Prevozni stroški in storitve

4000607 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA UPRAVE
4024 Izdatki za službena potovanja

4000609 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4027 Kazni in odškodnine
4029 Drugi operativni odhodki

4000610 TEKOE VZDRŽEVANJE PO.KAP.-DUGA UVALA

4.850

4.850

1.054

21,7

21,7

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

300

300

102

34,0

34,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

550

550

454

82,5

82,5

4.000

4.000

499

12,5

12,5

450

450

366

81,4

81,4

450

450

366

81,4

81,4

4025 Tekoe vzdrževanje

4000611 TEKOE VZDRŽEVANJE PO.KAPAC.- NJIVICE
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
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A. Bilanca odhodkov
400 - OBINSKA UPRAVA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obinske
uprave
4000612 VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME VOPI

167.196

167.196

124.079

74,2

74,2

10.000

10.000

9.091

90,9

90,9

5.000

5.000

4.348

87,0

87,0

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

5.000

5.000

4.743

94,9

94,9

0

2.161

1.419

---

65,7

0

2.161

1.419

---

65,7

18.500

17.081

12.734

68,8

74,6

18.500

16.936

12.589

68,1

74,3

0

145

145

---

100,0

63.000

62.258

50.148

79,6

80,6

0

2.354

2.354

---

100,0

63.000

59.903

47.794

75,9

79,8

17.000

17.000

10.848

63,8

63,8

17.000

17.000

10.848

63,8

63,8

4.500

4.500

2.866

63,7

63,7

4.500

4.500

2.866

63,7

63,7

19.200

19.200

7.402

38,6

38,6

19.200

19.200

7.402

38,6

38,6

420

420

417

99,3

99,3

420

420

417

99,3

99,3

9.300

9.300

7.149

76,9

76,9

9.300

9.300

7.149

76,9

76,9

5.500

5.500

5.270

95,8

95,8

5.500

5.500

5.270

95,8

95,8

19.776

19.776

16.733

84,6

84,6

14.776

13.315

10.661

72,2

80,1

5.000

6.461

6.072

121,4

94,0

597.159

598.697

467.889

78,4

78,2

597.159

598.697

467.889

78,4

78,2

47.194

43.732

14.196

30,1

32,5

24.108

24.108

14.196

58,9

58,9

362

362

241

66,6

66,6

14.700

13.427

5.065

34,5

37,7

4029 Drugi operativni odhodki

2.145

2.145

1.436

66,9

66,9

4119 Drugi transferi posameznikom

1.900

3.173

3.173

167,0

100,0

4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5.000

5.000

4.281

85,6

85,6

23.086

19.624

0

0,0

0,0

23.086

19.624

0

0,0

0,0

549.965

554.965

453.693

82,5

81,8

6.000

6.000

0

0,0

0,0

6.000

6.000

0

0,0

0,0

231.965

231.965

218.693

94,3

94,3

231.965

231.965

218.693

94,3

94,3

230.000

235.000

235.000

102,2

100,0

230.000

235.000

235.000

102,2

100,0

4202 Nakup opreme

4000620 NAKUP RAUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

4000622 UREDITEV OBINSKE STAVBE
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4000624 SPLOŠNA DELA ZA POTREBE DELOVANJA OBINE
4025 Tekoe vzdrževanje

4000627 VZDRŽEVANJE SPLETNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4000628 UREDITEV BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4000631 VZDRŽEVANJE PROGRAMA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
4025 Tekoe vzdrževanje

4000632 PROSTORSKO INFORMACIJSKI SISTEM OBINE
4025 Tekoe vzdrževanje

4000634 VZDRŽEVANJE PROGRAMA ArcGIS
4025 Tekoe vzdrževanje

4000635 TEKOE VZDRŽEVANJE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoe vzdrževanje

0703

(2)

4025 Tekoe vzdrževanje

4000619 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME

07

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesreami

07039001 Pripravljenost sistema za zašito, reševanje in pomo
4000701 SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠITO
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4000709 SI-HR GARIB
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

07039002 Delovanje sistema za zašito, reševanje in pomo
4000702 POŽARNE STRAŽE
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4000703 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4000704 INVESTICIJE NA PODROJU POŽARNE VARNOSTI
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. Bilanca odhodkov
400 - OBINSKA UPRAVA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4000705 GASILSKI DOMOVI

0802

82.000

0

0,0

50.000

0

0

0,0

---

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

32.000

32.000

0

0,0

0,0

0

50.000

0

---

0,0

15.862

15.862

15.239

96,1

96,1

15.862

15.862

15.239

96,1

96,1

15.862

15.862

15.239

96,1

96,1

15.862

15.862

15.239

96,1

96,1

231

231

177

76,6

76,6

12.000

12.324

12.193

101,6

98,9
70,1

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Policijska in kriminalistina dejavnost

4000801 DELOVANJE SPV
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4029 Drugi operativni odhodki
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 Tekoi transferi v javne zavode

1003

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Poveanje zaposljivosti
4001002 SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL

1102

0,0

600

600

420

70,1

1.600

1.313

1.055

65,9

80,3

431

1.000

1.000

232,0

100,0

1.000

393

393

39,3

100,0

24.670

25.677

25.677

104,1

100,0

24.670

25.677

25.677

104,1

100,0

24.670

25.677

25.677

104,1

100,0

24.670

25.677

25.677

104,1

100,0

4119 Drugi transferi posameznikom

2.470

2.105

2.105

85,2

100,0

4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

7.050

10.179

10.179

144,4

100,0

15.150

13.393

13.393

88,4

100,0

210.664

210.664

178.195

84,6

84,6

55.664

55.664

33.571

60,3

60,3

12.300

12.300

12.000

97,6

97,6

12.300

12.300

12.000

97,6

97,6

12.300

12.300

12.000

97,6

97,6

43.364

43.364

21.571

49,8

49,8

2.000

2.000

1.978

98,9

98,9

2.000

2.000

1.978

98,9

98,9

3.000

3.000

739

24,6

24,6

3.000

3.000

739

24,6

24,6

6.000

6.000

2.518

42,0

42,0

6.000

6.000

2.518

42,0

42,0

1.500

1.500

329

21,9

21,9

1.500

1.500

329

21,9

21,9

6.000

6.000

0

0,0

0,0

6.000

6.000

0

0,0

0,0

15.430

15.430

12.972

84,1

84,1

13.457

12.343

10.614

78,9

86,0

48

48

0

0,0

0,0

1.245

1.457

1.457

117,1

100,0

4133 Tekoi transferi v javne zavode

11

(3) (3)/(1) (3)/(2)

82.000

08029001 Prometna varnost

10

(2)

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

08

(1)

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
4001124 UKREPI V KMETIJSTVU
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmoij
4001106 ZAGOTAVLJANJE TEHNINE PODPORE - DRUŠTVA
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

4001109 NALOŽBE V KMET.GOSP.ZA PRIMARNO PROIZVODNJO-PAŠNIKI
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

4001110 NALOŽBE V KMET.GOSP.ZA PRIMARNO PROIZVODNJOPOSOD.KMET.GOSP.
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

4001111 NALOŽBE V KMET.GOSP.ZA PRIMARNO PROIZVODNJO-TRAJNI NASADI
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

4001112 NALOŽBE NA OPRAVLJANJE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJI
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

4001113 ZAGOT.TEH.PODP.V KMET- KMETIJSKA TRŽNICA
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4029 Drugi operativni odhodki
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 Tekoi transferi v javne zavode
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681

681

0

0,0

0,0

0

901

901

---

100,0

A. Bilanca odhodkov
400 - OBINSKA UPRAVA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4001115 TRŽNICA V MESTU ILIRSKA BISTRICA
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

4.700

4.700

669

14,2

14,2

0

600

600

---

100,0

700

700

69

9,8

9,8

4.000

3.400

0

0,0

0,0

4.734

4.734

2.367

50,0

50,0

4.734

4.734

2.367

50,0

50,0

15.000

15.000

14.564

97,1

97,1

15.000

15.000

14.564

97,1

97,1

15.000

15.000

14.564

97,1

97,1

15.000

15.000

14.564

97,1

97,1

140.000

140.000

130.060

92,9

92,9

140.000

140.000

130.060

92,9

92,9

140.000

140.000

130.060

92,9

92,9

140.000

140.000

130.060

92,9

92,9

300.000

239.383

14.899

5,0

6,2

300.000

239.383

14.899

5,0

6,2

300.000

239.383

14.899

5,0

6,2

0

12.761

12.761

---

100,0

0

12.761

12.761

---

100,0

300.000

226.622

2.137

0,7

0,9

300.000

224.484

0

0,0

0,0

0

2.137

2.137

---

100,0

3.957.134

4.050.201

2.401.068

60,7

59,3

3.931.134

4.023.697

2.375.030

60,4

59,0

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

577.016

578.646

476.430

82,6

82,3

4001301 TEKOE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST

334.000

344.699

313.184

93,8

90,9

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

3.500

12.072

10.744

307,0

89,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

7.000

7.434

6.426

91,8

86,5

323.500

325.193

296.014

91,5

91,0

35.000

35.000

31.090

88,8

88,8

35.000

35.000

31.090

88,8

88,8

59,4

4025 Tekoe vzdrževanje

4001122 SOFINANCIRANJE TRAJNOST. GOSP. Z DIVJADJO
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
4001118 ZAVETIŠE ZA ŽIVALI
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1104

Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
4001119 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
4025 Tekoe vzdrževanje

12
1206

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Urejanje podroja uinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4001209 ENERGETSKA SANACIJA OŠ ANTONA ŽNIDERŠIA
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

4001210 ENERGETSKA SANACIJA IN DALJINSKO OGREVANJE
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

4025 Tekoe vzdrževanje

4001302 KOŠNJA TRAVE OB LOKALNIH CESTAH
4025 Tekoe vzdrževanje

4001303 TALNA SIGNALIZACIJA

24.000

21.795

12.953

54,0

4025 Tekoe vzdrževanje

24.000

21.795

12.953

54,0

59,4

4001304 KRPANJE ASFALTA V OBINI

47.000

57.135

46.614

99,2

81,6

4025 Tekoe vzdrževanje

47.000

57.135

46.614

99,2

81,6

40.000

40.000

28.218

70,5

70,5

40.000

40.000

28.218

70,5

70,5

20.500

20.500

2.342

11,4

11,4

20.500

20.500

2.342

11,4

11,4

47.000

47.000

30.156

64,2

64,2

47.000

47.000

30.156

64,2

64,2

4001305 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

4001316 KATEGORIZACIJA CEST
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4001317 PREGLEDNIŠKA SLUŽBA IN NUJNO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI IN
PLONIKOV
4025 Tekoe vzdrževanje

42
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400 - OBINSKA UPRAVA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(2)

29.516

12.516

11.873

40,2

94,9

0

2.047

2.047

---

100,0

29.516

10.469

9.826

33,3

93,9

2.993.797

3.035.051

1.622.545

54,2

53,5

2.993.797

3.035.051

1.622.545

54,2

53,5

0

0

31.092

---

---

4025 Tekoe vzdrževanje

2.200

18.200

16.615

755,2

91,3

4027 Kazni in odškodnine

0

2.377

2.377

---

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

0

0

4.012

---

---

2.653.496

2.546.181

1.417.058

53,4

55,7

4001319 KOLESARSKE IN GORSKO KOLESARSKE POTI
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest
4001306 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBINSKIH CEST
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

13029003 Urejanje cestnega prometa

0,0

---

47,9

32,3

28.389

69,2

65,6

24.000

13.709

57,1

57,1

24.000

24.000

13.709

57,1

57,1

17.000

19.271

14.681

86,4

76,2

17.000

19.271

14.681

86,4

76,2

319.321

366.730

247.666

77,6

67,5

319.321

366.730

247.666

77,6

67,5

21.321

61.664

8.597

40,3

13,9

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

159.000

159.000

133.514

84,0

84,0

4025 Tekoe vzdrževanje

139.000

146.065

105.555

75,9

72,3

26.000

26.504

26.038

100,2

98,3

26.000

26.504

26.038

100,2

98,3

26.000

26.504

26.038

100,2

98,3

4025 Tekoe vzdrževanje

13029004 Cestna razsvetljava
4001310 CESTNA - JAVNA RAZVETLJAVA
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
4001312 NART GRADNJE ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4026 Poslovne najemnine in zakupnine

GOSPODARSTVO
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
4001401 SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA M.G.
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

4001413 RRA, SOF. RAZVOJNIH NALOG RRA NKR
4135 Tekoa plaila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proraunski uporabniki

4001468 TIC ILIRSKA BISTRICA
4133 Tekoi transferi v javne zavode

4001470 POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBINI ILIRSKA BISTRICA
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

1403

0
151.392

43.271

4001309 VZDRŽEVANJE NADTALNE SIGNALIZACIJE NA LC IN JP

1402

0
468.293

41.000

4025 Tekoe vzdrževanje

14

22.000
316.100

24.000

4001308 VZDRŽEVANJE SIGNALIZACIJE NA CESTNIH PREHODIH-BII

1306

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija obine
4001422 DRUGE NEPREDVIDENE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4001461 PROMOCIJA OBINE
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

43

0

673

673

---

100,0

26.000

25.831

25.366

97,6

98,2

825.210

825.210

376.259

45,6

45,6

486.916

486.916

309.848

63,6

63,6

486.916

486.916

309.848

63,6

63,6

100

5.100

0

0,0

0,0

100

5.100

0

0,0

0,0

46.816

46.816

38.252

81,7

81,7

46.816

46.816

38.252

81,7

81,7

140.000

140.000

125.787

89,9

89,9

140.000

140.000

125.787

89,9

89,9

300.000

295.000

145.809

48,6

49,4

300.000

295.000

145.809

48,6

49,4

338.294

338.294

66.411

19,6

19,6

5.300

6.900

6.023

113,6

87,3

4.000

5.124

4.247

106,2

82,9

4.000

5.124

4.247

106,2

82,9

1.300

1.776

1.776

136,6

100,0

1.300

1.776

1.776

136,6

100,0

A. Bilanca odhodkov
400 - OBINSKA UPRAVA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(2)

332.994

331.394

60.388

18,1

18,2

2.000

2.000

1.510

75,5

75,5

2.000

2.000

1.510

75,5

75,5

25.000

30.303

29.684

118,7

98,0

19.128

23.775

23.156

121,1

97,4

5.872

6.528

6.528

111,2

100,0

800

800

800

100,0

100,0

800

800

800

100,0

100,0

12.197

12.805

10.027

82,2

78,3

500

500

335

67,0

67,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

3.220

3.920

3.186

99,0

81,3

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

3.765

3.065

2.733

72,6

89,2

4025 Tekoe vzdrževanje

1.300

2.362

1.385

106,6

58,7

4029 Drugi operativni odhodki

3.412

2.958

2.387

70,0

80,7

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
4001424 SOFINANCIRANJE TURISTINIH DRUŠTEV
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4001426 SOFINANCIRANJE PRIREDITVE - PUST
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja

4001428 SOFINANCIRANJE PRIREDITVE - MALA JUŽNA
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4001430 VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE PREMSKEGA GRADU
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4001431 VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE LJUDSKE ŠOLE NA PREMU

2.270

2.724

2.722

119,9

99,9

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

223

337

335

150,4

99,5

4025 Tekoe vzdrževanje

500

0

0

0,0

---

1.547

2.387

2.387

154,3

100,0

8.000

6.938

0

0,0

0,0

8.000

6.938

0

0,0

0,0

15.000

15.000

14.972

99,8

99,8

15.000

15.000

14.972

99,8

99,8

800

800

0

0,0

0,0

800

800

0

0,0

0,0

2.000

2.000

673

33,7

33,7

38

38

0

0,0

0,0

1.898

1.898

673

35,5

35,5

64

64

0

0,0

0,0

54.940

48.037

0

0,0

0,0

54.940

48.037

0

0,0

0,0

209.499

0

0

0,0

---

209.499

0

0

0,0

---

0

209.499

0

---

0,0

0

209.499

0

---

0,0

488

488

0

0,0

0,0

488

488

0

0,0

0,0

4.088.578

4.118.931

1.383.317

33,8

33,6

3.980.951

4.011.304

1.372.697

34,5

34,2

326.750

327.358

171.132

52,4

52,3

26.750

31.750

12.869

48,1

40,5

21.750

26.750

12.355

56,8

46,2

5.000

5.000

514

10,3

10,3

250.000

245.608

129.315

51,7

52,7

250.000

239.727

124.584

49,8

52,0

0

5.881

4.731

---

80,4

50.000

50.000

28.948

57,9

57,9

50.000

50.000

28.948

57,9

57,9

4029 Drugi operativni odhodki

4001432 PREMSKI GRAD
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

4001457 SOFINANCIRANJE PRIREDITVE - OTVORITEV GHD ILIRSKA BISTRICA
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4001462 SOFINANCIRANJE PRIREDITVE - GOBARSKI PRAZNIK
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4001467 VZDRŽEVANJE TIC NA GRADU PREM
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoe vzdrževanje

4001469 SI-HR MAVRICA DOŽIVETIJ
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

4001471 TERRA GOTICA
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4001472 MOLA SOZE
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4001473 KULTURNI UTRIP I
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

15
1502

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
4001501 ZBIRANJE IN RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoe vzdrževanje

4001502 DEPONIJA V JELŠANAH
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

4001510 DEPONIRANJE SALONITNE KRITINE
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

44

A. Bilanca odhodkov
400 - OBINSKA UPRAVA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
4001508 KANALIZACIJE IN ISTILNE NAPRAVE
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

4001518 VZDRŽEVANJE KANALIZACIJ
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoe vzdrževanje

4001527 RPANJE, ODVOZ IN IŠENJE GREZNINIH ODPLAK IZ KN ŠEMBIJE
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

15029003 Izboljšanje stanja okolja

3.663.096

1.193.687

32,7

32,6

3.624.701

3.575.477

1.120.331

30,9

31,3

28.000

30.745

25.674

91,7

83,5

2.919.019

2.754.897

860.323

29,5

31,2

10.000

43.000

7.993

79,9

18,6

667.682

746.835

226.341

33,9

30,3

29.500

27.619

21.103

71,5

76,4

9.500

18.500

18.084

190,4

97,8

20.000

9.119

3.019

15,1

33,1

0

60.000

52.253

---

87,1

0

60.000

52.253

---

87,1

20.850

7.877

---

37,8

850

850

---

100,0

0

850

850

---

100,0

4001530 POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRINA VOZILA

0

20.000

7.027

---

35,1

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0

18.231

5.563

---

30,5

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

0

1.769

1.464

---

82,8

107.627

107.627

10.621

9,9

9,9

107.627

107.627

10.621

9,9

9,9

0

651

651

---

100,0

0

651

651

---

100,0

42.627

42.627

0

0,0

0,0

42.627

42.627

0

0,0

0,0

50.000

50.000

3.016

6,0

6,0

0

3.016

3.016

---

100,0

50.000

46.984

0

0,0

0,0

15.000

14.349

6.954

46,4

48,5

15.000

1.417

0

0,0

0,0

0

12.932

6.954

---

53,8

2.478.568

2.563.897

619.803

25,0

24,2

121.173

121.173

14.588

12,0

12,0

30.000

30.000

3.355

11,2

11,2

30.000

30.000

3.355

11,2

11,2

30.000

30.000

3.355

11,2

11,2

91.173

91.173

11.233

12,3

12,3

4001601 URBANIZEM IN PROSTORSKO PLANIRANJE

66.173

66.173

4.861

7,4

7,4

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

10.000

10.000

0

0,0

0,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

56.173

56.173

4.861

8,7

8,7

25.000

9.000

0

0,0

0,0

25.000

9.000

0

0,0

0,0

0

16.000

6.372

---

39,8

0

16.000

6.372

---

39,8

Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Nartovanje, varstvo in urejanje voda
4001520 UREDITEV VODOTOKA V KS VRBOVO
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4001525 PROTIPOPLAVNI UKREPI
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4001528 STARO MESTNO JEDRO
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4001529 HUDOURNIKI
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

1602

3.654.201

0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

16

(2)

0

4001519 MERILNIK ONESNAŽENOSTI

1504

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na podroju geodetskih evidenc
4001645 ODLOK IN VZPOSTAVITEV EVIDENC NUSZ
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

16029003 Prostorsko nartovanje

4001642 KONSERVATORSKI NARTI ZA MESTO IL.BISTRICA
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

4001647 SVETOVANJE OBINSKEGA URBANISTA
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

45

A. Bilanca odhodkov
400 - OBINSKA UPRAVA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks
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(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

1.747.575

1.797.575

270.678

16039001 Oskrba z vodo

1.509.184

1.558.184

83.683

5,5

5,4

4001603 HIDRANTI

5.000

5.000

2.003

40,1

40,1

5.000

5.000

2.003

40,1

40,1

1.452.484

1.502.484

44.509

3,1

3,0

10.000

10.000

0

0,0

0,0

1.385.038

1.299.960

0

0,0

0,0

1603

Komunalna dejavnost

4025 Tekoe vzdrževanje

4001604 VODOVODI
4027 Kazni in odškodnine
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

15,5

15,1

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

20.000

17.865

14.418

72,1

80,7

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

37.446

174.659

30.091

80,4

17,2

3.700

3.700

3.481

94,1

94,1

3.700

3.700

3.481

94,1

94,1

45.000

44.000

32.685

72,6

74,3

45.000

44.000

32.685

72,6

74,3

4001636 VZDRŽEVANJE VODOVODOV

3.000

3.000

1.005

33,5

33,5

4025 Tekoe vzdrževanje

3.000

3.000

1.005

33,5

33,5

4001628 VODNO POVRAILO
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4001630 SUBVENCIONIRANJE CENE ZA VODOVODE
4100 Subvencije javnim podjetjem

16039003 Objekti za rekreacijo
4001608 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN V MESTU
4025 Tekoe vzdrževanje

4001646 OTROŠKA IGRIŠA
4025 Tekoe vzdrževanje

16039004 Praznino urejanje naselij
4001610 NOVOLETNA KRASITEV
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Tekoe vzdrževanje

4001611 KRASITEV OB DRŽAVNIH PRAZNIKIH

85.891

86.891

70.349

81,9

81,0

85.891

85.891

70.081

81,6

81,6

85.891

85.891

70.081

81,6

81,6

0

1.000

268

---

26,8

0

1.000

268

---

26,8

41.500

40.777

35.123

84,6

86,1

30.000

30.000

27.479

91,6

91,6

0

30.000

27.479

---

91,6

30.000

0

0

0,0

---

11.500

10.777

7.644

66,5

70,9

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

3.000

3.000

1.707

56,9

56,9

4025 Tekoe vzdrževanje

8.500

7.777

5.937

69,9

76,3

111.000

111.723

81.522

73,4

73,0

11.000

8.849

6.386

58,1

72,2

11.000

8.849

6.386

58,1

72,2

43.000

79.151

53.663

124,8

67,8

43.000

79.151

53.663

124,8

67,8

21.000

23.723

21.473

102,3

90,5

21.000

23.723

21.473

102,3

90,5

36.000

0

0

0,0

---

36.000

0

0

0,0

---

Spodbujanje stanovanjske gradnje

236.900

272.229

194.349

82,0

71,4

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

0

23.729

23.729

---

100,0

4001616 IZGRADNJA STANOVANJ

0

23.729

23.729

---

100,0

0

23.729

23.729

---

100,0

236.900

248.500

170.620

72,0

68,7

24.000

24.000

18.439

76,8

76,8

24.000

24.000

18.439

76,8

76,8

16039005 Druge komunalne dejavnosti
4001612 PLAKATIRANJE
4025 Tekoe vzdrževanje

4001613 KOMUNALNE STORITVE V MESTU
4025 Tekoe vzdrževanje

4001614 KOMUNALNE STORITVE V VASEH
4025 Tekoe vzdrževanje

4001615 SKUPNE KOMUNALNE STORITVE
4025 Tekoe vzdrževanje

1605

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

16059003 Drugi programi na stanovanjskem podroju
4001617 UPRAVLJANJE IN ZAVAROVANJE STANOVANJ
4025 Tekoe vzdrževanje
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4001618 TEKOE VZDRŽEVANJE STANOVANJ IN STROŠKI PRAZNIH STANOVANJ

(2)

(3) (3)/(1) (3)/(2)

53.900

66.576

42.912

79,6

64,5

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

9.500

6.100

715

7,5

11,7

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

3.400

3.800

3.074

90,4

80,9

41.000

44.000

26.448

64,5

60,1

0

12.676

12.676

---

100,0

30.000

30.000

30.000

100,0

100,0

30.000

30.000

30.000

100,0

100,0

63.000

74.600

68.619

108,9

92,0

63.000

74.600

68.619

108,9

92,0

4001621 PLAILO TOKOVANJ STANOVANJ

500

500

366

73,2

73,2

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

500

500

366

73,2

73,2

2.500

2.500

2.120

84,8

84,8

2.500

2.500

2.120

84,8

84,8

2.000

2.000

490

24,5

24,5

2.000

2.000

490

24,5

24,5

60.000

47.324

7.674

12,8

16,2

60.000

47.324

7.674

12,8

16,2

4001644 ENERGETSKE IZKAZNICE ZA STANOVANJA

1.000

1.000

0

0,0

0,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.000

1.000

0

0,0

0,0

372.920

372.920

140.187

37,6

37,6

222.920

222.920

73.478

33,0

33,0

4001624 ODŠKODNINE ZA ZEMLJIŠA

50.000

50.000

9.727

19,5

19,5

4027 Kazni in odškodnine

50.000

50.000

9.727

19,5

19,5

165.600

165.600

63.750

38,5

38,5

4025 Tekoe vzdrževanje
4026 Poslovne najemnine in zakupnine

4001619 VZDRŽEVANJE STANOVANJ (REZERVNI SKLAD)
4093 Sredstva za posebne namene

4001620 VZDRŽEVANJE STANOVANJ - VEJA POPRAVILA
4025 Tekoe vzdrževanje

4001633 NAJEMNINE STANOVANJ
4026 Poslovne najemnine in zakupnine

4001635 VKNJIŽBA ETAŽNE LASTNINE STANOVANJ
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4001643 SANACIJA VESTANOVANJSKIH OBJEKTOV
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

1606

(1)

Upravljanje in razpolaganje z zemljiši (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljiša)

16069001 Urejanje obinskih zemljiš

4001625 CENITVE, GEODETSKE STORITVE, PARCEL., SOGL…..

100

182

132

131,8

72,5

4021 Posebni material in storitve

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

50.000

51.180

29.029

58,1

56,7

4029 Drugi operativni odhodki

15.500

14.238

3.699

23,9

26,0

100.000

100.000

30.891

30,9

30,9

7.320

7.320

0

0,0

0,0

7.320

7.320

0

0,0

0,0

150.000

150.000

66.710

44,5

44,5

150.000

150.000

66.710

44,5

44,5

150.000

150.000

66.710

44,5

44,5

644.437

671.191

328.235

50,9

48,9

Primarno zdravstvo

496.937

522.869

198.833

40,0

38,0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

496.937

522.869

198.833

40,0

38,0

496.937

522.869

198.833

40,0

38,0
43,8

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

4001640 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠ
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

16069002 Nakup zemljiš
4001627 NAKUP ZEMLJIŠ
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev

17
1702

ZDRAVSTVENO VARSTVO

4001701 ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA
4201 Nakup prevoznih sredstev

1706

385.000

410.932

180.169

46,8

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

33.822

33.822

0

0,0

0,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

73.115

73.115

13.664

18,7

18,7

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

5.000

5.000

5.000

100,0

100,0

Preventivni programi zdravstvenega varstva

5.500

6.322

5.177

94,1

81,9

5.500

6.322

5.177

94,1

81,9

0

822

0

---

0,0

0

822

0

---

0,0

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
4001705 CEPLJENJE PROTI RAKU
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
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4001709 OZAVEŠANJE IN USPOSABLJANJE LAINE JAVNOSTI O UPORABI AED
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1707

Drugi programi na podroju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

5.500

5.500

5.177

94,1

94,1

5.500

5.500

5.177

94,1

94,1

142.000

142.000

124.226

87,5

87,5

110.000

110.000

94.850

86,2

86,2

110.000

94.850

86,2

86,2

110.000

110.000

94.850

86,2

86,2

32.000

32.000

29.376

91,8

91,8

4001707 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

32.000

32.000

29.376

91,8

91,8

4133 Tekoi transferi v javne zavode

22.000

24.069

23.054

104,8

95,8

4135 Tekoa plaila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proraunski uporabniki

10.000

7.931

6.322

63,2

79,7

1.496.749

1.520.892

1.093.035

73,0

71,9

59.788

59.788

50.275

84,1

84,1

4131 Tekoi transferi v sklade socialnega zavarovanja

17079002 Mrliško ogledna služba

1802

(2)

110.000

4001706 PRISPEVEK ZA ZDRAV.STORITVE ZA NEZAVAROVANE OSEBE

18

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Ohranjanje kulturne dedišine

18029002 Premina kulturna dedišina

59.788

59.788

50.275

84,1

84,1

25.100

25.100

23.143

92,2

92,2

25.100

25.100

23.143

92,2

92,2

3.688

3.688

2.131

57,8

57,8

286

286

216

75,5

75,5

1.554

1.554

586

37,7

37,7

144

144

25

17,2

17,2

1.704

1.704

1.305

76,6

76,6

25.000

30.381

25.000

100,0

82,3

25.000

30.381

25.000

100,0

82,3

6.000

619

0

0,0

0,0

6.000

619

0

0,0

0,0

Programi v kulturi

949.561

985.965

776.072

81,7

78,7

18039001 Knjižniarstvo in založništvo

326.548

326.548

324.256

99,3

99,3

326.548

326.548

324.256

99,3

99,3

326.548

326.548

324.256

99,3

99,3

65.843

65.843

56.263

85,5

85,5

2.443

2.443

2.443

100,0

100,0

2.443

2.443

2.443

100,0

100,0

47.000

47.000

37.423

79,6

79,6

40.000

40.000

32.458

81,1

81,1

7.000

7.000

4.965

70,9

70,9

16.400

16.400

16.397

100,0

100,0

16.400

16.400

16.397

100,0

100,0

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

61.617

60.224

48.472

78,7

80,5

4001810 OBINSKO GLASILO

45.617

43.730

37.456

82,1

85,7

381

382

382

100,3

100,0
86,5

4001803 MUZEJ KOPER - ENOTA ILIRSKA BISTRICA
4133 Tekoi transferi v javne zavode

4001824 MUZEJSKA ZBIRKA BRKINSKIH ŠKOROMATOV V PODGRADU
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4029 Drugi operativni odhodki

4001832 MUZEJSKI IN ARHIVSKI PROJEKTI
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4001836 ŽELEZNIARSKI MUZEJ
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

1803

4001820 KNJIŽNICA MAKSE SAMSA
4133 Tekoi transferi v javne zavode

18039003 Ljubiteljska kultura
4001805 OSREDNJA KNJIŽNICA KOPER
4133 Tekoi transferi v javne zavode

4001807 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNIH DRUŠTEV
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 Tekoi transferi v javne zavode

4001808 JAVNI ZAVOD JSKD
4133 Tekoi transferi v javne zavode

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

31.365

29.965

25.933

82,7

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

11.004

10.509

8.289

75,3

78,9

2.267

2.273

2.273

100,3

100,0

4029 Drugi operativni odhodki
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

4001833 OGLAŠEVANJE V MEDIJIH
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

48

600

21

0

0,0

0,0

0

579

579

---

100,0

16.000

16.495

11.016

68,9

66,8

16.000

16.495

11.016

68,9

66,8

A. Bilanca odhodkov
400 - OBINSKA UPRAVA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(2)

495.553

533.350

347.082

70,0

65,1

4001804 INVESTCIJE V KNJIŽNICO MAKSE SAMSA

0

1.393

0

---

0,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

0

1.393

0

---

0,0

301.300

315.754

217.513

72,2

68,9

257

257

166

64,7

64,7

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

10.440

10.440

6.288

60,2

60,2

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

24.400

28.400

21.362

87,6

75,2

4025 Tekoe vzdrževanje

70.000

60.150

34.083

48,7

56,7

1.567

1.567

842

53,8

53,8

0

13.743

9.903

---

72,1

194.636

174.549

118.922

61,1

68,1

0

26.648

25.945

---

97,4

18039005 Drugi programi v kulturi

4001813 DOM NA VIDMU
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4029 Drugi operativni odhodki
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

4001831 GALERIJA

11.608

11.608

10.145

87,4

87,4

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

779

779

779

100,0

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

984

1.018

692

70,4

68,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

820

820

791

96,5

96,5

4025 Tekoe vzdrževanje

1.390

1.109

0

0,0

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

7.635

7.883

7.883

103,2

100,0

4001835 MUZEJI IN SPOMINSKE SOBE

182.645

204.595

119.424

65,4

58,4

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

0

350

343

---

97,9

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0

25.291

23.735

---

93,9

4029 Drugi operativni odhodki

0

2.446

2.446

---

100,0

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

1805

Šport in prostoasne aktivnosti

18059001 Programi športa
4001816 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 Tekoi transferi v javne zavode

4001817 INVESTICIJE V ŠPORT
4025 Tekoe vzdrževanje
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

19
1902

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

IZOBRAŽEVANJE
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci
4001902 VVE PRI OŠ JELŠANE
4119 Drugi transferi posameznikom

4001903 VVE PRI OŠ TONETA TOMŠIA KNEŽAK
4119 Drugi transferi posameznikom

4001904 VVE PRI OŠ PODGORA KUTEŽEVO
4119 Drugi transferi posameznikom

4001905 VVE PRI OŠ RUDOLFA UKOVIA PODGRAD
4119 Drugi transferi posameznikom

4001906 VVE PRI OŠ RUDIJA-MAHNIA BRKINCA PREGARJE
4119 Drugi transferi posameznikom

49

0

4.735

4.735

---

100,0

182.309

170.232

86.961

47,7

51,1

336

1.540

1.205

358,6

78,2

487.400

475.139

266.689

54,7

56,1

487.400

475.139

266.689

54,7

56,1

156.200

156.200

144.233

92,3

92,3

143.200

143.200

139.637

97,5

97,5

13.000

13.000

4.596

35,4

35,4

331.200

318.939

122.456

37,0

38,4

0

10.000

4.843

---

48,4

280.400

254.237

70.738

25,2

27,8

46.200

46.200

45.255

98,0

98,0

4.600

8.502

1.620

35,2

19,1

5.387.542

5.387.543

4.787.066

88,9

88,9

2.014.257

2.013.807

1.890.115

93,8

93,9

2.014.257

2.013.807

1.890.115

93,8

93,9

113.324

113.324

104.282

92,0

92,0

113.324

113.324

104.282

92,0

92,0

201.942

204.942

201.536

99,8

98,3

201.942

204.942

201.536

99,8

98,3

198.933

198.933

194.239

97,6

97,6

198.933

198.933

194.239

97,6

97,6

160.233

160.233

147.703

92,2

92,2

160.233

160.233

147.703

92,2

92,2

114.852

119.726

118.661

103,3

99,1

114.852

119.726

118.661

103,3

99,1

A. Bilanca odhodkov
400 - OBINSKA UPRAVA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4001907 VRTCI ZUNAJ OBINE

(2)

(3) (3)/(1) (3)/(2)

50.000

45.126

16.167

32,3

35,8

4119 Drugi transferi posameznikom

50.000

45.126

16.167

32,3

35,8

4001908 LOGOPED ZA PREDŠOLSKE OTROKE

13.884

13.884

12.220

88,0

88,0

4133 Tekoi transferi v javne zavode

13.884

13.884

12.220

88,0

88,0

92.200

89.200

60.833

66,0

68,2
60,8

4001909 INVESTICIJE V VVE PRI OŠ
4202 Nakup opreme

10.200

8.200

4.986

48,9

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

50.000

13.157

6.307

12,6

47,9

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

32.000

67.843

49.539

154,8

73,0

136.256

136.256

133.443

97,9

97,9

136.256

136.256

133.443

97,9

97,9

932.633

932.183

901.030

96,6

96,7

20.000

19.550

0

0,0

0,0

912.633

912.633

901.030

98,7

98,7

2.778.085

2.778.536

2.347.021

84,5

84,5

2.590.444

2.590.445

2.178.888

84,1

84,1

11.537

11.537

7.875

68,3

68,3

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

11.537

11.537

7.875

68,3

68,3

4001917 OSNOVNA ŠOLA DRAGOTIN KETTE

61.797

54.113

53.661

86,8

99,2

61.797

54.113

53.661

86,8

99,2

140.242

136.635

135.897

96,9

99,5

140.242

136.635

135.897

96,9

99,5

31.650

31.650

29.886

94,4

94,4

190

147

0

0,0

0,0

31.460

31.503

29.886

95,0

94,9

36.409

33.857

30.137

82,8

89,0

36.409

33.857

30.137

82,8

89,0

50.179

49.069

41.734

83,2

85,1

50.179

49.069

41.734

83,2

85,1

50.069

50.069

49.636

99,1

99,1

50.069

50.069

49.636

99,1

99,1

26.472

26.242

25.662

96,9

97,8

4001948 KONCESIJSKI OTROŠKI VRTEC
4119 Drugi transferi posameznikom

4001949 VRTEC ILIRSKA BISTRICA
4025 Tekoe vzdrževanje
4119 Drugi transferi posameznikom

1903

(1)

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
4001912 VARSTVO PRI DELU

4133 Tekoi transferi v javne zavode

4001918 OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIA
4133 Tekoi transferi v javne zavode

4001919 OSNOVNA ŠOLA JELŠANE
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4133 Tekoi transferi v javne zavode

4001920 OSNOVNA ŠOLA TONETA TOMŠIA KNEŽAK
4133 Tekoi transferi v javne zavode

4001921 OŠ PODGORA KUTEŽEVO
4133 Tekoi transferi v javne zavode

4001922 OŠ RUDOLFA UKOVIA PODGRAD
4133 Tekoi transferi v javne zavode

4001923 OŠ RUDIJA-MAHNIA BRKINCA PREGARJE
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

202

202

0

0,0

0,0

26.270

26.040

25.662

97,7

98,6

13.884

13.884

12.220

88,0

88,0

13.884

13.884

12.220

88,0

88,0

9.914

9.914

7.970

80,4

80,4

9.914

9.914

7.970

80,4

80,4

3.630

3.630

2.057

56,7

56,7

3.630

3.630

2.057

56,7

56,7

2.154.661

2.169.844

1.782.152

82,7

82,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0

2.914

80.128

---

---

4029 Drugi operativni odhodki

0

0

4.012

---

---

309.400

311.746

9.736

3,2

3,1

1.717.393

1.662.725

1.545.973

90,0

93,0

8.000

4.000

3.880

48,5

97,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

68.000

96.504

48.530

71,4

50,3

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

51.868

91.956

89.894

173,3

97,8

32.125

32.125

30.916

96,2

96,2

19.525

17.938

17.938

91,9

100,0

19.525

17.938

17.938

91,9

100,0

4133 Tekoi transferi v javne zavode

4001924 LOGOPED ZA ŠOLSKE OTROKE
4133 Tekoi transferi v javne zavode

4001925 VZGOJNI ZAVOD ELVIRA VATOVEC
4133 Tekoi transferi v javne zavode

4001927 REGRESIRANJE STAREGA PAPIRJA
4133 Tekoi transferi v javne zavode

4001929 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

19039002 Glasbeno šolstvo
4001931 GLASBENA ŠOLA
4133 Tekoi transferi v javne zavode

50

A. Bilanca odhodkov
400 - OBINSKA UPRAVA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4001932 UREDITEV GLASBENE ŠOLE

(1)

(2)

(3) (3)/(1) (3)/(2)

12.600

14.187

12.978

103,0

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

5.000

0

0

0,0

---

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

7.600

14.187

12.978

170,8

91,5

155.516

155.966

137.216

88,2

88,0

21.345

21.345

4.852

22,7

22,7

0

3.780

3.777

---

99,9

4202 Nakup opreme

5.780

2.000

0

0,0

0,0

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

5.000

5.000

514

10,3

10,3
99,3

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo
4001933 UREDITEV SREDNJE ŠOLE
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

4001934 SOFINANCIRANJE DELOVANJA SREDNJE ŠOLE
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

91,5

565

565

561

99,3

10.000

10.000

0

0,0

0,0

130.418

130.418

129.655

99,4

99,4

2.750

2.750

2.472

89,9

89,9

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

36.000

36.000

35.866

99,6

99,6

4133 Tekoi transferi v javne zavode

91.668

91.668

91.317

99,6

99,6

0

450

443

---

98,4

0

450

443

---

98,4

3.753

3.753

2.267

60,4

60,4

500

500

0

0,0

0,0

4024 Izdatki za službena potovanja

1.753

1.753

767

43,7

43,7

4119 Drugi transferi posameznikom

1.500

1.500

1.500

100,0

100,0

9.000

9.000

8.899

98,9

98,9

9.000

9.000

8.899

98,9

98,9

9.000

9.000

8.899

98,9

98,9

9.000

9.000

8.899

98,9

98,9

Pomoi šolajoim

586.200

586.200

541.032

92,3

92,3

19069001 Pomoi v osnovnem šolstvu

504.060

504.060

465.041

92,3

92,3

430.000

427.490

390.555

90,8

91,4

430.000

427.490

390.555

90,8

91,4

9.000

8.593

6.931

77,0

80,7

9.000

8.593

6.931

77,0

80,7

52.000

54.830

54.830

105,4

100,0

52.000

54.830

54.830

105,4

100,0

7.620

7.706

7.706

101,1

100,0

7.620

7.706

7.706

101,1

100,0

4001928 PREVOZI UENCEV NA TEKMOVANJA

5.440

5.440

5.019

92,3

92,3

4133 Tekoi transferi v javne zavode

5.440

5.440

5.019

92,3

92,3

4001935 VOJAŠKI KOMPLEKS V ILIRSKI BISTRICI
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4001943 SOFINANCIRANJE MATURANTSKIH PRIREDITEV
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1905

Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja
4001936 LJUDSKA UNIVERZA
4133 Tekoi transferi v javne zavode

1906

4001913 REDNI PREVOZ V ŠOLO
4119 Drugi transferi posameznikom

4001914 DRUGI PREVOZI V ŠOLO
4119 Drugi transferi posameznikom

4001915 PREVOZ V ZAVODE - OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
4119 Drugi transferi posameznikom

4001916 ŠOLA V NARAVI
4119 Drugi transferi posameznikom

19069003 Štipendije

82.140

82.140

75.991

92,5

92,5

80.080

80.080

73.931

92,3

92,3

4117 Štipendije

80.080

80.080

73.931

92,3

92,3

4001944 ŠTIPENDIJSKI SKLAD

2.060

2.060

2.060

100,0

100,0

2.060

2.060

2.060

100,0

100,0

712.325

712.325

610.976

85,8

85,8

43.000

43.000

31.780

73,9

73,9

4001938 KADROVSKE ŠTIPENDIJE

4135 Tekoa plaila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proraunski uporabniki

20
2002

SOCIALNO VARSTVO
Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomo družini
4002001 OBDARITEV OB ROJSTVU OTROKA
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
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43.000

43.000

31.780

73,9

73,9

35.000

35.000

26.320

75,2

75,2

35.000

35.000

26.320

75,2

75,2

A. Bilanca odhodkov
400 - OBINSKA UPRAVA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4002002 AVTOBUSNI PREVOZI V ASU ŠOLSKIH POITNIC
4119 Drugi transferi posameznikom

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo
4002003 CSD- PROGRAM SONEK
4133 Tekoi transferi v javne zavode

4002023 CSD PROGRAM LAINA POMO DRUŽINAM
4133 Tekoi transferi v javne zavode

20049002 Socialno varstvo invalidov
4002004 DRUŽINSKI POMONIK
4119 Drugi transferi posameznikom

4002027 PROGRAM OSEBNE ASISTENCE ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20049003 Socialno varstvo starih
4002005 OSKRBNINE V DSO
4119 Drugi transferi posameznikom

4002021 POMO NA DOMU

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

8.000

8.000

5.460

68,3

68,3

8.000

8.000

5.460

68,3

68,3

669.325

669.325

579.196

86,5

86,5

33.218

33.218

32.884

99,0

99,0

22.375

21.940

21.607

96,6

98,5

22.375

21.940

21.607

96,6

98,5

10.843

11.278

11.278

104,0

100,0

10.843

11.278

11.278

104,0

100,0

60.097

60.097

44.540

74,1

74,1

50.497

50.497

34.940

69,2

69,2

50.497

50.497

34.940

69,2

69,2

9.600

9.600

9.600

100,0

100,0

9.600

9.600

9.600

100,0

100,0

477.804

477.804

424.444

88,8

88,8

385.000

385.000

336.382

87,4

87,4

385.000

385.000

336.382

87,4

87,4

79.066

79.066

75.826

95,9

95,9

4119 Drugi transferi posameznikom

75.826

75.826

75.826

100,0

100,0

4133 Tekoi transferi v javne zavode

3.240

3.240

0

0,0

0,0

2.578

2.578

2.415

93,7

93,7

2.578

2.578

2.415

93,7

93,7

11.160

11.160

9.820

88,0

88,0

11.160

11.160

9.820

88,0

88,0

31.400

31.400

17.319

55,2

55,2

15.000

15.000

8.346

55,6

55,6

15.000

15.000

8.346

55,6

55,6

3.000

3.000

0

0,0

0,0

3.000

3.000

0

0,0

0,0

5.000

5.000

949

19,0

19,0

5.000

5.000

949

19,0

19,0

8.400

8.400

8.023

95,5

95,5

8.400

8.400

8.023

95,5

95,5

9.066

9.066

9.066

100,0

100,0

9.066

9.066

9.066

100,0

100,0

9.066

9.066

9.066

100,0

100,0

57.740

57.740

50.943

88,2

88,2

27.217

27.217

26.183

96,2

96,2

27.217

27.217

26.183

96,2

96,2

2.500

2.500

2.500

100,0

100,0

2.500

2.500

2.500

100,0

100,0

1.900

1.900

1.900

100,0

100,0

1.900

1.900

1.900

100,0

100,0

4002018 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV HUMANITARNIH DRUŠTEV

10.000

10.000

10.000

100,0

100,0

4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

10.000

10.000

10.000

100,0

100,0

7.706

7.706

6.191

80,4

80,4

7.706

7.706

6.191

80,4

80,4

3.456

3.456

0

0,0

0,0

3.456

3.456

0

0,0

0,0

4002022 PROGRAM POMOI BOLNIM IN STAREJŠIM
4133 Tekoi transferi v javne zavode

4002030 PROJEKT VEGENERACIJSKIH CENTROV
4133 Tekoi transferi v javne zavode

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
4002008 SUBVENCIJE STANARIN
4119 Drugi transferi posameznikom

4002009 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOI
4119 Drugi transferi posameznikom

4002010 PLAILO POGREBNIN
4119 Drugi transferi posameznikom

4002025 SUBVENCIJE UENCEM - ŠOLA V NARAVI
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

20049005 Socialno varstvo zasvojenih
4002014 DRUŠTVO POT
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
4002015 RDEI KRIŽ
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4002016 SOŽITJE
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4002017 VDC
4133 Tekoi transferi v javne zavode

4002020 VARNA HIŠA
4133 Tekoi transferi v javne zavode

4002024 HUMANITARNA POMO BREZPOSELNIM
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. Bilanca odhodkov
400 - OBINSKA UPRAVA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4002028 POMO BREZDOMCEM TER DRUGIM SKUPINAM PREBIVALSTVA
4133 Tekoi transferi v javne zavode

22
2201

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prorauna - domae zadolževanje
4002201 ODPLAILO KREDITA SKLADOM
4033 Plaila obresti od kreditov - drugim domaim kreditodajalcem

4002202 ODPLAILO KREDITA BANKAM
4031 Plaila obresti od kreditov - poslovnim bankam

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

2302

(2)

4.961

4.961

4.169

84,0

84,0

4.961

4.961

4.169

84,0

84,0

89.293

89.293

75.089

84,1

84,1

89.293

89.293

75.089

84,1

84,1

85.793

85.793

74.649

87,0

87,0

900

900

834

92,7

92,7

900

900

834

92,7

92,7

84.893

84.893

73.815

87,0

87,0

84.893

84.893

73.815

87,0

87,0

3.500

3.500

440

12,6

12,6

3.500

3.500

440

12,6

12,6

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.000

1.000

0

0,0

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

2.500

2.500

440

17,6

17,6

273.500

31.179

23.500

8,6

75,4

23.500

23.500

23.500

100,0

100,0

4002203 STROŠKI VODENJA KREDITOV

23

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Posebna proraunska rezerva in programi pomoi v primerih nesre

23029001 Rezerva obine

23.500

23.500

23.500

100,0

100,0

23.500

23.500

23.500

100,0

100,0

23.500

23.500

23.500

100,0

100,0

Splošna proraunska rezervacija

250.000

7.679

0

0,0

0,0

23039001 Splošna proraunska rezervacija

250.000

7.679

0

0,0

0,0

250.000

7.679

0

0,0

0,0

250.000

7.679

0

0,0

0,0

4002301 REZERVA
4091 Proraunska rezerva

2303

4002303 SPLOŠNA PRORAUNSKA REZERVACIJA
4090 Splošna proraunska rezervacija
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A. Bilanca odhodkov
500 - KRAJEVNA SKUPNOST BITNJA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

37.832

38.701

38.582

102,0

99,7

5

5

3

52,2

52,2

Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

3

52,2

52,2

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

3

52,2

52,2

5

5

3

52,2

52,2

5

5

3

52,2

52,2

4.218

3.893

3.824

90,7

98,2

4.218

3.893

3.824

90,7

98,2

4.218

3.893

3.824

90,7

98,2

4.218

3.893

3.824

90,7

98,2

196

199

199

101,7

100,0

1.380

1.567

1.567

113,6

100,0

400

400

331

82,7

82,7

0

7

7

---

100,0

2.242

1.185

1.185

52,9

100,0

0

534

534

---

100,0

30.171

31.090

31.052

102,9

99,9

30.171

31.090

31.052

102,9

99,9

2.171

3.040

3.037

139,9

99,9

5001301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

1.867

1.867

1.864

99,9

99,9

4025 Tekoe vzdrževanje

1.867

1.867

1.864

99,9

99,9

304

1.173

1.173

385,7

100,0

304

1.173

1.173

385,7

100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

27.000

25.982

25.947

96,1

99,9

5001303 INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO

27.000

25.982

25.947

96,1

99,9

27.000

25.982

25.947

96,1

99,9

1.000

2.069

2.069

206,9

100,0

1.000

2.069

2.069

206,9

100,0

1.000

2.069

2.069

206,9

100,0

2.800

2.800

2.790

99,6

99,6

2.800

2.800

2.790

99,6

99,6

2.800

2.800

2.790

99,6

99,6

2.800

2.800

2.790

99,6

99,6

2.800

2.800

2.790

99,6

99,6

638

913

913

143,1

100,0

Komunalna dejavnost

638

913

913

143,1

100,0

16039003 Objekti za rekreacijo

638

913

913

143,1

100,0

638

913

913

143,1

100,0

638

913

913

143,1

100,0

500

KRAJEVNA SKUPNOST BITNJA
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5000201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5000601 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
4202 Nakup opreme

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

5001302 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13029004 Cestna razsvetljava
5001304 JAVNA RAZSVETLJAVA
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

15
1502

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
5001501 UREDITEV METEORNE KANALIZACIJE
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16
1603

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

5001601 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
4025 Tekoe vzdrževanje
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A. Bilanca odhodkov
501 - KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJI ZEMON

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

44.559

45.969

41.308

92,7

89,9

5

5

3

52,6

52,6

Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

3

52,6

52,6

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

3

52,6

52,6

5

5

3

52,6

52,6

5

5

3

52,6

52,6

15.000

15.823

15.823

105,5

100,0

15.000

15.823

15.823

105,5

100,0

15.000

15.823

15.823

105,5

100,0

15.000

15.823

15.823

105,5

100,0

501

KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJI ZEMON
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5010201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

04
0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem
5010401 UREJANJE VAŠKIH DOMOV
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0

683

683

---

100,0

15.000

15.140

15.140

100,9

100,0

10.602

8.327

3.675

34,7

44,1

10.602

8.327

3.675

34,7

44,1

10.602

8.327

3.675

34,7

44,1

10.602

8.327

3.675

34,7

44,1

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

169

172

172

101,8

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

830

1.360

991

119,4

72,9

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

650

650

500

77,0

77,0

4025 Tekoe vzdrževanje

230

243

243

105,8

100,0

8.723

5.156

1.024

11,7

19,9

0

745

745

---

100,0

12.526

13.942

13.935

111,3

100,0

12.526

13.942

13.935

111,3

100,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5010601 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS

4029 Drugi operativni odhodki
4202 Nakup opreme

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

3.526

4.936

4.929

139,8

99,9

5011301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

2.366

2.366

2.359

99,7

99,7

4025 Tekoe vzdrževanje

2.366

2.366

2.359

99,7

99,7

1.160

2.570

2.570

221,5

100,0

1.160

2.570

2.570

221,5

100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

9.000

9.006

9.006

100,1

100,0

5011303 INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO

9.000

9.006

9.006

100,1

100,0

9.000

9.006

9.006

100,1

100,0

6.426

7.872

7.872

122,5

100,0

Komunalna dejavnost

6.426

7.872

7.872

122,5

100,0

16039003 Objekti za rekreacijo

6.426

7.872

7.872

122,5

100,0

1.426

1.481

1.481

103,8

100,0

1.426

1.481

1.481

103,8

100,0

5.000

6.391

6.391

127,8

100,0

0

2.700

2.700

---

100,0

5.000

3.691

3.691

73,8

100,0

5011302 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16
1603

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

5011601 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
4025 Tekoe vzdrževanje

5011604 UREDITEV ŠPORTNIH IGRIŠ
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
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A. Bilanca odhodkov
502 - KRAJEVNA SKUPNOST HARIJE

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

37.141

38.683

37.561

101,1

97,1

10

10

7

66,9

66,9

Urejanje na podroju fiskalne politike

10

10

7

66,9

66,9

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

10

10

7

66,9

66,9

10

10

7

66,9

66,9

10

10

7

66,9

66,9

10.850

9.908

9.908

91,3

100,0

10.850

9.908

9.908

91,3

100,0

10.850

9.908

9.908

91,3

100,0

10.850

9.908

9.908

91,3

100,0

10.850

9.908

9.908

91,3

100,0

5.541

5.227

4.109

74,2

78,6

5.541

5.227

4.109

74,2

78,6

5.541

5.227

4.109

74,2

78,6

5.541

5.227

4.109

74,2

78,6

221

226

226

102,4

100,0
55,5

502

KRAJEVNA SKUPNOST HARIJE
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5020201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

04
0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem
5020401 UREJANJE VAŠKIH DOMOV
4202 Nakup opreme

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5020601 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.370

924

513

37,4

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.950

1.959

1.745

89,5

89,1

0

278

278

---

100,0

2.000

1.840

1.347

67,4

73,2

19.689

15.310

15.310

77,8

100,0

19.689

15.310

15.310

77,8

100,0

4.689

5.519

5.519

117,7

100,0

5021301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

3.001

3.689

3.689

122,9

100,0

4025 Tekoe vzdrževanje

3.001

3.689

3.689

122,9

100,0

1.688

1.830

1.830

108,4

100,0

1.688

1.830

1.830

108,4

100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

15.000

9.791

9.791

65,3

100,0

5021303 INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO

15.000

9.791

9.791

65,3

100,0

15.000

9.791

9.791

65,3

100,0

1.051

8.228

8.228

782,8

100,0

1.051

8.228

8.228

782,8

100,0

0

190

190

---

100,0

0

190

190

---

100,0

0

190

190

---

100,0

1.051

8.037

8.037

764,7

100,0

1.051

1.064

1.064

101,3

100,0

1.051

1.064

1.064

101,3

100,0

0

6.973

6.973

---

100,0

0

6.973

6.973

---

100,0

4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

5021302 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16
1603

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost
5021603 POKOPALIŠKA DEJAVNOST
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

16039003 Objekti za rekreacijo
5021601 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
4025 Tekoe vzdrževanje

5021604 ŠPORTNA IGRIŠA IN BALINIŠA
4202 Nakup opreme
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A. Bilanca odhodkov
503 - KRAJEVNA SKUPNOST HRUŠICA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

29.695

29.695

28.756

96,8

96,8

5

5

1

28,0

28,0

Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

1

28,0

28,0

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

1

28,0

28,0

5

5

1

28,0

28,0

5

5

1

28,0

28,0

5.023

865

520

10,4

60,1

5.023

865

520

10,4

60,1

503

KRAJEVNA SKUPNOST HRUŠICA
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5030201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5030601 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4029 Drugi operativni odhodki

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

5.023

865

520

10,4

60,1

5.023

865

520

10,4

60,1

1.310

245

0

0,0

0,0

620

620

520

83,9

83,9

3.093

0

0

0,0

---

24.029

28.187

27.673

115,2

98,2

24.029

28.187

27.673

115,2

98,2

1.529

1.529

1.015

66,4

66,4

5031301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

1.015

1.015

1.015

100,0

100,0

4025 Tekoe vzdrževanje

1.015

1.015

1.015

100,0

100,0

514

514

0

0,0

0,0

514

514

0

0,0

0,0

5031302 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

14.500

18.300

18.300

126,2

100,0

5031304 INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO

14.500

18.300

18.300

126,2

100,0

14.500

18.300

18.300

126,2

100,0

8.000

8.358

8.358

104,5

100,0

8.000

8.358

8.358

104,5

100,0

8.000

8.358

8.358

104,5

100,0

638

638

562

88,1

88,1

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13029004 Cestna razsvetljava
5031303 JAVNA RAZSVETLJAVA
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16
1603

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Komunalna dejavnost

638

638

562

88,1

88,1

16039003 Objekti za rekreacijo

638

638

562

88,1

88,1

638

638

562

88,1

88,1

638

638

562

88,1

88,1

5031601 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
4025 Tekoe vzdrževanje
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A. Bilanca odhodkov
504 - KRAJEVNA SKUPNOST ILIRSKA BISTRICA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

69.740

69.740

46.315

66,4

66,4

5

5

2

35,0

35,0

Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

2

35,0

35,0

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

2

35,0

35,0

5

5

2

35,0

35,0

5

5

2

35,0

35,0

6.514

6.514

4.077

62,6

62,6

6.514

6.514

4.077

62,6

62,6

6.514

6.514

4.077

62,6

62,6

6.514

6.514

4.077

62,6

62,6

355

378

361

101,8

95,6

3.111

2.984

805

25,9

27,0

810

869

681

84,1

78,4

88

88

35

39,8

39,8

400

417

417

104,2

100,0

1.750

1.778

1.778

101,6

100,0

8.161

8.161

8.154

99,9

99,9

8.161

8.161

8.154

99,9

99,9

8.161

8.161

8.154

99,9

99,9

5041301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

8.161

8.161

8.154

99,9

99,9

4025 Tekoe vzdrževanje

8.161

8.161

8.154

99,9

99,9

50.060

50.060

31.866

63,7

63,7

50.060

50.060

31.866

63,7

63,7

50.060

50.060

31.866

63,7

63,7

50.060

50.060

31.866

63,7

63,7

50.060

46.339

28.145

56,2

60,7

0

3.721

3.721

---

100,0

5.000

5.000

2.215

44,3

44,3

5.000

5.000

2.215

44,3

44,3

5.000

5.000

2.215

44,3

44,3

5.000

5.000

2.215

44,3

44,3

5.000

5.000

2.215

44,3

44,3

504

KRAJEVNA SKUPNOST ILIRSKA BISTRICA
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5040201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5040602 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoe vzdrževanje
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

15
1502

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
5041502 KOMUNALNO UREJANJE
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

18
1805

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Šport in prostoasne aktivnosti

18059001 Programi športa
5041801 ŠPORTNA IGRIŠA IN PEŠPOTI
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
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A. Bilanca odhodkov
505 - KRAJEVNA SKUPNOST JASEN

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

13.457

13.457

12.614

93,7

93,7

71

71

68

95,6

95,6

Urejanje na podroju fiskalne politike

71

71

68

95,6

95,6

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

71

71

68

95,6

95,6

71

71

68

95,6

95,6

71

71

68

95,6

95,6

850

1.397

1.397

164,3

100,0

850

1.397

1.397

164,3

100,0

850

1.397

1.397

164,3

100,0

850

1.397

1.397

164,3

100,0

850

1.397

1.397

164,3

100,0

3.761

2.393

1.561

41,5

65,3

3.761

2.393

1.561

41,5

65,3

3.761

2.393

1.561

41,5

65,3

505

KRAJEVNA SKUPNOST JASEN
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5050201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

04
0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem
5050401 UREJANJE VAŠKIH DOMOV
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5050601 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS

3.761

2.393

1.561

41,5

65,3

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.130

617

548

48,5

89,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.150

1.250

918

79,8

73,4

0

95

95

---

100,0

1.481

431

0

0,0

0,0

8.400

9.057

9.048

107,7

99,9

8.400

9.057

9.048

107,7

99,9

2.400

2.739

2.730

113,8

99,7

5051301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

1.156

1.495

1.495

129,3

100,0

4025 Tekoe vzdrževanje

1.156

1.495

1.495

129,3

100,0

1.244

1.244

1.235

99,3

99,3

1.244

1.244

1.235

99,3

99,3

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

6.000

6.318

6.318

105,3

100,0

5051303 INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO

6.000

6.318

6.318

105,3

100,0

6.000

6.318

6.318

105,3

100,0

375

540

540

143,9

100,0

Komunalna dejavnost

375

540

540

143,9

100,0

16039003 Objekti za rekreacijo

375

540

540

143,9

100,0

375

540

540

143,9

100,0

375

540

540

143,9

100,0

4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

5051302 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16
1603

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

5051601 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
4025 Tekoe vzdrževanje
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A. Bilanca odhodkov
506 - KRAJEVNA SKUPNOST JELŠANE

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

121.086

123.863

79.174

65,4

63,9

60

60

9

15,6

15,6

Urejanje na podroju fiskalne politike

60

60

9

15,6

15,6

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

60

60

9

15,6

15,6

60

60

9

15,6

15,6

60

60

9

15,6

15,6

2.000

1.355

1.355

67,8

100,0

2.000

1.355

1.355

67,8

100,0

2.000

1.355

1.355

67,8

100,0

2.000

1.355

1.355

67,8

100,0

2.000

1.355

1.355

67,8

100,0

31.342

17.062

7.829

25,0

45,9

31.342

17.062

7.829

25,0

45,9

31.342

17.062

7.829

25,0

45,9

506

KRAJEVNA SKUPNOST JELŠANE
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5060201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

04
0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem
5060401 UREJANJE VAŠKIH DOMOV
4202 Nakup opreme

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5060601 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS

31.342

17.062

7.829

25,0

45,9

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

2.530

3.053

1.911

75,5

62,6

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.060

1.060

811

76,5

76,5

0

19

19

---

100,0

27.752

7.842

0

0,0

0,0

0

5.088

5.088

---

100,0

55.507

61.410

35.621

64,2

58,0

55.507

61.410

35.621

64,2

58,0

5.257

7.287

7.286

138,6

100,0

5061301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

3.355

4.608

4.608

137,4

100,0

4025 Tekoe vzdrževanje

3.355

4.608

4.608

137,4

100,0

1.902

2.679

2.678

140,8

100,0

1.902

2.679

2.678

140,8

100,0

4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
4202 Nakup opreme

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

5061302 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

45.250

49.123

28.334

62,6

57,7

5061303 INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO

45.250

49.123

28.334

62,6

57,7

45.250

49.123

28.334

62,6

57,7

5.000

5.000

0

0,0

0,0

5.000

5.000

0

0,0

0,0

5.000

5.000

0

0,0

0,0

32.177

43.976

34.359

106,8

78,1

32.177

43.976

34.359

106,8

78,1

29.539

40.718

31.101

105,3

76,4

29.539

40.718

31.101

105,3

76,4

29.539

17.627

8.171

27,7

46,4

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

0

1.356

1.195

---

88,1

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0

21.735

21.735

---

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13029004 Cestna razsvetljava
5061304 JAVNA RAZSVETLJAVA
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

16
1603

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost
5061601 POKOPALIŠKA DEJAVNOST
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

60

A. Bilanca odhodkov
506 - KRAJEVNA SKUPNOST JELŠANE

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
16039003 Objekti za rekreacijo
5061602 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
4025 Tekoe vzdrževanje

5061603 UREDITEV ŠPORTNIH IGRIŠ
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

61

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

2.638

3.259

3.259

123,5

100,0

638

638

638

100,0

100,0

638

638

638

100,0

100,0

2.000

2.621

2.621

131,0

100,0

2.000

2.621

2.621

131,0

100,0

A. Bilanca odhodkov
507 - KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽAK

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

70.133

83.053

77.799

110,9

93,7

76

76

73

95,5

95,5

Urejanje na podroju fiskalne politike

76

76

73

95,5

95,5

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

76

76

73

95,5

95,5

76

76

73

95,5

95,5

76

76

73

95,5

95,5

10.729

9.487

9.487

88,4

100,0

10.729

9.487

9.487

88,4

100,0

10.729

9.487

9.487

88,4

100,0

10.729

9.487

9.487

88,4

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

9.354

9.487

9.487

101,4

100,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

1.375

0

0

0,0

---

7.736

5.688

4.998

64,6

87,9

7.736

5.688

4.998

64,6

87,9

7.736

5.688

4.998

64,6

87,9

7.736

5.688

4.998

64,6

87,9

302

460

281

93,0

61,1

1.780

2.523

2.499

140,4

99,1

700

700

422

60,3

60,3

0

126

126

---

100,0

4.754

1.679

1.670

35,1

99,5

200

200

0

0,0

0,0

26.405

35.359

35.359

133,9

100,0

26.405

35.359

35.359

133,9

100,0

507

KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽAK
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5070201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

04
0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem
5070401 UREJANJE VAŠKIH DOMOV

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5070601 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoe vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

8.705

16.174

16.174

185,8

100,0

5071301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

5.117

5.666

5.666

110,7

100,0

4025 Tekoe vzdrževanje

5.117

5.666

5.666

110,7

100,0

3.588

10.508

10.508

292,9

100,0

3.588

10.508

10.508

292,9

100,0

5071302 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

17.700

19.185

19.185

108,4

100,0

5071303 INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO

17.700

19.185

19.185

108,4

100,0

17.700

19.185

19.185

108,4

100,0

4.271

683

683

16,0

100,0

4.271

683

683

16,0

100,0

4.271

683

683

16,0

100,0

4.271

683

683

16,0

100,0

4.271

683

683

16,0

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

15
1502

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
5071501 UREDITEV KANALIZACIJ
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
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A. Bilanca odhodkov
507 - KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽAK

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
16
1603

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

20.916

31.760

27.199

130,0

85,6

20.916

31.760

27.199

130,0

85,6

10.890

16.890

12.329

113,2

73,0

10.890

16.890

12.329

113,2

73,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

7.000

12.375

7.871

112,4

63,6

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

3.890

4.515

4.458

114,6

98,8

10.026

14.870

14.870

148,3

100,0

2.026

2.934

2.934

144,8

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0

493

493

---

100,0

4023 Prevozni stroški in storitve

0

102

102

---

100,0

2.026

2.338

2.338

115,4

100,0

8.000

11.936

11.936

149,2

100,0

8.000

11.936

11.936

149,2

100,0

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost
5071601 POKOPALIŠKA DEJAVNOST

16039003 Objekti za rekreacijo
5071602 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

4025 Tekoe vzdrževanje

5071603 UREDITEV ŠPORTNIH IGRIŠ
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
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A. Bilanca odhodkov
508 - KRAJEVNA SKUPNOST KOSEZE

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

45.141

46.291

28.991

64,2

62,6

6

6

5

81,0

81,0

Urejanje na podroju fiskalne politike

6

6

5

81,0

81,0

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

6

6

5

81,0

81,0

6

6

5

81,0

81,0

6

6

5

81,0

81,0

550

550

543

98,7

98,7

550

550

543

98,7

98,7

508

KRAJEVNA SKUPNOST KOSEZE
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5080201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

04
0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem
5080401 UREJANJE VAŠKIH DOMOV
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5080601 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest
5081301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

5081302 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

550

550

543

98,7

98,7

550

550

543

98,7

98,7

550

550

543

98,7

98,7

5.708

6.858

4.265

74,7

62,2

5.708

6.858

4.265

74,7

62,2

5.708

6.858

4.265

74,7

62,2

5.708

6.858

4.265

74,7

62,2

247

254

254

102,7

100,0

1.990

3.197

1.637

82,3

51,2

900

900

817

90,8

90,8

0

49

49

---

100,0

2.571

2.458

1.509

58,7

61,4

29.838

29.838

15.219

51,0

51,0

29.838

29.838

15.219

51,0

51,0

6.001

6.001

4.963

82,7

82,7

3.779

3.779

3.132

82,9

82,9

3.779

3.779

3.132

82,9

82,9

2.222

2.222

1.831

82,4

82,4

2.222

2.222

1.831

82,4

82,4

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

23.837

23.837

10.256

43,0

43,0

5081303 INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO

23.837

23.837

10.256

43,0

43,0

20.725

20.725

7.144

34,5

34,5

3.112

3.112

3.112

100,0

100,0

7.613

7.613

7.613

100,0

100,0

7.613

7.613

7.613

100,0

100,0

7.613

7.613

7.613

100,0

100,0

7.613

7.613

7.613

100,0

100,0

7.613

7.613

7.613

100,0

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

15
1502

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
5081501 UREDITEV METEORNE KANALIZACIJE KS KOSEZE
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
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A. Bilanca odhodkov
508 - KRAJEVNA SKUPNOST KOSEZE

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

1.426

1.426

1.346

94,4

94,4

Komunalna dejavnost

1.426

1.426

1.346

94,4

94,4

16039003 Objekti za rekreacijo

1.426

1.426

1.346

94,4

94,4

1.426

1.426

1.346

94,4

94,4

1.426

1.426

1.346

94,4

94,4

16
1603

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

5081601 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
4025 Tekoe vzdrževanje

65

A. Bilanca odhodkov
509 - KRAJEVNA SKUPNOST KUTEŽEVO

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

35.133

35.133

32.634

92,9

92,9

5

5

1

28,0

28,0

Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

1

28,0

28,0

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

1

28,0

28,0

5

5

1

28,0

28,0

5

5

1

28,0

28,0

0

1.027

1.027

---

100,0

0

1.027

1.027

---

100,0

509

KRAJEVNA SKUPNOST KUTEŽEVO
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5090201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

04
0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem

0

1.027

1.027

---

100,0

0

1.027

1.027

---

100,0

0

1.027

1.027

---

100,0

6.328

2.173

435

6,9

20,0

6.328

2.173

435

6,9

20,0

6.328

2.173

435

6,9

20,0

6.328

2.173

435

6,9

20,0

5.228

1.073

435

8,3

40,5

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

500

500

0

0,0

0,0

4029 Drugi operativni odhodki

600

600

0

0,0

0,0

23.586

26.690

26.534

112,5

99,4

23.586

26.690

26.534

112,5

99,4

2.086

3.314

3.158

151,4

95,3

5091301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

1.510

2.738

2.738

181,3

100,0

4025 Tekoe vzdrževanje

1.510

2.738

2.738

181,3

100,0

576

576

420

72,9

72,9

576

576

420

72,9

72,9

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

21.500

23.376

23.376

108,7

100,0

5091303 INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO

21.500

23.376

23.376

108,7

100,0

21.500

23.376

23.376

108,7

100,0

5.214

5.239

4.637

88,9

88,5

5.214

5.239

4.637

88,9

88,5

5090401 UREJANJE VAŠKIH DOMOV
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5090601 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

5091302 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16
1603

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

4.463

4.488

3.915

87,7

87,2

5091604 POVRAILO VODNEGA PRISPEVKA

1.463

1.463

890

60,8

60,8

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.463

1.463

890

60,8

60,8

3.000

3.025

3.025

100,8

100,0

3.000

3.025

3.025

100,8

100,0

5091605 HIDRANTNO OMREŽJE
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16039003 Objekti za rekreacijo
5091601 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
4025 Tekoe vzdrževanje
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751

751

722

96,1

96,1

751

751

722

96,1

96,1

751

751

722

96,1

96,1

A. Bilanca odhodkov
510 - KRAJEVNA SKUPNOST NOVOKRAINE

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

48.479

48.479

42.127

86,9

86,9

5

5

5

95,2

95,2

Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

5

95,2

95,2

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

5

95,2

95,2

5

5

5

95,2

95,2

5

5

5

95,2

95,2

10.000

11.022

11.022

110,2

100,0

10.000

11.022

11.022

110,2

100,0

510

KRAJEVNA SKUPNOST NOVOKRAINE
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5100201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

04
0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem
5100401 UREJANJE VAŠKIH DOMOV
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5100601 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoe vzdrževanje
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

10.000

11.022

11.022

110,2

100,0

10.000

11.022

11.022

110,2

100,0

0

1.216

1.216

---

100,0

10.000

9.806

9.806

98,1

100,0

17.011

16.500

10.867

63,9

65,9

17.011

16.500

10.867

63,9

65,9
65,9

17.011

16.500

10.867

63,9

17.011

16.500

10.867

63,9

65,9

194

199

199

102,7

100,0
45,9

925

978

449

48,5

7.862

8.023

7.635

97,1

95,2

0

1.231

1.231

---

100,0

0

169

169

---

100,0

8.030

5.902

1.185

14,8

20,1

12.325

11.623

11.515

93,4

99,1

12.325

11.623

11.515

93,4

99,1

1.525

1.525

1.447

94,9

94,9

5101301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

1.252

1.252

1.252

100,0

100,0

4025 Tekoe vzdrževanje

1.252

1.252

1.252

100,0

100,0

273

273

195

71,5

71,5

273

273

195

71,5

71,5

5101302 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

10.800

10.098

10.068

93,2

99,7

5101304 INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO

10.800

10.098

10.068

93,2

99,7

10.800

10.098

10.068

93,2

99,7

9.138

9.328

8.718

95,4

93,5

9.138

9.328

8.718

95,4

93,5

0

1.974

1.974

---

100,0

0

1.974

1.974

---

100,0

0

1.974

1.974

---

100,0

9.138

7.354

6.744

73,8

91,7

638

638

27

4,3

4,3

638

638

27

4,3

4,3

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16
1603

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
5101604 HIDRANTNO OMREŽJE
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16039003 Objekti za rekreacijo
5101602 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
4025 Tekoe vzdrževanje
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A. Bilanca odhodkov
510 - KRAJEVNA SKUPNOST NOVOKRAINE

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
5101603 ŠPORTNA IGRIŠA
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

68

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

8.500

6.716

6.716

79,0

100,0

8.500

6.716

6.716

79,0

100,0

A. Bilanca odhodkov
511 - KRAJEVNA SKUPNOST OSTROŽNO BRDO

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

16.840

16.840

4.327

25,7

25,7

5

5

2

42,0

42,0

Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

2

42,0

42,0

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

2

42,0

42,0

5

5

2

42,0

42,0

5

5

2

42,0

42,0

6.100

6.100

0

0,0

0,0

6.100

6.100

0

0,0

0,0

6.100

6.100

0

0,0

0,0

6.100

6.100

0

0,0

0,0

6.100

6.100

0

0,0

0,0

2.878

2.343

694

24,1

29,6

2.878

2.343

694

24,1

29,6

2.878

2.343

694

24,1

29,6
29,6

511

KRAJEVNA SKUPNOST OSTROŽNO BRDO
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5110201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

04
0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem
5110401 UREJANJE VAŠKIH DOMOV
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5110601 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS

2.878

2.343

694

24,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

580

580

0

0,0

0,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

500

750

665

133,1

88,7

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

0

29

29

---

100,0

1.798

984

0

0,0

0,0

6.832

6.832

2.081

30,5

30,5

6.832

6.832

2.081

30,5

30,5

6.832

6.832

2.081

30,5

30,5

5111301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

3.912

3.912

1.809

46,2

46,2

4025 Tekoe vzdrževanje

3.912

3.912

1.809

46,2

46,2

2.920

2.920

272

9,3

9,3

2.920

2.920

272

9,3

9,3

1.025

1.560

1.549

151,1

99,3

1.025

1.560

1.549

151,1

99,3

650

800

789

121,4

98,6

650

800

789

121,4

98,6

0

94

94

---

100,0

650

706

696

107,0

98,5

375

760

760

202,7

100,0

375

760

760

202,7

100,0

375

760

760

202,7

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

5111302 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

16
1603

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost
5111601 POKOPALIŠKA DEJAVNOST
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

16039003 Objekti za rekreacijo
5111602 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
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A. Bilanca odhodkov
512 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

47.844

57.524

54.659

114,2

95,0

10

10

6

57,5

57,5

Urejanje na podroju fiskalne politike

10

10

6

57,5

57,5

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

10

10

6

57,5

57,5

10

10

6

57,5

57,5

10

10

6

57,5

57,5

500

500

475

95,0

95,0

500

500

475

95,0

95,0

500

500

475

95,0

95,0

500

500

475

95,0

95,0

512

KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5120201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

04
0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem
5120401 UREJANJE VAŠKIH DOMOV

06
0602

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

100

0

0

0,0

---

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

400

500

475

118,8

95,0

4.046

4.067

4.062

100,4

99,9

4.046

4.067

4.062

100,4

99,9

4.046

4.067

4.062

100,4

99,9

4.046

4.067

4.062

100,4

99,9

0

308

308

---

100,0

3.340

1.545

1.545

46,3

100,0

400

382

377

94,3

98,6

50

0

0

0,0

---

256

1.832

1.832

715,6

100,0

38.138

46.730

44.170

115,8

94,5

38.138

46.730

44.170

115,8

94,5

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5120601 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoe vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

8.553

16.826

16.325

190,9

97,0

5121301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

4.773

4.866

4.864

101,9

100,0

4025 Tekoe vzdrževanje

4.773

4.866

4.864

101,9

100,0

3.780

11.960

11.461

303,2

95,8

3.780

11.960

11.461

303,2

95,8

5121302 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

29.585

29.904

27.845

94,1

93,1

5121303 INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO

29.585

29.904

27.845

94,1

93,1

29.585

29.904

27.845

94,1

93,1

5.150

6.217

5.946

115,5

95,7

5.150

6.217

5.946

115,5

95,7

3.155

2.546

2.276

72,1

89,4
89,4

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16
1603

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost
5121601 POKOPALIŠKA DEJAVNOST

3.155

2.546

2.276

72,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.705

846

730

42,8

86,2

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.450

1.700

1.546

106,6

91,0

1.995

3.671

3.671

184,0

100,0

1.995

2.031

2.031

101,8

100,0

1.995

2.031

2.031

101,8

100,0

16039003 Objekti za rekreacijo
5121602 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
4025 Tekoe vzdrževanje
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A. Bilanca odhodkov
512 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
5121605 ŠPORTNA IGRIŠA-BALINIŠA
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

71

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

0

1.640

1.640

---

100,0

0

1.640

1.640

---

100,0

A. Bilanca odhodkov
513 - KRAJEVNA SKUPNOST PREGARJE

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

72.700

75.924

51.598

71,0

68,0

8

8

6

80,6

80,6

Urejanje na podroju fiskalne politike

8

8

6

80,6

80,6

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

8

8

6

80,6

80,6

8

8

6

80,6

80,6

8

8

6

80,6

80,6

8.000

863

863

10,8

100,0

8.000

863

863

10,8

100,0

8.000

863

863

10,8

100,0

8.000

863

863

10,8

100,0

0

700

700

---

100,0

8.000

163

163

2,0

100,0

13.679

12.729

4.513

33,0

35,5

13.679

12.729

4.513

33,0

35,5

13.679

12.729

4.513

33,0

35,5

13.679

12.729

4.513

33,0

35,5

0

226

226

---

100,0

513

KRAJEVNA SKUPNOST PREGARJE
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5130201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

04
0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem
5130401 UREJANJE VAŠKIH DOMOV
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5130601 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.280

1.587

568

44,4

35,8

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

3.050

3.050

2.145

70,3

70,3

200

200

0

0,0

0,0

0

227

227

---

100,0

9.149

7.438

1.347

14,7

18,1

25.208

28.432

28.369

112,5

99,8

25.208

28.432

28.369

112,5

99,8

4025 Tekoe vzdrževanje
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

3.608

6.832

6.775

187,8

99,2

5131301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

2.366

2.366

2.309

97,6

97,6

4025 Tekoe vzdrževanje

2.366

2.366

2.309

97,6

97,6

1.242

4.466

4.465

359,5

100,0

1.242

4.466

4.465

359,5

100,0

5131302 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

21.600

21.600

21.594

100,0

100,0

5131304 INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO

21.600

21.600

21.594

100,0

100,0

21.600

21.600

21.594

100,0

100,0

25.805

33.893

17.846

69,2

52,7

25.805

33.893

17.846

69,2

52,7

19.529

19.529

3.522

18,0

18,0

19.529

19.529

3.522

18,0

18,0

17.929

16.906

978

5,5

5,8

1.600

2.623

2.545

159,0

97,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16
1603

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost
5131601 POKOPALIŠKA DEJAVNOST
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

72

A. Bilanca odhodkov
513 - KRAJEVNA SKUPNOST PREGARJE

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
16039003 Objekti za rekreacijo
5131602 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
4025 Tekoe vzdrževanje

5131604 ŠPORTNA IGRIŠA
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

73

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

6.276

14.364

14.324

228,2

99,7

1.276

1.276

1.276

100,0

100,0

1.276

1.276

1.276

100,0

100,0

5.000

13.088

13.048

261,0

99,7

5.000

13.088

13.048

261,0

99,7

A. Bilanca odhodkov
514 - KRAJEVNA SKUPNOST PREM

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

53.380

53.380

30.170

56,5

56,5

10

10

5

53,0

53,0

Urejanje na podroju fiskalne politike

10

10

5

53,0

53,0

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

10

10

5

53,0

53,0

10

10

5

53,0

53,0

10

10

5

53,0

53,0

7.536

7.495

2.960

39,3

39,5

7.536

7.495

2.960

39,3

39,5

7.536

7.495

2.960

39,3

39,5

7.536

7.495

2.960

39,3

39,5

3.160

3.110

2.037

64,5

65,5

850

1.050

832

97,9

79,2

0

91

91

---

100,0

3.476

3.194

0

0,0

0,0

50

50

0

0,0

0,0

33.092

33.133

23.750

71,8

71,7

33.092

33.133

23.750

71,8

71,7

7.092

7.133

5.755

81,1

80,7

5141301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

3.446

3.487

3.487

101,2

100,0

4025 Tekoe vzdrževanje

3.446

3.487

3.487

101,2

100,0

3.646

3.646

2.267

62,2

62,2

3.646

3.646

2.267

62,2

62,2

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

26.000

26.000

17.995

69,2

69,2

5141304 INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO

26.000

26.000

17.995

69,2

69,2

26.000

26.000

17.995

69,2

69,2

12.742

12.742

3.455

27,1

27,1

12.742

12.742

3.455

27,1

27,1

11.691

11.691

2.416

20,7

20,7

11.691

11.691

2.416

20,7

20,7

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

9.991

9.491

384

3,9

4,1

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.700

2.200

2.032

119,5

92,3

1.051

1.051

1.039

98,9

98,9

1.051

1.051

1.039

98,9

98,9

1.051

1.051

1.039

98,9

98,9

514

KRAJEVNA SKUPNOST PREM
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5140201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5140601 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

5141302 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16
1603

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost
5141601 INVEST.IN TEKOE VZDRŽ. POK.IN MRL.VEŽ.

16039003 Objekti za rekreacijo
5141602 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
4025 Tekoe vzdrževanje
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A. Bilanca odhodkov
515 - KRAJEVNA SKUPNOST REICA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

43.519

43.519

37.549

86,3

86,3

5

5

2

34,0

34,0

Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

2

34,0

34,0

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

2

34,0

34,0

5

5

2

34,0

34,0

5

5

2

34,0

34,0

6.750

15.282

14.863

220,2

97,3

6.750

15.282

14.863

220,2

97,3

6.750

15.282

14.863

220,2

97,3

6.750

15.282

14.863

220,2

97,3

515

KRAJEVNA SKUPNOST REICA
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5150201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

04
0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem
5150401 UREJANJE VAŠKIH DOMOV
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5150601 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4026 Poslovne najemnine in zakupnine

750

750

332

44,3

44,3

6.000

14.532

14.532

242,2

100,0

4.466

4.466

1.315

29,5

29,5

4.466

4.466

1.315

29,5

29,5

4.466

4.466

1.315

29,5

29,5

4.466

4.466

1.315

29,5

29,5

275

275

0

0,0

0,0

1.300

1.711

1.298

99,8

75,9

0

17

17

---

100,0

2.891

2.463

0

0,0

0,0

12.872

14.632

13.278

103,2

90,7

12.872

14.632

13.278

103,2

90,7

4.872

4.872

3.518

72,2

72,2

5151301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

2.790

2.790

2.532

90,8

90,8

4025 Tekoe vzdrževanje

2.790

2.790

2.532

90,8

90,8

2.082

2.082

986

47,3

47,3

2.082

2.082

986

47,3

47,3

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

8.000

9.760

9.760

122,0

100,0

5151304 INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO

8.000

9.760

9.760

122,0

100,0

8.000

9.760

9.760

122,0

100,0

12.000

2.517

2.277

19,0

90,5

12.000

2.517

2.277

19,0

90,5

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

12.000

2.517

2.277

19,0

90,5

5151501 KANALIZACIJE

12.000

2.517

2.277

19,0

90,5

12.000

2.517

2.277

19,0

90,5

4029 Drugi operativni odhodki

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

5151302 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

15
1502

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

75

A. Bilanca odhodkov
515 - KRAJEVNA SKUPNOST REICA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

7.426

6.618

5.814

78,3

87,9

Komunalna dejavnost

7.426

6.618

5.814

78,3

87,9

16039003 Objekti za rekreacijo

7.426

6.618

5.814

78,3

87,9

1.276

1.276

973

76,3

76,3

1.276

1.276

973

76,3

76,3

16
1603

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

5151601 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
4025 Tekoe vzdrževanje

5151602 UREDITEV ŠPORTNIH IGRIŠ

6.150

5.342

4.841

78,7

90,6

4202 Nakup opreme

4.150

4.469

4.469

107,7

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

2.000

873

373

18,6

42,7
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A. Bilanca odhodkov
516 - KRAJEVNA SKUPNOST STAROD

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

31.873

31.873

29.247

91,8

91,8

5

5

2

42,0

42,0

Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

2

42,0

42,0

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

2

42,0

42,0

5

5

2

42,0

42,0

5

5

2

42,0

42,0

3.259

3.252

1.877

57,6

57,7

3.259

3.252

1.877

57,6

57,7

3.259

3.252

1.877

57,6

57,7

3.259

3.252

1.877

57,6

57,7

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

220

220

0

0,0

0,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

600

1.907

1.877

312,8

98,4

2.439

1.125

0

0,0

0,0

22.021

27.028

25.966

117,9

96,1

22.021

27.028

25.966

117,9

96,1

3.021

3.021

1.964

65,0

65,0

2.083

2.083

1.415

67,9

67,9

2.083

2.083

1.415

67,9

67,9

938

938

549

58,5

58,5

938

938

549

58,5

58,5

516

KRAJEVNA SKUPNOST STAROD
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5160201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5160601 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS

4029 Drugi operativni odhodki

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest
5161301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

5161302 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

19.000

24.007

24.002

126,3

100,0

5161303 INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO

19.000

24.007

24.002

126,3

100,0

19.000

20.591

20.586

108,4

100,0

0

3.416

3.416

---

100,0

5.000

0

0

0,0

---

5.000

0

0

0,0

---

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

5.000

0

0

0,0

---

5161501 KANALIZACIJE

5.000

0

0

0,0

---

5.000

0

0

0,0

---

1.588

1.588

1.402

88,3

88,3

1.588

1.588

1.402

88,3

88,3

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

15
1502

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16
1603

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost
5161601 POKOPALIŠKA DEJAVNOST
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

16039003 Objekti za rekreacijo
5161602 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
4025 Tekoe vzdrževanje
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950

950

840

88,4

88,4

950

950

840

88,4

88,4

950

950

840

88,4

88,4

638

638

562

88,1

88,1

638

638

562

88,1

88,1

638

638

562

88,1

88,1

A. Bilanca odhodkov
517 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMBIJE

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

38.905

39.683

24.350

62,6

61,4

5

5

5

97,2

97,2

Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

5

97,2

97,2

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

5

97,2

97,2

5

5

5

97,2

97,2

5

5

5

97,2

97,2

0

1.941

1.941

---

100,0

0

1.941

1.941

---

100,0

517

KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMBIJE
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5170201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

04
0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem
5170401 UREJANJE VAŠKIH DOMOV
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5170601 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

100,0

---

100,0

0

1.941

1.941

---

100,0

5.769

3.780

2.964

51,4

78,4

5.769

3.780

2.964

51,4

78,4

5.769

3.780

2.964

51,4

78,4

5.769

3.780

2.964

51,4

78,4

169

172

172

101,8

100,0
54,6

1.057

577

54,6

1.300

1.300

1.060

81,6

81,6

0

130

130

---

100,0

3.243

1.121

1.024

31,6

91,3

4.408

5.234

5.233

118,7

100,0

4.408

5.234

5.233

118,7

100,0

4.408

5.234

5.233

118,7

100,0

5171301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

2.965

3.013

3.013

101,6

100,0

4025 Tekoe vzdrževanje

2.965

3.013

3.013

101,6

100,0

1.443

2.221

2.220

153,9

100,0

1.443

2.221

2.220

153,9

100,0

28.723

28.723

14.208

49,5

49,5

28.723

28.723

14.208

49,5

49,5

27.260

27.260

13.276

48,7

48,7

27.260

27.260

13.276

48,7

48,7

5.490

5.490

17

0,3

0,3

270

270

189

70,1

70,1

21.500

14.309

5.879

27,4

41,1

0

7.191

7.191

---

100,0

1.463

1.463

931

63,7

63,7

1.463

1.463

931

63,7

63,7

0

198

198

---

100,0

1.463

1.265

733

50,1

58,0

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

5171302 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

1603

---

1.941

1.057

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

16

1.941

1.941

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4029 Drugi operativni odhodki

1302

1.941

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4026 Poslovne najemnine in zakupnine

13

0
0

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost
5171601 POKOPALIŠKA DEJAVNOST
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16039003 Objekti za rekreacijo
5171602 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
4023 Prevozni stroški in storitve
4025 Tekoe vzdrževanje
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A. Bilanca odhodkov
518 - KRAJEVNA SKUPNOST TOPOLC

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

43.313

48.313

44.074

101,8

91,2

10

10

6

60,7

60,7

Urejanje na podroju fiskalne politike

10

10

6

60,7

60,7

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

10

10

6

60,7

60,7

10

10

6

60,7

60,7

10

10

6

60,7

60,7

7.400

14.994

14.405

194,7

96,1

7.400

14.994

14.405

194,7

96,1

7.400

14.994

14.405

194,7

96,1

7.400

14.994

14.405

194,7

96,1

518

KRAJEVNA SKUPNOST TOPOLC
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5180201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

04
0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem
5180401 UREJANJE VAŠKIH DOMOV
4202 Nakup opreme

0

2.093

2.093

---

100,0

7.400

12.902

12.312

166,4

95,4

4.716

2.483

2.380

50,5

95,9

4.716

2.483

2.380

50,5

95,9

4.716

2.483

2.380

50,5

95,9

4.716

2.483

2.380

50,5

95,9

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

247

254

254

102,7

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5180601 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

930

521

480

51,7

92,3

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

200

200

138

69,0

69,0

4024 Izdatki za službena potovanja

200

0

0

0,0

---

3.139

1.509

1.509

48,1

100,0

13.666

9.816

9.027

66,1

92,0

13.666

9.816

9.027

66,1

92,0

4029 Drugi operativni odhodki

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

5.166

6.092

5.304

102,7

87,1

5181301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

3.083

4.009

4.009

130,1

100,0

4025 Tekoe vzdrževanje

3.083

4.009

4.009

130,1

100,0

2.083

2.083

1.294

62,1

62,1

2.083

2.083

1.294

62,1

62,1

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

8.500

3.724

3.724

43,8

100,0

5181303 INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO

8.500

3.724

3.724

43,8

100,0

8.500

3.724

3.724

43,8

100,0

1.500

544

544

36,3

100,0

5181302 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

15
1502

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE

1.500

544

544

36,3

100,0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.500

544

544

36,3

100,0

5181501 KANALIZACIJA

1.500

544

544

36,3

100,0

1.500

544

544

36,3

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
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A. Bilanca odhodkov
518 - KRAJEVNA SKUPNOST TOPOLC

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
16
1603

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost
5181601 POKOPALIŠKA DEJAVNOST
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16039003 Objekti za rekreacijo
5181602 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
4025 Tekoe vzdrževanje

80

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

16.021

20.466

17.712

110,6

86,5

16.021

20.466

17.712

110,6

86,5

15.045

19.490

16.736

111,2

85,9

15.045

19.490

16.736

111,2

85,9

2.695

2.695

0

0,0

0,0

750

750

690

92,0

92,0

11.600

16.045

16.045

138,3

100,0

976

976

976

100,0

100,0

976

976

976

100,0

100,0

976

976

976

100,0

100,0

A. Bilanca odhodkov
519 - KRAJEVNA SKUPNOST VRBOVO

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

45.178

54.468

53.522

118,5

98,3

5

5

3

53,6

53,6

Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

3

53,6

53,6

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

3

53,6

53,6

5

5

3

53,6

53,6

5

5

3

53,6

53,6

0

2.416

2.416

---

100,0

0

2.416

2.416

---

100,0

0

2.416

2.416

---

100,0

0

2.416

2.416

---

100,0

0

2.416

2.416

---

100,0

7.425

3.912

3.325

44,8

85,0

7.425

3.912

3.325

44,8

85,0

7.425

3.912

3.325

44,8

85,0

7.425

3.912

3.325

44,8

85,0

5.350

1.975

1.799

33,6

91,1

650

1.920

1.509

232,1

78,6

519

KRAJEVNA SKUPNOST VRBOVO
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5190201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

04
0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem
5190401 UREJANJE VAŠKIH DOMOV
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5190601 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4026 Poslovne najemnine in zakupnine

0

17

17

---

100,0

1.425

0

0

0,0

---

31.053

37.325

36.969

119,1

99,1

31.053

37.325

36.969

119,1

99,1

7.253

6.305

6.015

82,9

95,4

5191301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

4.052

4.644

4.363

107,7

94,0

4025 Tekoe vzdrževanje

4.052

4.644

4.363

107,7

94,0

3.201

1.660

1.652

51,6

99,5

3.201

1.660

1.652

51,6

99,5

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

23.800

31.021

30.954

130,1

99,8

5191303 INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO

23.800

31.021

30.954

130,1

99,8

23.800

31.021

30.954

130,1

99,8

0

4.082

4.082

---

100,0

0

4.082

4.082

---

100,0

0

4.082

4.082

---

100,0

0

4.082

4.082

---

100,0

0

4.082

4.082

---

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

5191302 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

15
1502

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
5191502 METEORNA KANALIZACIJA
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
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A. Bilanca odhodkov
519 - KRAJEVNA SKUPNOST VRBOVO

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
16
1603

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

6.695

6.728

6.728

100,5

100,0

6.695

6.728

6.728

100,5

100,0

5.500

5.533

5.533

100,6

100,0

5191603 POVRAILO VODNEGA PRISPEVKA

1.500

1.533

1.533

102,2

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.500

1.533

1.533

102,2

100,0

4.000

4.000

4.000

100,0

100,0

4.000

4.000

4.000

100,0

100,0

1.195

1.195

1.195

100,0

100,0

1.195

1.195

1.195

100,0

100,0

1.195

1.195

1.195

100,0

100,0

5191606 KLORINATOR
4202 Nakup opreme

16039003 Objekti za rekreacijo
5191602 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
4025 Tekoe vzdrževanje
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A. Bilanca odhodkov
520 - KRAJEVNA SKUPNOST ZABIE

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

38.179

41.504

40.949

107,3

98,7

5

5

5

95,8

95,8

Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

5

95,8

95,8

02029001 Urejanje na podroju fiskalne politike

5

5

5

95,8

95,8

5

5

5

95,8

95,8

5

5

5

95,8

95,8

3.000

2.731

2.731

91,0

100,0

3.000

2.731

2.731

91,0

100,0

3.000

2.731

2.731

91,0

100,0

3.000

2.731

2.731

91,0

100,0

3.000

2.731

2.731

91,0

100,0

8.326

5.208

5.032

60,4

96,6

8.326

5.208

5.032

60,4

96,6

8.326

5.208

5.032

60,4

96,6

520

KRAJEVNA SKUPNOST ZABIE
02
0202

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5200201 STROŠKI PLAIL.PROM.IN BANNIH STOR.
4029 Drugi operativni odhodki

04
0403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem
5200401 UREJANJE VAŠKIH DOMOV
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

06
0602

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

06029001 Delovanje ožjih delov obin
5200601 MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS

8.326

5.208

5.032

60,4

96,6

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.880

347

224

11,9

64,6

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

5.800

3.197

3.145

54,2

98,4

280

283

283

101,0

100,0

4025 Tekoe vzdrževanje
4026 Poslovne najemnine in zakupnine

0

1.381

1.381

---

100,0

366

0

0

0,0

---

11.610

15.378

15.173

130,7

98,7

11.610

15.378

15.173

130,7

98,7

1.410

3.191

3.191

226,3

100,0

5201301 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

1.015

2.471

2.471

243,4

100,0

4025 Tekoe vzdrževanje

1.015

2.471

2.471

243,4

100,0

395

720

720

182,3

100,0

395

720

720

182,3

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

13
1302

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

5201302 ZIMSKA SLUŽBA
4025 Tekoe vzdrževanje

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

10.200

12.187

11.983

117,5

98,3

5201303 INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO

10.200

12.187

11.983

117,5

98,3

10.200

12.187

11.983

117,5

98,3

15.238

18.182

18.007

118,2

99,0

15.238

18.182

18.007

118,2

99,0

14.600

16.344

16.336

111,9

100,0

5201603 POVRAILO VODNEGA PRISPEVKA

1.200

1.246

1.238

103,2

99,4

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.200

1.246

1.238

103,2

99,4

13.400

15.098

15.098

112,7

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13.400

15.098

15.098

112,7

100,0

16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost

0

1.200

1.057

---

88,1

0

1.200

1.057

---

88,1

0

1.200

1.057

---

88,1

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16
1603

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

5201605 HIDRANTNO OMREŽJE

5201604 POKOPALIŠKA DEJAVNOST
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
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A. Bilanca odhodkov
520 - KRAJEVNA SKUPNOST ZABIE

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(2)

(3) (3)/(1) (3)/(2)

638

638

614

96,2

96,2

638

638

614

96,2

96,2

638

638

614

96,2

96,2

(1)

16039003 Objekti za rekreacijo
5201601 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
4025 Tekoe vzdrževanje

84

C. Raun financiranja
400 - OBINSKA UPRAVA

v EUR
PROR VELJ_PROR
2018
2018

ZR
2018
Indeks Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
400
22
2201

(3) (3)/(1) (3)/(2)

(1)

(2)

OBINSKA UPRAVA

716.644

716.644

713.697

99,6

99,6

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

716.644

716.644

713.697

99,6

99,6

716.644

716.644

713.697

99,6

99,6

716.644

716.644

713.697

99,6

99,6

16.990

16.990

16.990

100,0

100,0

16.990

16.990

16.990

100,0

100,0

699.654

699.654

696.708

99,6

99,6

628.012

628.012

625.066

99,5

99,5

71.642

71.642

71.642

100,0

100,0

Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prorauna - domae zadolževanje
4002201 ODPLAILO KREDITA SKLADOM
5503 Odplaila kreditov drugim domaim kreditodajalcem

4002202 ODPLAILO KREDITA BANKAM
5501 Odplaila kreditov poslovnim bankam
5503 Odplaila kreditov drugim domaim kreditodajalcem

85

86

Zakljuni raun prorauna obine Ilirska Bistrica za leto 2018
NART RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
400
04

Vrednost
projekta*

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

OBINSKA UPRAVA

0

13.924.697

6.106.932

0

0

0

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0

256.946

241.182

0

0

0

0

256.946

241.182

0

0

0

0

256.946

241.182

0

0

0

0

11.000

0

0

0

0

0

11.000

0

0

0

0

0

43.395

40.412

0

0

0

0

43.395

40.412

0

0

0

Druge skupne administrativne službe

0403
04039003

Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem

OB038-13-0031 Vaški dom Harije

11.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0045 Vaški dom Topolc

43.395 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0060 Sanacija degradiranih obmoij

198.550 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0049 Vaški dom Ostrožno Brdo

4.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

06

v EUR
Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603
06039002

Dejavnost obinske uprave
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obinske uprave

OB038-07-0002 Nakup pisarniškega pohištva

1.534 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0003 Nakup druge opreme

627 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0004 Nakup raunalnikov in opreme

16.081 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0203 Nakup raunalnikov in prog.opreme - SAOP

1.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-11-0039 Investicijsko vzdrževanje obinske stavbe

59.903 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

87

0

198.550

196.781

0

0

0

0

198.550

196.781

0

0

0

0

4.000

3.989

0

0

0

0

4.000

3.989

0

0

0

0

79.146

61.948

0

0

0

0

79.146

61.948

0

0

0

0

79.146

61.948

0

0

0

0

1.534

792

0

0

0

0

1.534

792

0

0

0

0

627

627

0

0

0

0

627

627

0

0

0

0

16.081

12.734

0

0

0

0

16.081

12.734

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

59.903

47.794

0

0

0

0

59.903

47.794

0

0

0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
07

Vrednost
projekta*

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0

336.624

235.000

0

0

0

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesreami

0

336.624

235.000

0

0

0

0

19.624

0

0

0

0

0

19.624

0

0

0

0

0
0

19.623
1

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0703
07039001

Pripravljenost sistema za zašito, reševanje in pomo

OB038-16-0026 SI-HR Garib

19.624 01.01.2018

31.12.2018

PV - Transfer iz državnega prorauna
PV - Lastna proraunska sredstva
07039002

Delovanje sistema za zašito, reševanje in pomo

0

317.000

235.000

0

0

31.12.2018

0

115.000

115.000

0

0

0

31.12.2018

0
0
0

25.355
89.646
110.000

25.355
89.646
110.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

31.12.2018

0
0
0

25.355
84.646
10.000

25.355
84.646
10.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

32.000

0

0

0

0

0

32.000

0

0

0

0

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

0

30.800

17.564

0

0

0

Program reforme kmetijstva in živilstva

0

30.800

17.564

0

0

0

0

14.300

13.978

0

0

0

0

2.000

1.978

0

0

0
0

OB038-16-0021 Gasilsko vozilo PGD Il.Bistrica

115.000 01.01.2018
PV - Transfer iz državnega prorauna
PV - Lastna proraunska sredstva

OB038-16-0022 Gasilsko vozilo PGD Knežak

110.000 01.01.2018
PV - Transfer iz državnega prorauna
PV - Lastna proraunska sredstva

OB038-18-0003 Nadomestno vozilo PGD Knežak

10.000 01.01.2018
PV - Lastna proraunska sredstva

OB038-18-0004 Gasilski domovi po obini

50.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0005 Gasilski dom Podgrad

32.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

11

v EUR
Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

1102
11029001

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB038-07-0103 Zagotavljanje tehnine podpore - društva

2.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0062 Kritje stroškov prevoza iz odronih krajev

12.300 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
11029002

Razvoj in prilagajanje podeželskih obmoij

OB038-07-0106 Ureditev pašnikov

3.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0107 Posodobitev kmet.gospodarstva

6.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0108 Trajni nasadi

1.500 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0109 Naložbe za opr.dop.dejav.na kmetiji

6.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

88

0

2.000

1.978

0

0

0

12.300

12.000

0

0

0

0

12.300

12.000

0

0

0

0

16.500

3.586

0

0

0

0

3.000

739

0

0

0

0

3.000

739

0

0

0

0

6.000

2.518

0

0

0

0

6.000

2.518

0

0

0

0

1.500

329

0

0

0

0

1.500

329

0

0

0

0

6.000

0

0

0

0

0

6.000

0

0

0

0

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
12

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

0

239.383

14.899

0

0

0

Urejanje podroja uinkovite rabe in obnovljivih virov energije

0

239.383

14.899

0

0

0

0

239.383

14.899

0

0

0

0

12.761

12.761

0

0

0

0

12.761

12.761

0

0

0

0

26.622

2.137

0

0

0

0

26.622

2.137

0

0

0

0

200.000

0

0

0

0

1206
12069001

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB038-15-0032 Energetska sanacija OŠ Antona Žnideršia

12.761 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-16-0024 Energetska sanacija in daljinsko ogrevanje

26.622 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0039 Energetska sanacija obinskih objektov

200.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

13

v EUR
Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302
13029001

Cestni promet in infrastruktura
Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

OB038-15-0037 Kolesarske in gorsko kolesarske poti

10.469 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

OB038-07-0068 Prešernova ulica

50.785 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0224 Mostiek Bubec - Posrtvica (Dekleva)

50.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0238 Most na LC Zabie

16.800 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0242 Most Sušak Lisac

27.814 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0245 LC Mala Bukovica (G1/6)

54.400 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0247 Ureditev plonikov in avtobusnih postajališ

47.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0249 Sanacija plazov

9.129 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-08-0104 Javna pot Podgraje

17.812 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-10-0005 LC Podbeže

698 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-11-0020 Povezov. cesta med Vilharjevo in Šercerjevo cesto

232.500 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

89

0

200.000

0

0

0

0

0

3.024.943

1.578.276

0

0

0

0

3.024.943

1.578.276

0

0

0

0

10.469

9.826

0

0

0

0

10.469

9.826

0

0

0

0

10.469

9.826

0

0

0

0

3.014.475

1.568.450

0

0

0

0

0

50.785

0

0

0

0

0

50.785

0

0

0

0

50.000

11.163

0

0

0

0

50.000

11.163

0

0

0

0

16.800

0

0

0

0

0

16.800

0

0

0

0

0

27.814

3.355

0

0

0

0

27.814

3.355

0

0

0

0

54.400

0

0

0

0

0

54.400

0

0

0

0

0

47.000

24.033

0

0

0

0

47.000

24.033

0

0

0

0

9.129

7.129

0

0

0

0

9.129

7.129

0

0

0

0

17.812

0

0

0

0

0

17.812

0

0

0

0

0

698

0

0

0

0

0

698

0

0

0

0

0

232.500

6.710

0

0

0

0

232.500

6.710

0

0

0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB038-11-0035 Plonik in avtobusno postajališe Dolenje-Jelšane

Vrednost
projekta*

910.570 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-11-0042 Intervencije - ceste

99.354 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-13-0018 Ureditev parkiriš po obini

90.160 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0027 Krožiše pri pošti

19.566 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0085 Varna pot v šolo - 3.faza

240.359 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-16-0003 Ureditev krožiš

29.669 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-16-0016 Krožiše pri Petrolu

12.926 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-16-0019 Povezovalna pot Mola jug Mola sever

8.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-16-0020 Javna pot v Gubevi ulici

80.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-16-0032 Pot Gornji Zemon - Šentjak

49.500 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-16-0039 Avtobusno postajališe Pregarje

85.917 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-17-0002 Cesta v IC Plama

50.915 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-17-0006 Ureditev javne poti v S-13

51.690 01.01.2018
93.065 01.01.2018

64.751 01.01.2018
28.750 01.01.2018
85.000 01.01.2018
20.495 01.01.2018

0

0

0

302.570

0

0

0

0

99.354

58.817

0

0

0

0

99.354

58.817

0

0

0

0

90.160

86.561

0

0

0
0

0

90.160

86.561

0

0

0

19.566

17.972

0

0

0

0

19.566

17.972

0

0

0

0

240.359

193.336

0

0

0

0

240.359

193.336

0

0

0

0

29.669

1.037

0

0

0

0

29.669

1.037

0

0

0

0

12.926

0

0

0

0

0

12.926

0

0

0

0

0

8.000

5.594

0

0

0

0

8.000

5.594

0

0

0

0

80.000

68.107

0

0

0

0

80.000

68.107

0

0

0

0

49.500

24.787

0

0

0

0

49.500

24.787

0

0

0

0

85.917

5.917

0

0

0

0

85.917

5.917

0

0

0

0

50.915

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

51.690

0

0

0

0

31.12.2018

0

93.065

0

0

0

0

31.12.2018

0
0
0

49.360
43.705
64.751

0
0
64.751

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

31.12.2018
31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-17-0020 Ureditev pešpoti

302.570

608.000

50.915

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-17-0017 Most Mala Bukovica

608.000

0

51.690

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-17-0015 Asfaltiranje parkir.pri gasilskem domu PGD Il.Bis.

0

0

PV - Transfer iz državnega prorauna
PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-17-0013 Ureditev vaške poti v vasi Vrbovo

Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

0
31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-17-0011 Kolesarski pas Gregorieva - Bazoviška

v EUR

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

90

0

64.751

64.751

0

0

0

28.750

28.728

0

0

0

0

28.750

28.728

0

0

0

0

85.000

20.984

0

0

0

0

85.000

20.984

0

0

0

0

20.495

20.495

0

0

0

0

20.495

20.495

0

0

0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB038-17-0021 Ureditev ceste Sabonje - Raice

Vrednost
projekta*

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

7.226 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-17-0031 Cestiše Mikoza - Pošta

1.469 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0002 Povezovalna cesta Topolc

22.659 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0006 Krožiše pri Špehu

47.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0008 Trnovska cesta

75.000 01.01.2018
5.000 01.01.2018
30.000 01.01.2018
73.000 01.01.2018

5.000 01.01.2018
20.000 01.01.2018
39.000 01.01.2018
40.000 01.01.2018
427.623 01.01.2018
17.568 01.01.2018
20.978 01.01.2018
8.683 01.01.2018

0

0

0

0

0

0

0

0

22.659

21.907

0

0

0

0

22.659

21.907

0

0

0

0

47.000

3.538

0

0

0
0
0

0

75.000

19.398

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

31.12.2018

0

73.000

8.704

0

0

0

31.12.2018

0
0
0

35.000
38.000
5.000

0
8.704
3.623

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

5.000

3.623

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

39.000

0

0

0

0

0

39.000

0

0

0

0

0

40.000

39.993

0

0

0

0

40.000

39.993

0

0

0

31.12.2018
31.12.2018

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0043 Cesta na Sv. Katarino

0

1.469

0

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0040 Cesta Zabie - Gomanci

1.469

0

0

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0033 Nadomestna cesta Il.Bistrica-Svišaki

0

0

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0017 Krožiše pri blagovnici

0

0

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0016 Vaška cesta Vrbica

0

0

3.538

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0015 Vaška cesta Podgraje

0

0

19.398

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0013 Varna pot v šolo-OŠ Knežak

0

5.720

47.000

PV - Transfer iz državnega prorauna
PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0012 Ukrepi za umiritev prometa

5.720

7.226

75.000

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0011 Varna pot v šolo-plonik Brinškov klanec

7.226

0

0

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0010 Sanacija zem.plazu na JP Dol.potok-Vel.brdo

0

0
31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0009 Asfaltiranje dovozne ceste v Podgradu

v EUR
Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

91

0

427.623

416.568

0

0

0

0

427.623

416.568

0

0

0

0

17.568

17.568

0

0

0

0

17.568

17.568

0

0

0

0

20.978

20.978

0

0

0

0

20.978

20.978

0

0

0

0

8.683

7.623

0

0

0

0

8.683

7.623

0

0

0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
14

Vrednost
projekta*

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB038-07-0341 Subvencioniranje obrestne mere za malo gospod.

5.100 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-17-0009 Pospeš.razvoja gospodarstva v Obini Il.Bistrica

295.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB038-11-0006 Nakup opreme na gradu Prem

6.938 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

0

565.062

145.809

0

0

0

0

300.100

145.809

0

0

0

0

300.100

145.809

0

0

0

0

5.100

0

0

0

0

0

5.100

0

0

0

0

0

295.000

145.809

0

0

0

0

295.000

145.809

0

0

0

0

264.962

0

0

0

0

0

264.962

0

0

0

0

0

6.938

0

0

0

0
0

0

6.938

0

0

0

31.12.2018

0

48.037

0

0

0

0

31.12.2018

0
0
0

46.699
1.338
209.499

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

31.12.2018

0
0
0

31.425
178.074
488

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

168
320

0
0

0
0

0
0

0
0

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE

0

3.914.952

1.238.604

0

0

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

0

3.810.340

1.230.999

0

0

0

OB038-16-0025 SI-HR Mavrica Doživetij

48.037 01.01.2018
PV - Transfer iz državnega prorauna
PV - Lastna proraunska sredstva

OB038-18-0025 Terra Gotica

209.499 01.01.2018
PV - Lastna proraunska sredstva
PV - EU sredstva

OB038-18-0027 Kulturni utrip I

488 01.01.2018
PV - Lastna proraunska sredstva
PV - EU sredstva

15

v EUR
Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

1502
15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB038-07-0034 Deponija v Jelšanah

245.608 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB038-07-0043 Kanalizacija in vodovod Topolc

31.280 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0047 Kanalizacija Vrbovo

61 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0048 Kanalizacija Vrbica

488 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0049 Kanalizacija in vodovod Koseze

12.993 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

92

0

245.608

129.315

0

0

0

0

245.608

129.315

0

0

0

0

245.608

129.315

0

0

0

0

3.544.732

1.094.657

0

0

0

0

31.280

0

0

0

0

0

31.280

0

0

0

0

0

61

0

0

0

0

0

61

0

0

0

0

0

488

0

0

0

0

0

488

0

0

0

0

0

12.993

3.898

0

0

0

0

12.993

3.898

0

0

0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB038-07-0056 Kanalizacija in vodovod Zareje

Vrednost
projekta*

5.200 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-08-0089 Kanalizacija in kolektor Jablanica

3.434 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-11-0028 Kanalizacija in N Hrušica III. faza

1.342 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-11-0040 Intervencije - kanalizacije

43.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-12-0009 Kanalizacija elje

210.000 01.01.2018

31.12.2018

12.993 01.01.2018
27.023 01.01.2018
23.300 01.01.2018
1.722.474 01.01.2018

74.492 01.01.2018

26.221 01.01.2018

20.500 01.01.2018
24.419 01.01.2018
26.149 01.01.2018

43.103 01.01.2018

31.500 01.01.2018

0

0

0

0

3.434

0

0

0

0

0

1.342

1.342

0

0

0

0

1.342

1.342

0

0

0

0

43.000

7.993

0

0

0

0

43.000

7.993

0

0

0
0
0

0

12.993

3.965

0

0

0

0

12.993

3.965

0

0

0

0

27.023

15.128

0

0

0

0

27.023

15.128

0

0

0

0

23.300

0

0

0

0

0

23.300

0

0

0

0

31.12.2018

0

1.722.474

53.070

0

0

0

31.12.2018

0
0
0

1.382.130
340.344
74.492

0
53.070
34.038

0
0
0

0
0
0

0
0
0

31.12.2018

0
0
0

40.454
34.038
26.221

0
34.038
20.500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

31.12.2018

0
0
0

5.720
20.501
20.500

0
20.500
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

0

20.500

0

0

0

0

24.419

0

0

0

0

0

24.419

0

0

0

0

31.12.2018

0

26.149

0

0

0

0

31.12.2018

0
0
0

13.074
13.074
43.103

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

31.12.2018

0
0
0

33.074
10.029
31.500

0
0
21.500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

10.000
21.500

0
21.500

0
0

0
0

0
0

31.12.2018

PV - Transfer iz državnega prorauna
PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0096 Kanal.v Brinšk.ul. in delu ceste Pod Stražico

3.434

0

0

PV - Transfer iz državnega prorauna
PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0095 Ureditev kanal.v delih ulice Toneta Tomšia

0

0

PV - Transfer iz državnega prorauna
OB038-15-0094 Kanal. v delih Kosove.ul,Vodn.ul. In Jurieve ul.

0

0

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0093 Kanal.na delu od Vilh.c.,Gub. ul.in V. drev.

0

0

0

PV - Transfer iz državnega prorauna
PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0092 Izgradnja zadrž.bazena in razbremen. ob Bistrici

0

0

94.406

PV - Transfer iz državnega prorauna
PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0091 Ureditev kanalizacije v delu Županieve ulice

0

0

94.406

PV - Transfer iz državnega prorauna
PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0090 Ureditev kanal. ob Podgrajski ul. in vodotoku Pila

0

5.200

210.000

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0089 Ureditev kanalizacije na obmoju IC Il. Bistrica

5.200

0

210.000

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0088 Ureditev glavnega kolektorja ob Reki Reki

0

0

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0058 Kanalizacija Harije,Tominje,Zajelšje in Podbeže

Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

0

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0055 Komunalna opremljenost Mola južni del

v EUR

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

PV - Transfer iz državnega prorauna
PV - Lastna proraunska sredstva

93

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB038-16-0010 Izdelava DIIP odvaj.in iš.kom.odpad.voda v ILB

Vrednost
projekta*

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

2.440 01.07.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-16-0028 Meteorna kanalizacija na Bau

45.175 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-16-0029 Kanalizacija v Maistrovi ulici

12.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-17-0007 istilna naprava Šembije

200.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-17-0012 Ureditev komunal.opreme v ul.Vojkov Drevored

410.783 01.01.2018

435.731 01.01.2018

16.226 01.01.2018
18.300 01.01.2018
23.790 01.01.2018
12.500 01.01.2018
27.816 01.11.2018

15029003

15049001

7.500 01.01.2018
19.127 01.01.2018
16.000 01.01.2018

0

0

12.000

11.956

0

0

0

0

12.000

11.956

0

0

0

0

200.000

82.829

0

0

0

0

200.000

82.829

0

0

0

31.12.2018

31.12.2018

0
0
0

155.731
280.000
16.226

128.998
280.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

PV - Transfer iz državnega prorauna
OB038-15-0068 Protipoplavni ukrepi Trpane in Ilirska Bistrica

0

0

0

PV - Transfer iz državnega prorauna
OB038-15-0067 Protipoplavni ukrepi Reica Topolc 1

0

0

0
0
0

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0066 Protipoplavni ukrepi Topolc 2 Dolnja Bitnja

0

0

0

Nartovanje, varstvo in urejanje voda
651 01.01.2018

0

45.175

0
0
0

Upravljanje in nadzor vodnih virov

OB038-10-0073 Ureditev vodotoka v Vrbovem

45.175

0

0

PV - Transfer iz državnega prorauna
PV - Lastna proraunska sredstva

1504

0

0
0
0

Izboljšanje stanja okolja
20.000 01.01.2018

0

332.593

PV - Lastna proraunska sredstva

OB038-18-0038 Polnilne postaje za elektrina vozila

0

0

314.811
17.782
408.998

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0047 Komunalna oprema v IC Ba

0

0

410.783

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0037 Kanalizacija na delu Bazoviške ceste

0

2.440

361.983
48.800
435.731

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0036 Kanalizacija na obmoju Levstikove ulice

2.440

2.440

0
0
0

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0035 Kanal.na obmo.Strit.,Partiz.hrib in Strme poti

2.440

0

0

PV - Lastna proraunska sredstva
PV - EU sredstva
OB038-18-0034 Kanal.na delu Juri.in Gregor.ulice

0

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
PV - Domai partnerji
OB038-18-0022 Komunalno opremljanje industrijske cone Plama

v EUR
Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

31.12.2018

PV - Transfer iz državnega prorauna

94

0

16.226

0

0

0

0

18.300

0

0

0

0

0

18.300

0

0

0

0

0

23.790

0

0

0

0

0

23.790

0

0

0

0

0

12.500

0

0

0

0

0

12.500

0

0

0

0

0

27.816

0

0

0

0

0

27.816

0

0

0

0

0

20.000

7.027

0

0

0

0

20.000

7.027

0

0

0

0
0

5.800
14.200

0
7.027

0
0

0
0

0
0

0

104.611

7.605

0

0

0

0

104.611

7.605

0

0

0

0

651

651

0

0

0

0

651

651

0

0

0

0

7.500

0

0

0

0

0

7.500

0

0

0

0

0

19.127

0

0

0

0

0

19.127

0

0

0

0

0

16.000

0

0

0

0

0

16.000

0

0

0

0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB038-18-0018 Hudournik Mala Bukovica

Vrednost
projekta*

14.349 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0019 Staro mestno jedro

46.984 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602
16029003

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Prostorsko nartovanje

OB038-07-0127 Obinski prostorski nart

37.369 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0129 OPPN Mašun

6.032 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0130 OPPN Svišaki

12.772 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-12-0025 Konservatorski narti za mesto Il.Bistrica

9.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

1603
16039001

Komunalna dejavnost
Oskrba z vodo

OB038-09-0089 Subvencioniranje cene za vodo

44.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-10-0074 Oskrba s pitno vodo obale in Krasa

10.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-11-0041 Intervencije - vodovodi

20.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-12-0036 Vodovodno omrežje po obini Ilirska Bistrica

450.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0070 Vodovod Brkini

20.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-16-0004 Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica - Rodik 1.faz

977.484 01.01.2018

25.000 01.01.2018

16059002

6.954

0

0

0

14.349

6.954

0

0

0

0

46.984

0

0

0

0

0

46.984

0

0

0

0

0

1.932.710

211.058

0

0

0

0

65.173

4.861

0

0

0

0

65.173

4.861

0

0

0

0

37.369

1.098

0

0

0

0

37.369

1.098

0

0

0

0

6.032

1.860

0

0

0

0

6.032

1.860

0

0

0

0

12.772

1.903

0

0

0

0

12.772

1.903

0

0

0

0

9.000

0

0

0

0

0

9.000

0

0

0

0

0

1.546.484

77.194

0

0

0

0

1.546.484

77.194

0

0

0

0

44.000

32.685

0

0

0

0

44.000

32.685

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

20.000

14.418

0

0

0

0

20.000

14.418

0

0

0
0

0

450.000

18.477

0

0

0

450.000

18.477

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0
0

20.000

0

0

0

977.484

11.614

0

0

0

31.12.2018

0
0
0

922.282
55.202
25.000

0
11.614
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Spodbujanje stanovanjske gradnje
23.729 01.01.2018

14.349

0

0

Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB038-07-0136 Stanovanjsko naselje Pod Hribom

0

0

PV - Lastna proraunska sredstva

1605

Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

31.12.2018

PV - Transfer iz državnega prorauna
PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0050 Vodovod IC Plama

v EUR

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

95

0

25.000

0

0

0

0

0

71.053

31.403

0

0

0

0

23.729

23.729

0

0

0

0

23.729

23.729

0

0

0

0

23.729

23.729

0

0

0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
16059003

Vrednost
projekta*

Drugi programi na stanovanjskem podroju

OB038-14-0007 Sanacija vestanovanjskih objektov

47.324 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

1606

Upravljanje in razpolaganje z zemljiši (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiša)

16069001

Urejanje obinskih zemljiš

OB038-07-0139 Urejanje zemljiško knjiž.sta.in geod.st.cest

100.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
16069002

Nakup zemljiš

OB038-07-0151 Nakup zemljiš po odloku in drugi nakupi

150.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov

OB038-07-0015 Reševalno vozilo za NMP

385.000 01.01.2018

33.822 01.01.2018

73.115 01.01.2018
5.000 01.01.2018
25.932 20.06.2018

18029002

619 01.01.2018

7.674

0

0

0

47.324

7.674

0

0

0

0

250.000

97.601

0

0

0

0

100.000

30.891

0

0

0

0

100.000

30.891

0

0

0

0

100.000

30.891

0

0

0

0

150.000

66.710

0

0

0

0

150.000

66.710

0

0

0

0

150.000

66.710

0

0

0

0

522.869

198.833

0

0

0

0

522.869

198.833

0

0

0

0

0

0

0

0

31.12.2018

0
0
0

75.000
310.000
33.822

75.000
89.138
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

31.12.2018

0
0
0

15.000
18.822
73.115

0
0
13.664

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

73.115

13.664

0

0

0

0

5.000

5.000

0

0

0

0

5.000

5.000

0

0

0

0

25.932

16.031

0

0

0

0
0
0

19.130
6.802
0

11.826
0
4.205

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

733.379

390.863

0

0

0

0

31.000

25.000

0

0

0

31.12.2018
31.12.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0032 Železniarski muzej

47.324

0

Premina kulturna dedišina
30.381 01.01.2018

0

0

198.833

Ohranjanje kulturne dedišine

OB038-15-0002 Zbirka Vrbiših šjm

0

0

164.138

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

0

522.869

PV - Transfer iz državnega prorauna
PV - Posredni proraunski uporabniki
PV - Lastna proraunska sredstva

18

7.674

385.000

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0041 Vozilo urgentnega zdravnika

47.324

0

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-17-0014 Nabava ortopana

0

0

PV - Posredni proraunski uporabniki
PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-16-0037 Preureditev Zdravstvenega doma Il.Bistrica

Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

31.12.2018

PV - Posredni proraunski uporabniki
PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-08-0079 Preureditev prostorov zobozdravstva

v EUR

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

96

0

31.000

25.000

0

0

0

0

30.381

25.000

0

0

0

0

30.381

25.000

0

0

0

0

619

0

0

0

0

0

619

0

0

0

0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
1803
18039004

Vrednost
projekta*

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

Programi v kulturi

0

Mediji in avdiovizualna kultura

OB038-08-0014 Oprema za obinsko glasilo

600 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
18039005

Drugi programi v kulturi

OB038-07-0143 Investicijsko vzdrževanje - knjižnica Makse Samsa

1.393 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0155 Dom na Vidmu

125.850 01.01.2018

31.12.2018

55.906 01.01.2018

48.258 01.01.2018

72.345 01.01.2018

80.090 01.01.2018

8.000 01.01.2018

18059001

46.200 01.01.2018
167.739 01.01.2018

0

0

0

0

0

600

579

0

0

0

0

392.840

247.671

0

0

0

0

1.393

0

0

0

0

0

1.393

0

0

0

0

0

0
0

31.12.2018

0

55.906

50.263

0

0

0

31.12.2018

0
0
0

40.205
15.701
48.258

0
50.263
41.432

0
0
0

0
0
0

0
0
0

31.12.2018

0
0
0

8.000
40.258
72.345

0
41.432
1.205

0
0
0

0
0
0

0
0
0

31.12.2018

0
0
0

50.169
22.176
81.090

0
1.205
40.744

0
0
0

0
0
0

0
0
0

31.12.2018

0
0
0

37.395
43.695
8.000

40.744
0
7.966

0
0
0

0
0
0

0
0
0

31.12.2018
31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0024 Športni park bazen

0
0

0

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-17-0032 Drsališe

579
579

0

Programi športa
95.000 01.01.2018

600
600

0

Šport in prostoasne aktivnosti

OB038-15-0052 Nogometno igriše ob OŠ Podgrad

0
0

106.061

PV - Lastna proraunska sredstva

1805

0

106.061

PV - Lastna proraunska sredstva
PV - EU sredstva
OB038-16-0041 Atrij v Domu na Vidmu

0

125.850

PV - Transfer iz državnega prorauna
PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0075 Kulturni utrip II

0

125.850

PV - Transfer iz državnega prorauna
PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0074 Visit Brkini

248.250

0

PV - Transfer iz državnega prorauna
PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0073 Spominska soba Ostrožno Brdo

393.440

0

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0072 Bolnica Zalesje

v EUR
Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

31.12.2018

PV - Transfer iz državnega prorauna
PV - Lastna proraunska sredstva

97

0

8.000

7.966

0

0

0

0

308.939

117.613

0

0

0

0

308.939

117.613

0

0

0

0

95.000

72.358

0

0

0
0

0

95.000

72.358

0

0

0

46.200

45.255

0

0

0

0

46.200

45.255

0

0

0

0

167.739

0

0

0

0

0
0

70.000
97.739

0
0

0
0

0
0

0
0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
19

Vrednost
projekta*

IZOBRAŽEVANJE

1902
19029001

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrtci

OB038-08-0073 Oprema v VE Jelšane

5.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-08-0077 Igrala v VE Podgora

3.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-09-0008 Oprema za koncesijski vrtec

2.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-09-0022 Oprema v VVE Podgrad

2.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-09-0028 Ureditev dodatnega oddelka v VE Knežak

854 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-10-0016 Raunalniška oprema v Vrtcu Il.Bistrica

1.498 01.09.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-10-0062 Izgradnja prizidka k OŠ Podgora Kuteževo

32.600 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-12-0018 Intervencije v vrtcih

15.048 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-12-0028 Investicijsko vzdrževanja vrtca Jelšane

3.200 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0006 Raunalniška oprema Zavod De Notre Dame

1.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0020 Raunalniška oprema VVE Podgrad

1.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0021 Investicijsko vzdrževanje VVE Knežak

5.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0023 Investicijsko vzdrževanje vrtca Il.Bistrica

17.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

1903
19039001

Primarno in sekundarno izobraževanje
Osnovno šolstvo

OB038-07-0080 Investicije v telovadnico OŠ AŽ

4.346 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0081 Oprema na OŠ AŽ

v EUR

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

5.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

98

Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

0

2.287.882

1.772.898

0

0

0

0

89.200

60.833

0

0

0

0

89.200

60.833

0

0

0

0

5.000

4.986

0

0

0

0

5.000

4.986

0

0

0

0

3.000

3.000

0

0

0

0

3.000

3.000

0

0

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

2.000

742

0

0

0

0

2.000

742

0

0

0

0

854

854

0

0

0

0

854

854

0

0

0

0

1.498

1.498

0

0

0

0

1.498

1.498

0

0

0

0

32.600

32.575

0

0

0

0

32.600

32.575

0

0

0

0

15.048

8.199

0

0

0

0

15.048

8.199

0

0

0

0

3.200

0

0

0

0

0

3.200

0

0

0

0

0

1.000

995

0

0

0

0

1.000

995

0

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

5.000

4.984

0

0

0

0

5.000

4.984

0

0

0

0

17.000

0

0

0

0

0

17.000

0

0

0

0

0

2.198.682

1.712.066

0

0

0

0

2.166.930

1.698.012

0

0

0

0

4.346

4.346

0

0

0

0

4.346

4.346

0

0

0

0

5.000

5.000

0

0

0

0

5.000

5.000

0

0

0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB038-07-0083 Sanacija oken v OŠ AŽ

Vrednost
projekta*

101.469 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0084 Raunalniška oprema v OŠ AŽ

14.020 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0092 Raunalniška oprema v OŠ DK

11.971 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0093 Oprema na OŠ DK

843 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0123 Oprema na OŠ Jelšane

2.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0171 Raunalniška oprema na OŠ Jelšane

2.180 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0172 Rekonstrukcija OŠ Jelšane

0 01.01.2018

31.12.2018

4.552 01.01.2018
3.155 01.01.2018
40.000 01.01.2018
6.210 01.01.2018
2.000 01.01.2018
6.278 01.01.2018
1.713 01.01.2018
230 01.01.2018
3.155.999 01.01.2018

1.292 01.01.2018
19.031 01.01.2018

14.026

0

0

0

14.020

14.026

0

0

0

0

11.971

11.970

0

0

0

0

11.971

11.970

0

0

0

0

843

837

0

0

0

0

843

837

0

0

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

2.180

2.173

0

0

0

0

2.180

2.173

0

0

0
0
0

0

4.552

4.552

0

0

0

0

4.552

4.552

0

0

0

0

3.155

3.108

0

0

0

0

3.155

3.108

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

6.210

5.690

0

0

0

0

6.210

5.690

0

0

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

6.278

5.496

0

0

0

0

6.278

5.496

0

0

0

0

1.713

1.713

0

0

0

0

1.713

1.713

0

0

0

0

230

228

0

0

0

0

230

228

0

0

0

31.12.2018

0

1.846.855

1.309.143

0

0

0

31.12.2018

0
0
0

1.099.146
747.709
1.292

680.723
628.420
1.292

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-11-0070 Intervencije - šole

14.020

0

0

PV - Transfer iz državnega prorauna
PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-11-0026 Zamenjava pohištva v OŠ DK

0

0

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-10-0071 Izgradnja OŠ Podgrad

0

0

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-08-0003 Oprema na OŠ Pregarje

0

0

0

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0191 Raunalniška oprema na OŠ Pregarje

0

0

131.608

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0186 Raunalniška oprema na OŠ Podgrad

0

101.469

131.608

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0183 Oprema na OŠ Podgora

101.469

101.469

0

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0182 Raunalniška oprema na OŠ Podgora

101.469

0

0

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0175 Telovadnica na OŠ Knežak

0

0

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0174 Raunalniška oprema na OŠ Knežak
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0

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0173 Oprema na OŠ Knežak

v EUR

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

99

0

1.292

1.292

0

0

0

19.031

16.822

0

0

0

0

19.031

16.822

0

0

0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB038-12-0003 Prizidek in sanacija OŠ Knežak

Vrednost
projekta*

24.178 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-12-0031 Investicijsko vzdrževanje v OŠ Antona Žnideršia

7.607 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0008 Investicijsko vzdrževanje OŠ Jelšane

4.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0011 Investicijsko vzdrževanje OŠ Podgora

4.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0013 Investicijsko vzdrževanje OŠ Pregarje

4.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-18-0028 Zunanja ureditev OŠ Podgrad

50.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
19039002

Glasbeno šolstvo

OB038-07-0118 Oprema na glasbeni šoli

933 01.01.2008

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0119 Raunalniška oprema na glasbeni šoli

998 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0120 Glasbila

5.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-11-0017 Investicijsko vzdrževanje v glasbeni šoli

7.255 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
19039003

Splošno srednje in poklicno šolstvo

OB038-07-0115 Oprema za gimnazijo

3.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0337 Raunalniška oprema na srednji šoli

2.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-07-0338 Uila za srednjo šolo

2.000 01.01.2008

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0059 Investicijsko vzdrževanje v srednji šoli

10.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-17-0018 Delil.prehr.in jedil.v sred.šoli Il.B

v EUR

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

565 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

100
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0

24.178

11.966

0

0

0

0

24.178

11.966

0

0

0

0

7.607

7.607

0

0

0

0

7.607

7.607

0

0

0

0

4.000

3.880

0

0

0

0

4.000

3.880

0

0

0

0

4.000

3.999

0

0

0

0

4.000

3.999

0

0

0

0

4.000

3.298

0

0

0

0

4.000

3.298

0

0

0

0

50.000

43.789

0

0

0

0

50.000

43.789

0

0

0

0

14.187

12.978

0

0

0

0

933

933

0

0

0

0

933

933

0

0

0

0

998

998

0

0

0

0

998

998

0

0

0

0

5.000

5.000

0

0

0

0

5.000

5.000

0

0

0

0

7.255

6.046

0

0

0

0

7.255

6.046

0

0

0

0

17.565

1.076

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

514

0

0

0

0

2.000

514

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

565

561

0

0

0

0

565

561

0

0

0

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
500
06

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

KRAJEVNA SKUPNOST BITNJA

0

31.384

31.340

0

0

0

LOKALNA SAMOUPRAVA

0

534

534

0

0

0

0

534

534

0

0

0

0

534

534

0

0

0

0

534

534

0

0

0

0

534

534

0

0

0

0

28.050

28.016

0

0

0

0

28.050

28.016

0

0

0
0

Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

0602
06029001

Delovanje ožjih delov obin

OB038-18-0042 Raunalnik in oprema Bitnja (KS)

534 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

1302
13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

OB038-11-0045 Investicije v cestno infr. - Rateevo Brdo (KS)

6.044 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-12-0039 Investicije v cestno infr. - Dolnja Bitnja (KS)

4.982 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0048 Investicije v cestno infr. - Gornja Bitnja (KS)

2.550 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-17-0023 Investicije v cestno infr. - Kilove (KS)

10.006 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-17-0024 Investicije v cestno infr. - Janeževo Brdo (KS)

2.400 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB038-15-0005 Javna razsvetljava Bitnja (KS)

2.069 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

15

v EUR
Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE

1504
15049001

Upravljanje in nadzor vodnih virov
Nartovanje, varstvo in urejanje voda

OB038-11-0047 Vaški kal Janeževo Brdo (KS)

2.800 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
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25.947

0
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6.044
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0

0

0

6.044
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0

0
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4.947

0

0

0

0

2.550
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0

0

0
0

0

2.550
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0

0

0

10.006

10.006
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0

0

0
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0

0

0

0

2.400
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0

0

0

0
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0

0

0

0
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0

0

0

0
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0

0

0

0
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0

0

0

0

2.800

2.790

0

0

0

0

2.800

2.790

0

0

0

0

2.800

2.790

0

0

0

0

2.800

2.790

0

0

0

0

2.800

2.790

0

0

0

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
501
04

0

31.283

31.283

0

0

0

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0

15.140

15.140

0

0

0

0

15.140

15.140

0

0

0

0

15.140

15.140

0

0

0

0

15.140

15.140

0

0

0

0

15.140

15.140

0

0

0

0

745

745

0

0

0

0

745

745

0

0

0

Druge skupne administrativne službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem

OB038-07-0252 Vaški dom Dolnji Zemon (KS)

15.140 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

0602
06029001

Delovanje ožjih delov obin

OB038-14-0011 Raunalnik in oprema - Dolnji Zemon (KS)

745 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
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0

0

0

0

0

0

745

745

0

0

0

9.006

0

0

0

0

9.006

9.006

0

0

0

0

9.006

9.006

0

0

0

0

9.006

9.006

0

0

0

0

9.006

9.006

0

0

0

0

6.391

6.391

0

0

0

Komunalna dejavnost

0

6.391

6.391

0

0

0

Objekti za rekreacijo

0

6.391

6.391

0

0

0

0

6.391

6.391

0

0

0

0

6.391

6.391

0

0

0

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest
9.006 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039003

745
745

9.006

OB038-11-0051 Investicije v cestno infr. - Gornji Zemon (KS)

1603

745
745

0

Cestni promet in infrastruktura

13029002

0
0

0

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

16
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KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJI ZEMON

0403

06

v EUR

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

OB038-13-0021 Igriše Dolnji Zemon (KS)

6.391 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
502
04

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

KRAJEVNA SKUPNOST HARIJE

0

26.672

26.672

0

0

0

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0

9.908

9.908

0

0

0

0

9.908

9.908

0

0

0

0

9.908

9.908

0

0

0

0

9.908

9.908

0

0

0

0

9.908

9.908

0

0

0

0

9.791

9.791

0

0

0

0

9.791

9.791

0

0

0
0

Druge skupne administrativne službe

0403
04039003

Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem

OB038-12-0047 Vaški dom Harije (KS)

9.908 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

1302
13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

OB038-11-0056 Investicije v cestno infr. - Zajelšje (KS)

4.791 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-12-0048 Investicije v cestno infr. - Tominje (KS)

5.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039003

Objekti za rekreacijo

9.791

9.791

0

0

4.791

4.791

0

0

0

0

4.791

4.791

0

0

0

0

5.000

5.000

0

0

0

0

5.000

5.000

0

0

0

0

6.973

6.973

0

0

0

0

6.973

6.973

0

0

0

0

6.973

6.973

0

0

0

6.973

6.973

0

0

0

0

6.973

6.973

0

0

0

KRAJEVNA SKUPNOST HRUŠICA

0

26.658

26.658

0

0

0

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

0

26.658

26.658

0

0

0

0

26.658

26.658

0

0

0

0

18.300

18.300

0

0

0

0

18.300

18.300

0

0

0

0

18.300

18.300

0

0

0

0

8.358

8.358

0

0

0

0

8.358

8.358

0

0

0

0

8.358

8.358

0

0

0

6.973 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

13

0
0

0

OB038-17-0026 Igriše in baliniše Zajelšje (KS)

503

v EUR
Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

1302
13029002

Cestni promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

OB038-11-0060 Investicije v cestno infr. - Hrušica (KS)

18.300 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB038-15-0012 Javna razsvetljava Hrušica (KS)

8.358 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
504
15

0

55.060

34.081

0

0

0

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE

0

50.060

31.866

0

0

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

0

50.060

31.866

0

0

0

0

50.060

31.866

0

0

0

0

50.060

31.866

0

0

0

0

50.060

31.866

0

0

0

0

5.000

2.215

0

0

0

0

5.000

2.215

0

0

0

15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB038-15-0038 Komunalno urejanje po mestu Il.Bistrica (KS)

50.060 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Šport in prostoasne aktivnosti

1805
18059001

Programi športa

0

5.000

2.215

0

0

0

0

5.000

2.215

0

0

0

0

5.000

2.215

0

0

0

KRAJEVNA SKUPNOST JASEN

0

6.318

6.318

0

0

0

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

0

6.318

6.318

0

0

0

0

6.318

6.318

0

0

0

0

6.318

6.318

0

0

0

0

6.318

6.318

0

0

0

0

6.318

6.318

0

0

0

OB038-15-0040 Športna igriša in pešpoti po mestu Il.B. (KS)

5.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

505
13

Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

KRAJEVNA SKUPNOST ILIRSKA BISTRICA

1502

18

v EUR

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

1302
13029002

Cestni promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

OB038-11-0063 Investicije v cestno infr. - Jasen (KS)

6.318 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

104

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
506
04

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

KRAJEVNA SKUPNOST JELŠANE

0

79.922

59.133

0

0

0

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0

1.355

1.355

0

0

0

0

1.355

1.355

0

0

0

0

1.355

1.355

0

0

0

0

1.355

1.355

0

0

0

0

1.355

1.355

0

0

0

0

5.088

5.088

0

0

0

0

5.088

5.088

0

0

0

Druge skupne administrativne službe

0403
04039003

Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem

OB038-13-0023 Vaški dom Veliko Brdo (KS)

1.355 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

06

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin

0602
06029001

Delovanje ožjih delov obin

OB038-18-0046 Oprema Jelšane (KS)

5.088 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

1302
13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

OB038-11-0065 Investicije v cestno infr. - Jelšane (KS)

31.250 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-12-0060 Investicije v cestno infr. - Veliko Brdo (KS)

8.747 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-12-0061 Investicije v cestno infr. - Dolenje (KS)

9.125 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

16

v EUR
Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039002

Komunalna dejavnost
Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost

OB038-07-0347 Pokopališe Jelšane (KS)

21.735 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
16039003

Objekti za rekreacijo

OB038-12-0065 Igriše Jelšane (KS)

2.621 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
507
04

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽAK

0

41.291

41.291

0

0

0

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0

9.487

9.487

0

0

0

0

9.487

9.487

0

0

0

0

9.487

9.487

0

0

0

0

9.487

9.487

0

0

0

0

9.487

9.487

0

0

0

0

19.185

19.185

0

0

0

0

19.185

19.185

0

0

0
0

Druge skupne administrativne službe

0403
04039003

Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem

OB038-08-0040 Vaški dom Koritnice (KS)

9.487 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
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PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

1302
13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

0

19.185

19.185

0

0

0

19.185

19.185
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0

0

19.185

19.185

0

0

0

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE

0

683

683

0

0

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

0

683

683

0

0

0

0
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0

0

0

0

683

683

0

0

0

0

683

683

0

0

0

0

11.936

11.936

0

0

0

Komunalna dejavnost

0

11.936

11.936

0

0

0

Objekti za rekreacijo

0

11.936

11.936

0

0

0

0

11.936

11.936

0

0

0

0

11.936

11.936

0

0

0

OB038-11-0073 Investicije v cestno infr. - Knežak (KS)

19.185 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

15
1502

15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB038-15-0033 Kanalizacija Knežak (KS)

683 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

16

v EUR
Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039003

OB038-11-0074 Igriše Ba (KS)

11.936 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

106

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
508
13

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

KRAJEVNA SKUPNOST KOSEZE

0

31.450

17.869

0

0

0

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

0

23.837

10.256

0

0

0

0

23.837

10.256

0

0

0

0

23.837

10.256

0

0

0

0

13.580

0

0

0

0

0

13.580

0

0

0

0

0

7.612

7.611

0

0

0

0

7.612

7.611

0

0

0

0

2.645

2.645

0

0

0

0

2.645

2.645

0

0

0

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE

0

7.613

7.613

0

0

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

0

7.613

7.613

0

0

0

Cestni promet in infrastruktura

1302
13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

OB038-11-0078 Investicije v cestno infr. - Koseze (KS)

13.580 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-11-0079 Investicije v cestno infr. - M.Bukovica (KS)

7.612 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-12-0069 Investicije v cestno infr.- Soze (KS)

2.645 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

15

v EUR
Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

1502
15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB038-08-0042 Kanalizacija KS Koseze

7.613 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
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0

7.613

7.613

0

0

0

0

7.613

7.613

0

0

0

0

7.613

7.613

0

0

0

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
509
04

0

27.427

27.427

0

0

0

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0

1.027

1.027

0

0

0

0

1.027

1.027

0

0

0

0

1.027

1.027

0

0

0

0

1.027

1.027

0

0

0

0

1.027

1.027

0

0

0

0

23.376

23.376

0

0

0

0

23.376

23.376

0

0

0
0

Druge skupne administrativne službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem

OB038-07-0261 Vaški dom Kuteževo (KS)

1.027 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

1302
13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

OB038-15-0015 Inv. v cestno infr. KS Kuteževo (KS)

14.376 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0016 Propusti po KS Kuteževo (KS)

9.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

16

Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

KRAJEVNA SKUPNOST KUTEŽEVO

0403

13

v EUR

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039001

Komunalna dejavnost
Oskrba z vodo

OB038-15-0017 Hidrantno omrežje KS Kuteževo (KS)

3.025 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
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0

23.376

23.376

0

0

0

14.376

14.376

0

0

0

0

14.376

14.376

0

0

0

0

9.000

9.000

0

0

0

0

9.000

9.000

0

0

0

0

3.025

3.025

0

0

0

0

3.025

3.025

0

0

0

0

3.025

3.025

0

0

0

0

3.025

3.025

0

0

0

0

3.025

3.025

0

0

0

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
510
04

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

KRAJEVNA SKUPNOST NOVOKRAINE

0

29.811

29.780

0

0

0

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0

11.022

11.022

0

0

0

0

11.022

11.022

0

0

0

0

11.022

11.022

0

0

0

0

11.022

11.022

0

0

0

0

11.022

11.022

0

0

0

0

10.098

10.068

0

0

0

0

10.098

10.068

0

0

0
0

Druge skupne administrativne službe

0403
04039003

Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem

OB038-08-0067 Ureditev vaških domov - KS Novokraine

11.022 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

1302
13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

OB038-11-0087 Investicije v cestno infr. - Sušak (KS)

6.500 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-16-0027 Investicije v cestno infr. po KS Novokraine (KS)

3.598 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

OB038-12-0072 Hidrantno omrežje - Novokraine (KS)

1.974 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

10.098

10.068

0

0

6.500

6.470

0

0

0

0

6.500

6.470

0

0

0

0

3.598

3.598

0

0

0

0

3.598

3.598

0

0

0

0

8.690

8.690

0

0

0

0

8.690

8.690

0

0

0

0

1.974

1.974

0

0

0

0

1.974

1.974

0

0

0

0

1.974

1.974

0

0

0

6.716

6.716

0

0

0

0

4.033

4.033

0

0

0

0

4.033

4.033

0

0

0

0

2.683

2.683

0

0

0

0

2.683

2.683

0

0

0

KRAJEVNA SKUPNOST OSTROŽNO BRDO

0

6.100

0

0

0

0

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0

6.100

0

0

0

0

0

6.100

0

0

0

0

0

6.100

0

0

0

0

0

6.100

0

0

0

0

0

6.100

0

0

0

0

Objekti za rekreacijo

OB038-11-0092 Igriše Novokraine (KS)

4.033 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-11-0093 Igriše Sušak (KS)

2.683 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

04

0
0

0

16039003

511

v EUR
Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

0403
04039003

Druge skupne administrativne službe
Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem

OB038-07-0262 Vaški dom Ostrožno Brdo (KS)

6.100 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
512
13

Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD

0

31.544

29.484

0

0

0

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

0

29.904

27.845

0

0

0

0

29.904

27.845

0

0

0

0

29.904

27.845

0

0

0

0

5.000

2.943

0

0

0

0

5.000

2.943

0

0

0

0

5.000

4.997

0

0

0

0

5.000

4.997

0

0

0

0

14.898

14.898

0

0

0

0

14.898

14.898

0

0

0

0

5.007

5.007

0

0

0

0

5.007

5.007

0

0

0

0

1.640

1.640

0

0

0

Komunalna dejavnost

0

1.640

1.640

0

0

0

Objekti za rekreacijo

0

1.640

1.640

0

0

0

0

1.640

1.640

0

0

0

0

1.640

1.640

0

0

0

Cestni promet in infrastruktura

1302
13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

OB038-12-0075 Investicije v cestno infr. - Sabonje (KS)

5.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-12-0076 Investicije v cestno infr.- Podbeže (KS)

5.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-12-0077 Investicije v cestno infr. - Podgrad (KS)

14.898 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-12-0078 Investicije v cestno infr. - Raice (KS)

5.007 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

16

v EUR

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039003

OB038-17-0019 Baliniše Raice (KS)

1.640 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
513
04

0

35.550

35.505

0

0

0

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0

863

863

0

0

0

0

863

863

0

0

0

0

863

863

0

0

0

0

163

163

0

0

0

0

163

163

0

0

0

0

700

700

0

0

0

0

700

700

0

0

0

0

21.600

21.594

0

0

0

0

21.600

21.594

0

0

0

0

21.600

21.594

0

0

0

0

9.600

9.595

0

0

0

0

9.600

9.595

0

0

0

0

12.000

11.999

0

0

0

0

12.000

11.999

0

0

0

0

13.088

13.048

0

0

0

Komunalna dejavnost

0

13.088

13.048

0

0

0

Objekti za rekreacijo

0

13.088

13.048

0

0

0

0

5.000

4.961

0

0

0

0

5.000

4.961

0

0

0

0

8.088

8.088

0

0

0

0

8.088

8.088

0

0

0

Druge skupne administrativne službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem

OB038-07-0265 Vaški dom Gabrk

163 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-14-0014 Oprema za vaški dom Pregarje (KS)

700 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

OB038-15-0019 Investicije v cestno infr.Huje (KS)

9.600 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0022 Investicije v cestno infr. Prelože (KS)

12.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

16

Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

KRAJEVNA SKUPNOST PREGARJE

0403

13

v EUR

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039003

OB038-12-0080 Baliniše Pregarje (KS)

10.898 01.07.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-12-0081 Igriše Gabrk (KS)

8.088 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
514
13

v EUR

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

KRAJEVNA SKUPNOST PREM

0

26.000

17.995

0

0

0

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

0

26.000

17.995

0

0

0

0

26.000

17.995

0

0

0

0

26.000

17.995

0

0

0

0

8.000

8.000

0

0

0

0

8.000

8.000

0

0

0

0

8.000

0

0

0

0

0

8.000

0

0

0

0

0

10.000

9.995

0

0

0

0

10.000

9.995

0

0

0

1302
13029002

Cestni promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

OB038-11-0104 Investicije v cestno infr. - Smrje (KS)

8.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-11-0105 Investicije v cestno infr. - elje (KS)

8.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-12-0001 Investicije v cestno infr. - Prem (KS)

10.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

112

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
515
04

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

KRAJEVNA SKUPNOST REICA

0

32.150

31.410

0

0

0

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0

14.532

14.532

0

0

0

0

14.532

14.532

0

0

0

0

14.532

14.532

0

0

0

0

14.532

14.532

0

0

0

0

14.532

14.532

0

0

0

0

9.760

9.760

0

0

0

0

9.760

9.760

0

0

0
0

Druge skupne administrativne službe

0403
04039003

Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem

OB038-09-0027 Vaški dom Dobropolje (KS)

14.532 01.03.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

1302
13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

0

9.760

9.760

0

0

0

4.956

4.956

0

0

0

0

4.956

4.956

0

0

0

0

4.804

4.804

0

0

0

0

4.804

4.804

0

0

0

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE

0

2.517

2.277

0

0

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

0

2.517

2.277

0

0

0

OB038-11-0109 Investicije v cestno infr. - Reica (KS)

4.956 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-15-0023 Investicije v cestno infr. Zareje (KS)

4.804 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

15
1502

15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB038-14-0004 Kanalizacija po KS Reica (KS)

2.517 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

16

v EUR
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PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039003

Komunalna dejavnost
Objekti za rekreacijo

OB038-15-0046 Igriše Zareica (KS)

5.342 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
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0

2.517

2.277

0

0

0

0

2.517

2.277

0

0

0

0

2.517

2.277

0

0

0

0

5.342

4.841

0

0

0

0

5.342

4.841

0

0

0

0

5.342

4.841

0

0

0

0

5.342

4.841

0

0

0

0

5.342

4.841

0

0

0

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
516
13

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

KRAJEVNA SKUPNOST STAROD

0

24.007

24.002

0

0

0

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

0

24.007

24.002

0

0

0

0

24.007

24.002

0

0

0

0

24.007

24.002

0

0

0

0

7.000

6.995

0

0

0

0

7.000

6.995

0

0

0

0

17.007

17.007

0

0

0

0

17.007

17.007

0

0

0

KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMBIJE

0

23.441

15.011

0

0

0

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0

1.941

1.941

0

0

0

0

1.941

1.941

0

0

0

Cestni promet in infrastruktura

1302
13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

OB038-11-0113 Investicije v cestno infr. - Studena gora (KS)

7.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-11-0114 Investicije v cestno infr. - Starod (KS)

17.007 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

517
04
0403

Druge skupne administrativne službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem

OB038-07-0275 Vaški dom Šembije

1.941 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

16

v EUR
Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039002

Komunalna dejavnost
Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost

OB038-07-0310 Mrliška vežica Šembije (KS)

21.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

114

0

1.941

1.941

0

0

0

0

1.941

1.941

0

0

0

0

1.941

1.941

0

0

0

0

21.500

13.070

0

0

0

0

21.500

13.070

0

0

0

0

21.500

13.070

0

0

0

0

21.500

13.070

0

0

0

0

21.500

13.070

0

0

0

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
518
04

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

KRAJEVNA SKUPNOST TOPOLC

0

35.307

34.717

0

0

0

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0

14.994

14.405

0

0

0

0

14.994

14.405

0

0

0

0

14.994

14.405

0

0

0

0

14.994

14.405

0

0

0

0

14.994

14.405

0

0

0

0

3.724

3.724

0

0

0

0

3.724

3.724

0

0

0
0

Druge skupne administrativne službe

0403
04039003

Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem

OB038-08-0051 Vaški dom Topolc (KS)

14.994 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

1302
13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

0

3.724

3.724

0

0

0

3.724

3.724

0

0

0

0

3.724

3.724

0

0

0

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE

0

544

544

0

0

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

0

544

544

0

0

0

0

544

544

0

0

0

0

544

544

0

0

0

0

544

544

0

0

0

0

16.045

16.045

0

0

0

0

16.045

16.045

0

0

0

0

16.045

16.045

0

0

0

0

16.045

16.045

0

0

0

0

16.045

16.045

0

0

0

OB038-11-0118 Investicije v cestno infr. - Topolc (KS)

3.724 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

15
1502

15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB038-18-0029 Kanalizacija Topolc (KS)

544 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
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v EUR
Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039002

Komunalna dejavnost
Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost

OB038-18-0030 Pokopališe Podstenje (KS)

16.045 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
519
04

0

41.518

41.451

0

0

0

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0

2.416

2.416

0

0

0

0

2.416

2.416

0

0

0

0

2.416

2.416

0

0

0

0

2.416

2.416

0

0

0

0

2.416

2.416

0

0

0

0

31.021

30.954

0

0

0

0

31.021

30.954

0

0

0
0

Druge skupne administrativne službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem

OB038-07-0277 Vaški dom Vrbica (KS)

2.416 01.10.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

1302
13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

OB038-11-0121 Investicije v cestno infr. - Vrbica (KS)

4.883 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-11-0122 Investicije v cestno infr. - Vrbovo (KS)

20.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-11-0123 Investicije v cestno infr. - Jablanica (KS)

47.529 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

15

0

31.021

30.954

0

0

0

4.883

4.880

0

0

0

0

4.883

4.880

0

0

0

0

20.000

19.947

0

0

0

0

20.000

19.947

0

0

0

0

6.138

6.127

0

0

0

0

6.138

6.127

0

0

0

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE

0

4.082

4.082

0

0

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

0

4.082

4.082

0

0

0

0

4.082

4.082

0

0

0

0

4.082

4.082

0

0

0

0

4.082

4.082

0

0

0

0

4.000

4.000

0

0

0

0

4.000

4.000

0

0

0

1502
15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB038-11-0127 Kanalizacija Vrbica (KS)

4.082 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
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Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

KRAJEVNA SKUPNOST VRBOVO

0403

13

v EUR

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039001

Komunalna dejavnost
Oskrba z vodo

OB038-18-0031 Klorinator Jablanica (KS)

4.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
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0

4.000

4.000

0

0

0

0

4.000

4.000

0

0

0

0

4.000

4.000

0

0

0

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
520
04

Zaetek
Konec
financiranja financiranja

KRAJEVNA SKUPNOST ZABIE

0

30.017

29.812

0

0

0

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0

2.731

2.731

0

0

0

0

2.731

2.731

0

0

0

0

2.731

2.731

0

0

0

0

2.731

2.731

0

0

0

0

2.731

2.731

0

0

0

0

12.187

11.983

0

0

0

0

12.187

11.983

0

0

0
0

Druge skupne administrativne službe

0403
04039003

Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem

OB038-07-0278 Vaški dom Zabie

2.731 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

1302
13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

OB038-11-0128 Investicije v cestno infr. - Zabie (KS)

903 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
OB038-11-0129 Investicije v cestno infr. - Podgraje (KS)

11.285 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva
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v EUR
Veljavni proracun 2018 Realizacija 2018

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039001

Komunalna dejavnost
Oskrba z vodo

OB038-12-0093 Hidrantno omrežje - Zabie (KS)

15.098 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proraunska sredstva

12.187

11.983

0

0

903

903

0

0

0

0

903

903

0

0

0

0

11.285

11.080

0

0

0

0

11.285

11.080

0

0

0

0

15.098

15.098

0

0

0

0

15.098

15.098

0

0

0

0

15.098

15.098

0

0

0

0

15.098

15.098

0

0

0

0

15.098

15.098

0

0

0

0

14.597.607

6.698.174

0

0

0

PV-DP
PV-EU

PV - Domai partnerji
PV - EU sredstva

0
0

48.800
502.089

17.782
280.000

0
0

0
0

0
0

PV-LS
PV-PPU

PV - Lastna proraunska sredstva
PV - Posredni proraunski uporabniki

0
0

9.982.294
96.802

5.582.133
75.000

0
0

0
0

0
0

PV-TDP

PV - Transfer iz državnega prorauna

Skupaj NRP:

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

0
0

Skupaj PV - Proraunski viri
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0

3.967.622

743.258

0

0

0

0

14.597.607

6.698.174

0

0

0
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OBRAZLOŽITEV
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE ILIRSKA BISTRICA
ZA LETO 2018

119
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OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE
ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2018
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OSNOVNI PODATKI OBČINE ILIRSKA BISTRICA
Naziv: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Naslov: Bazoviška cesta 14, 6250 ILIRSKA BISTRICA
Matična številka: 5880416000
Identifikacijska številka za DDV: SI 19908911
Dejavnost: 84.110 Splošna dejavnost javne uprave
Druge dejavnosti: 58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij idr. periodike
Šifra proračunskega uporabnika: 75370
Podračun: IBAN SI56 0123 8010 0016 470 Odprt pri banki: Banka Slovenije
Leto ustanovitve: 1994
Vrsta lastnine: Državna lastnina
Telefon: 05 71 41 361
Telefax: 05 71 41 284
E-pošta: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si
URL naslov: http://www.ilirska-bistrica.si
Proračunsko leto: koledarsko leto

PREDSTAVITEV OBČINE ILISKA BISTRICA
Občina Ilirska Bistrica leži na jugu Slovenije, ob meji z Republiko Hrvaško. Njeno območje je zelo razgibano, od
Snežniške planote z najvišjo izven alpsko goro Snežnik, kraških travnikov Zgornje Pivke, doline reke Reke ali kot
ji domačini pravimo Vjlke uode, flišnega gričevja Brkini, kjer uspeva odlično sadje in kjer izdelujejo znani
Brkinski slivovec, do Podgrajskega in Jelšanskega podolja s številnimi kraškimi pojavi.
Na celotnem območju živi 13.313 prebivalcev (stanje na dan 1.7.2018). Po dostopnih podatkih je bilo na dan 1.
decembra 2018 število delovno aktivnih prebivalcev v občini 3.538 in 593 brezposelnih oseb v decemberu 2016.

Slika: Občinska stavba

Občino Ilirska Bistrica sestavlja 64 naselij, ki so strnjena v 22 krajevnih skupnosti in sicer: KS Bitnja, KS Bač, KS
Dolnji Zemon, KS Harije, KS hrušica, KS Ilirska Bistrica, KS Jasen, KS Jelšane, KS Knežak, KS Koseze, KS Kuteževo,
KS Novokračine, KS Ostrožno Brdo, KS Podgrad, KS Pregarje, KS Prem, KS Rečica, KS Starod, KS Šembije, KS
Topolc, KS vrbovo, in KS Zabiče.
Občina je ustanoviteljica sedmih osnovnih šol: OŠ Dragotin Kette Ilirska Bistrica, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska
Bistrica, OŠ Podgora Kuteževo, OŠ Jelšane, OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje, OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ
Rudolfa Ukoviča Podgrad in Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica.
V osnovnih šolah na Pregarjah, v Knežaku, Jelšanah, Kuteževemu in Podgradu delujejo tudi enote vrtca.
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Občina Ilirska Bistrica je tudi ustanoviteljica Glasbene šole Ilirska Bistrica, Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica,
Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica, Turistično informativnega centra Ilirska Bistrica in soustanoviteljica zavoda
Kraške lekarne. Za pokritje potreb po zagotovitvi otroškega varstva imamo tudi koncesijski vrtec Zavoda sester
De Notre Dame v Ilirski Bistrici.
Po veljavnem Odloku o kategorizaciji (2001) in spremembah (2016) je bila na dan 31.12.2016 dolžina občinskih
cest:
 Lokalne ceste 102 237m
 Lokalne ceste v mestu: 5 366 m
 Javne poti: 109 257 m
 Javne poti v mestu: 14 368 m

Občina Ilirska Bistrica je organizirana preko treh organov:
Župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi občinsko upravo in je odgovoren za izvrševanje proračuna. župan
opravlja funkcijo poklicno. Poleg župana imamo v Občini Ilirska Bistrica tudi dva nepoklicna podžupana.

Občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja v občini in ima 23 članov, ki svojo funkcijo opravljajo
nepoklicno. Člani občinskega sveta odločajo o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Nadzornega odbora, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Organiziranost po oddelkih v Občini Ilirska Bistrica je sledeča:

Župan
Direktor OU

Urad Župana

Oddelek za
gospodarsko
infrastrukturo

Oddelek za
gospodarstvo
in finance

Oddelek za
družbene
dejavnosti

Na dan 31.12.2018 je bilo v občinski upravi zaposlenih 35 delavcev, tri sodelavke so bile na porodniškem
dopustu. Vsako leto Občina omogoči tudi študentom in dijakom opravljanje praktičnega usposabljanja, kot tudi
študentskega dela v poletnem času.
Proračun občine Ilirska Bistrica za leto 2018 je bil sprejet na 25. redni seji, dne 15.2.2018, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 10/2018. Do sprejema proračuna se je njegovo izvrševanje izvajalo na podlagi Sklepa o začasnem
financiranju občine Ilirska Bistrica v obdobju januar – marec 2018, ki ga je sprejel župan in je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 74/2017, z dne 20.12.2017.
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ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2018
Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani
prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se upošteva členitev,
ki je predpisana za sestavo proračuna.
Zaključni račun proračuna vsebuje:
a) splošni del zaključnega računa proračuna,
b) posebni del zaključnega računa proračuna in
c) obrazložitve zaključnega računa proračuna.
V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo:
- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,
- primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.
Sprejeti proračun preteklega leta je lahko proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. Veljavni
proračun je proračun ali spremembe proračuna ali rebalans proračuna s spremembami med proračunskim
letom, ki nastanejo po sprejetju proračuna, sprememb proračuna ali rebalansa proračuna do konca
proračunskega leta.
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018, je sprejel Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na seji dne
15.2.2018 (Uradni list RS, št. 10/2018 dne 21.2.2018) in zajema tudi proračun krajevne skupnosti.
Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitve:
- splošnega dela zaključnega računa proračuna,
- posebnega dela zaključnega računa proračuna,
- izvajanja načrta razvojnih programov,
- podatkov iz bilance stanja in
- upravljanja likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladniškega računa.
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Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe
makroekonomskih gibanj med letom
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 zajema tudi proračun krajevnih skupnosti. Zaradi
spremembe višin in virov prihodkov ter odhodkov, kakor tudi spremembe sredstev na računu med ocenjenimi
sredstev prenosa v sprejetem proračunu za leto 2018 so bile skladno z 12. členom odloka opravljene tudi
potrebne prerazporeditve sredstev.
Osnova za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2018 je bila Jesenska napoved gospodarskih gibanj
Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge
izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost je bil za leto 2018 upoštevan sklenjeni Dogovor o ukrepih
na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki je bil med socialnimi partnerji sklenjen
decembra 2016, torej višje obveznosti z naslova napredovanj v plačne razrede in nazive iz leta 2017 (prvo višje
izplačilo v januarju 2018) in učinki odprave anomalij.
Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za
pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF
posreduje neposrednim uporabnikom. Za proračun so bila upoštevana navodila oziroma podatki o dohodnini in
finančni izravnavi, ki jo je bilo potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZFO-1).
Plan proračuna občine Ilirska Bistrica za leto 2018 je bil pripravljen na podlagi že izdanih sklepih oziroma
predvidenih sklepih ministrstev o sofinanciranju posameznih programov oziroma investicij.
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Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna
V obdobju od sprejema proračuna za leto 2018 pa do 31.12.2018 so bile na podlagi 6. člena odloka o proračunu
in sklepov župana opravljene posamezne prerazporeditve sredstev. Prerazporeditve so bile opravljene zaradi
zagotovitve dodatnih sredstev potrebnih za izvajanje posameznih aktivnosti. Glede na navedeno, je bil pri
pripravi zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018, upoštevan veljavni proračun Občine
Ilirska Bistrica za leto 2018.

Prihodki pr orač una
Na osnovi veljavne ekonomske klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke,
kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.
Naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine, so naloge, ki jih mora občina
opravljati na podlagi zakonov, in v obsegu, določenem z zakoni, ter se nanašajo na:
- zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih:
- predšolske vzgoje,
- osnovnega šolstva in športa,
- primarnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,
- socialnega varstva, - kulture;
- zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb;
- urejanje občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na občinskih cestah;
- požarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave;
- plačila stanarin in stanovanjskih stroškov;
- delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog, pa
tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb;
- opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom.
Skupna višina načrtovanih prihodkov je v veljavnem proračunu občine Ilirska Bistrica za leto 2018 znašala
21.860.601 evrov, realizirani pa so bili v višini 12.691.200 evrov oz. 58,1 % od načrtovanih. V nadaljevanju sledi
obrazložitev realizacije prihodkov, predvidenih v proračunu občine za leto 2018.

Struktura realizacije prihodkov proračuna za leto
2018
Davčni prihodki

Nedavčni prihodki

Prejete donacije

Transferni prihodki

2,57%

0,00%

Kapitalski prihodki

10,92%

8,67%

77,84%

Graf: Struktura realizacije prihodkov proračuna za leto 2018
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Vrsta prihodkov

Sprejeti plan 2018

Veljavni plan 2018

Realizacija 2018

Index

1

2

3

4

4/3

70 Davčni prihodki

9.859.039

9.859.039

9.878.858

100

71 Nedavčni prihodki
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Tabela: Realizacija prihodkov gleda na skupino konta

70 - DAVČNI PRIHODKI

9.878.858 EUR

Davčni prihodki
Veljavni proračun 2018
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Domači davki na blago in
storitve

Graf: Davčni prihodki

700 - Davki na dohodek in dobiček……………………………………………………………………………..……….8.644.031 EUR
Dohodnina je bila načrtovana v višini 8.644.031 evrov in v isti višini tudi realizirana.
703 - Davki na premoženje…………………………………………………………………………………………….……….989.431 EUR
Davki na premoženje so bili načrtovani v višini 962.270 evrov, realizirani pa v višini 989.431 evrov oz.
102,8% in vključujejo:
a) davke na nepremičnine, ki so bili načrtovani v višini 740.200 evrov, realizirani v višini 766.665 evrov
(103,6%):
davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb je bil načrtovan v višini 5.000 evrov, realiziran pa
v višini 5.394 evrov (107,9 %),
davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo je bil načrtovan v višini 1.500 evrov,
realiziran v višini 931 evrov (62,1 %),
zamudne obresti od davkov na nepremičnine niso bile načtovane, realizirane so bile v višini 5
evrov ,
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb je bilo načrtovano v višini 420.000
evrov, realizirano v višini 442.920 evrov (105,5%),
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nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb je bilo načrtovano v višini 311.000
evrov, realizirano v višini 315.798 evrov (101,5%),
zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so bile načrtovane v
višini 2.700 evrov. Višina zamudnih obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, katere zaračuna in izterja FURS, je v letu 2018 znašalo 1.617 evrov (59,9 %).

b) davke na premičnine:
davek na vodna plovila je bil načrtovan v višini 500 evrov, realiziran pa je bil v višini 409 evrov
(81,8 %),
zamudne obresti od davkov na premičnine so bile načrtovane v višini 10 evrov in bile realizirane v
višini 1 evro.
c) davke na dediščine in darila
davek na dediščine in darila je bil načrtovan v višini 81.000 evrov, realiziran pa v višini 108.229
evrov (133,6 %),
zamudne obresti davkov občanov so bile načrtovane v višini 110 evrov ter realizirane v višini 211
evrov (191,6%).
d) davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki so bili načrtovani v višini 140.450 evrov,
realizirani v višini 113.918 evrov (81,1 %):
davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb je bil načrtovan v višini 25.000 evrov, realiziran v
višini 31.207 evrov (124,8%),
davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb je bil načrtovan v višini 115.000 evrov, realiziran
v višini 82.711 evrov (71,9 %),
davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča je bil
načrtovan v višini 200 evrov, realizacije ni bilo,
zamudne obresti od davka na promet nepremičnin so bile načrtovane v višini 250 evrov,
realizacije ni bilo.
704 - Domači davki na blago in storitve…………………………………………………………………………….…...245.396 EUR
Domači davki na blago in storitve so bili načrtovani v višini 252.738 evrov, realizirani v višini 245.396 evrov
(97,1 %), in vključujejo:
a) davke na posebne storitve
davek na dobitke od iger na srečo je bil načrtovan v višini 5.000 evrov, realiziran v višini 17.576
evrov (351,5%).
b) drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki so bili načrtovani v višini 247.738 evrov, realizirani v višini
227.819 evrov (92%) in zajemajo:
okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je bila načrtovana v
višini 170.000 evrov, realizirana pa v višini 144.824 evrov (85,2%),
turistično takso, ki je bila načrtovana v višini 7.500 evrov, vplačana pa v višini 5.714 evrov (76,2
%),
občinske takse od pravnih oseb, ki so bile načrtovane v višini 2.000 evrov, realizirane pa v višini
1.243 evrov (62,1 %),
občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov, ki so bile načrtovane v višini 200 evrov, realizirane
pa v višini 85 evrov (42,4%),
sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih občina zagotovi iz sredstev
pristojbin glede na prilive iz Uprave RS za javna plačila. V letu 2018 smo prejeli sredstva v višini
75.954 evrov.
706 – Drugi davki………………………………………………………………………………………………………………………………0 EUR
Na podkontu 706099 – drugi davki je bilo zaradi nerazporejenih plačil dajatev, za katere je nadzornik DURS,
izkazano negativno stanje v višini 4.854 evrov. Po priporočilu Ministrstva za finance, Direktorata za
računovodstvo, ki pravi, da v primeru negativnega stanja, izkazanega v poslovnih knjigah občin, na
podkontu 706099 – drugi davki, po stanju na dan 31.12.2018, kar je skladno tudi s poročilom B2 Iz UJP,
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zaradi česar ni možno izpolniti obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov za AJPES,
predlagajo, da se znesek preknjiži na podkonto 714199 – drugi izredni nedavčni prihodki.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

1.099.862 EUR

Nedavčni prihodki
Veljavni proračun 2018

Zaključni račun 2018
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Graf: Nedavčni prihodki

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja……………………………………………………….…..539.067 EUR
Udeležbo na dobičku in dohodki od premoženja, ki so bili z veljavnim proračunom načrtovani v višini
689.624 evrov, realizirani pa so bili v višini 539.067 evrov (78,2 %), in sicer:
a) prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, ki so bili načrtovani v
višini 200 evrov, realizirani v višini 170 evrov, in sicer:
prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb so bili načrtovani v višini 200
evrov, realizirani pa v višini 170 evrov (85%).
b) prihodki od obresti, ki so bili načrtovani v višini 1.000 evrov, realizirani v višini 297 evrov (29,7%):
prihodki od obresti na vpogled Občine so bili načrtovani v višini 500 evrov, realizirani v višini 297
evrov (59,4 %),
prihodki od obresti vezanih depozitov so bili načrtovani v višini 500 evrov, realizacije v letu 2018 ni
bilo.
c) prihodki od premoženja so bili načrtovani v višini 688.424 evrov, realizirani v višini 538.600 evrov (78,2
%), in sicer:
prihodki od najemnine za poslovne prostore (Občina, Videm, Jurčičeva, Tokis, KS volitve) so bili
načrtovani v višini 92.140 evrov, realizirani v višini 64.660 evrov (70%),
prihodki od najemnin za stanovanja so bili načrtovani v višini 190.000 evrov, realizirani pa v višini
173.770 evrov (91,5%),
prihodki od najemnin iz naslova izvršb so bili načrtovani v višini 3.000 evrov, realizirani pa v višini
427 evrov (14,2%),
prihodki od drugih najemnin so bili načrtovani v višini 36.000 evrov, realizirani v višini 19.474
evrov,
prihodki od najemnine komunalne infrastrukture dane Javnemu podjetju Komunala d.o.o. so bili
načrtovani v višini 250.000 evrov, realizirani pa v višini 198.864 evrov,
- prihodki od najemnin občinskih zemljišč predstavljajo prihodke od zemljišč, ki se jih odda v najem.
Pri postopkih oddaje v najem se upošteva določila Zakona o stvarnem premoženju države in
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samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18- ZSPDSLS-1 in 79/18 – ZSPDSLS-1A) in
Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18),
prihodki od najemnin občinskih zemljišč so bili z veljavnim proračunom za leto 2018 planirani v
višini 500 evrov, vendar ni prišlo do sklenitve nobene najemne pogodbe za stavno zemljišče
(realizacija: 0 %).
prihodki od zakupnin predstavljajo prihodke od kmetijskih zemljišč, ki se jih odda v zakup (najem).
Postopek oddaje v zakup ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11–UPB
in 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), na podlagi katerega mora biti vsaka ponudba za
oddajo v zakup objavljena na oglasni deski upravne enote. Postopki oddaje v zakup se začnejo na
podlagi prejetih vlog, pri čemer se upošteva tudi določila Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18- ZSPDSLS-1 in 79/18 – ZSPDSLS-1A) in
Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18).
Prihodki od oddaje v zakup kmetijskih zemljišč so bili z veljavnim proračunom za leto 2018
planirani v višini 500 evrov, realizirani pa v višini 973 evrov (195 %).
prihodki iz naslova podeljenih koncesij za posekan les ter trajnostno gospodarnostjo z divjadjo so
bili načrtovani v višini 14.649 evrov, realizirani v višini 2.421 evrov (16,5%),
prihodki iz naslova najemnin stojnih mest za OŠOEK so bili načrtovani v višini 45.000, realizirani v
višini 30.946 evrov (69 %),
prihodki od drugih najemnin (služnostna pravica) predstavljajo prihodke od odškodnin zaradi
ustanovitve služnostne pravice na občinskih zemljiščih. Pri postopkih ustanovitve služnosti se
upošteva določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.
l. RS, št. 11/18- ZSPDSLS-1 in 79/18 – ZSPDSLS-1A) in Uredbe o stvarnem premoženjem države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18). Prihodki od odškodnin za služnostne pravice
so bili z veljavnim proračunom za leto 2018 planirani v višini 4.000,00 evrov, realizirani pa v višini
4.004 evrov (100 %),
prihodki od ostalih najemnin so bili načrtovani v višini 5.560 evrov, realizirani v višini 4.419 evrov
(79 %),
prihodki iz naslova podeljenih koncesij za rudarsko pravico so bili načrtovani v višini 11.000 evrov,
realizirani v višini 2.889 evrov (26,3%),
prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico so bili načrtovani v višini 75 evrov, realizirani v
višini 12 evrov,
drugi prihodki od premoženja (najemnine za grobove KS), so bili načrtovani v višini 36.000 evrov,
realizirani pa v višini 35.742 evrov (99,5%).

711 - Takse in pristojbine………………………………………………………………………………………………….………14.788 EUR
Takse in pristojbine so bile načrtovane v višini 12.600 evrov, realizirane v višini 14.788 evrov (117,4%), in
sicer
upravne takse so bile načrtovane v višini 11.000 evrov, realizirane pa v višini 9.688 evrov (88,1%),
druge pristojbine so bile načrtovane v višini 1.600 evrov, realizirane v višini 5.100 evrov (318,8%).
712 - Globe in druge denarne kazni ……………………………………………………………………………….…………11.252 EUR
Globe in denarne kazni so bile načrtovane v višini 54.152 evrov, realizirane pa v višini 11.252 evrov (20,8%),
in zajemajo:
globe za prekrške so bile načrtovane v višini 2.500 evrov, realizirane pa v višini 2.484 evrov,
prihodke iz naslova občinskega redarstva v višini 23.552 evrov, realizacije ni bilo,
nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki je bilo načrtovano v višini 28.000 evrov,
realizirano pa v višini 8.648 evrov (30,9%),
povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških so bili
načrtovani v višini 100 evrov, realizacija je bila 120 evrov (120 %).
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713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev……………………………………………………………………..……….…3.721 EUR
Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili načrtovani v višini 5.500 evrov, realizirani v višini 3.721 evrov
(67,7%), in sicer:
prihodki od prodaje blaga in storitev oglaševanje so bili načrtovani v višini 3.500 evrov, realizirani
pa v višini 2.124 evrov,
prihodki od počitniške dejavnosti v Dugi Uvali so bili načrtovani v višini 2.000 evrov, realizirani v
višini 1.597 evrov (79,9%).
714 - Drugi nedavčni prihodki…………………………………………………………………………………………………531.034 EUR
Drugi nedavčni prihodki so bili z veljavnim proračunom načrtovani v višini 687.107 evrov, realizirani pa v
višini 531.034 evrov (77,3%) in zajemajo naslednje prihodke:
drugi nedavčni prihodki krajevnih skupnosti so bili planirani v višini 580 evrov, realizirani pa višini
220 evrov,
prihodki krajevnih skupnosti za vaške domove so bili z veljavnim proračunom planirani v višini
350 evrov, realizirani pa v višini 570 evrov,
prihodki od rente KS Jelšane so bili načrtovani v višini 20.000 evrov in realizirani v višini 12.800
evrov,
prihodki Slovenskih Železnic za projekt Ureditev Vojkovega drevoreda so bili načrtovani v višini
48.800 evrov, realizacija je znašala 17.782 evrov,
prihodki od komunalnih prispevkov so bili načrtovani v višini 200.000 evrov, realizirani v višini
170.796 evrov (85,4%),
komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača
občini. Komunalni prispevek ureja Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št.
61/2017). Komunalni prispevek se je v letu 2018 obračunaval na podlagi Odloka o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na Območju Občine Ilirska Bistrica
(Uradni list RS, št. 74/2017). Prihodki od komunalnih prispevkov so bili z veljavnim proračunom za
leto 2018 planirani v višini 200.000 evrov, realizirani pa v višini 170.796 evrov (85 %).
prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja niso bili
načrtovani, realizacija je bila v višini 30 evrov,
v letu 2018 so bila prejeta sredstva iz naslova oskrbnin v višini 21.879 evrov. Sredstva se nanašajo
na poplačilo terjatev, odkup zemljišč od domskih oskrbovancev in sredstva, ki smo jih prejeli od
zapuščin,
načrtovana vračila štipendij so bila realizirana v višini 6.579 evrov (planirana sredstva v višini
8.000 evrov),
prihodki Kraških lekarn za projekt Varna pot v šolo 3. faza v višini 150.000 evrov so bili realizirani
v isti višini,
prihodki pridobljeni s strani Ministrstva za šolstvo za sofinanciranje dela materialnih stroškov za
delovanje srednje šole - gimnazije so bili realizirani 25.705 evrov,
za obratovalne stroške, ki jih zaračunamo uporabnikom občinskih prostorov je bilo načrtovano
9.000 evrov, realizirano pa v višini 7.373 evrov (81,9%),
za vodni prispevek KS Kuteževo, Zabiče in Vrbovo so bila načrtovana sredstva v višini 3.500 evrov,
realizirana pa v višini 681 evrov (19,4%),
za omrežnino v KS Vrbovo sredstva niso bila načrtovana, realizirana so bila v višini 2.011 evrov,
za prispevek za vodo v krajevni skupnosti Zabiče je bilo načrtovano 9.200 evrov in realizirano v
višini 6.787 evrov (73,8%),
sredstva Zdravstvenega doma za sofinanciranje zamenjave reševalnega vozila so bila z veljavnim
proračunom načrtovana sredstva v višini 81.802 evrov, ki so bila realizirana v višini 75.000 evrov,
prihodki za odškodnino za zemljišča niso bila načrtovna, realizirana so bila v višini 327evrov,
za sofinanciranje pustne prireditve so bila načrtovana sredstva v višini 1.000 evrov, realizirana pa
v višini 1.240 evrov,
obratovalni stroški Doma na Vidmu so bili načrtovani v višini 2.000 evrov, realizirani pa v višini
1.766 evrov (88,3 %),
obratovalni stroški Jurčičeve ulice 1 so bili načrtovani v višini 6.000 evrov, realizirani pa v višini
4.977 evrov (83%),
za plačilo stroškov najema kabelske televizije v krajevni skupnosti Novokračine so bila realizirana
sredstva v višini 2.324 evrov,
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prihodki iz naslova družinskega pomočnika so bili načrtovani v višini 4.000 evrov in realizirana v
višjem odstotku in sicer v višini 15.173 evrov,
prihodki iz naslova poseka drevja so bili načrtovani v višini 2.000 evrov, realizirana so bili v višini
357 evrov,
sredstva Zdravstvenega doma za sofinanciranje ureditve prostorov zobozdravstva so bila s
proračunom načrtovana sredstva v višini 15.000 evrov, ki so niso bila realizirana,
za knjigo Monografija Občine Ilirska Bistrica so bila načrtovana sredstva v višini 200 evrov in niso
bila realizirana,
ter drugi izredni nedavčni prihodki, ki so bili v letu 2018 realizirani v višini 6.656 evrov,
sredstva za ureditev ceste v IC Plama v višini 20.000 evrov niso bila realizirana.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

325.774 EUR

Kapitalski prihodki
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Zaključni račun 2018
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Prihodki od prodaje zemljišč in
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Graf: Kapitalski prihodki

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev………………………………………………………………………….. 41.440 EUR
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili načrtovani v višini 1.203.500 evrov, realizacija je znašala
41.440 evrov.
prihodke od prodaje počitniške hiše v Njivicah so bili načrtovani v višini 130.000 evrov in niso bili
realizirani,
prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj so bili načrtovani v višini 73.500 evrov in
niso bili realizirani,
prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov so bili načrtovani v višini 1.000.000
evrov in realizirani v višini 41.440 evrov.
722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev………………………………………….....284.334 EUR
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili načrtovani v višini 4.735.617 evrov,
realizirani v višini 284.334 evrov (6%).
Postopki prodaje so se začeli na podlagi prejetih vlog, pri čemer so se upoštevala določila Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18- ZSPDSLS-1 in 79/18 –
ZSPDSLS-1A) in Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št.
31/18).
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Pri postopkih prodaje kmetijskih zemljišč se upošteva tudi Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 71/11–UPB in 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), na podlagi katerega mora biti vsaka ponudba za
prodajo objavljena na oglasni deski upravne enote. Prihodki od prodaje zemljišč predstavljajo prihodke od
prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč (zemljišča v IC Ilirska
Bistrica, IC Plama ter ostala stavbna zemljišča). V Letnem načrtu razpolaganja z nepremičninami za leto
2018, je navedena realizacija, ki se nanaša samo na vrednost prodanega zemljišča (v tabeli ni vključenih še
ostalih stroškov, ki jih mora stranka ob nakupu poravnati – stroški parcelacij, stroški cenitev, DDV).
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov so bili z veljavnim proračunom za leto 2018 planirani v
višini 50.000 evrov, realizirani pa v višini 16.115 evrov (32 %). Prodaja ostalih stavbnih zemljišč je bila
planirana v višini 1.795.896 evrov, realizirana pa v višini 181.719 evrov (10 %). S proračunom za leto 2018 so
bili s prodajo zemljišč po letnem načrtu ravnanja z nepremičninami planirani prihodki od prodaje zemljišč v
Kosezah v višini 250.000 evrov, na javni dražbi je bilo prodano eno zemljišče in realizirani prihodki v višini
36.000 evrov. V zvezi s prodajo zemljišč so bili strankam zaračunani tudi stroški parcelacij in cenitev, pri tem
so bila pridobljena sredstva v višini 7.720 evrov.

73 - PREJETE DONACIJE

500 EUR

Prejete donacije
Veljavni proračun 2018

500

Zaključni račun 2018

500

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
Graf: Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

730 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb…………………………………………………………. 500 EUR
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb so bila z veljavnim proračunom načrtovana in realizirana
v višini 500 evrov.
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74 - TRANSFERNI PRIHODKI

1.386.207 EUR
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Graf: Transferni prihodki

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij…………………………………………..…….1.043.652 EUR
Transferni prihodki so bili načrtovani v višini 4.612.962 evrov, realizirani pa v višini 1.386.207 evrov (30%), in
sicer:
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili načrtovani v višini 1.136.962 evrov, realizirani v
višini 1.043.652 evrov (91,8%).
Prejeta sredstva iz državnega proračuna so bila načrtovana v višini 1.136.962 evrov, realizirana pa v višini
1.040.175 evrov (91,5%):
načrtovan je bil prihodek v višini 51.200 evrov s strani požarnega sklada RS. Prihodek je bil
realiziran v višini 50.709 evrov. Realizacija znaša 99 %,
realizirano je bilo 11.360 evrov Fundacije za šport za športno igrišče ob Domu na Vidmu,
načrtovano in realizirano je bilo 70.000 evrov sredstev MGRT za ureditev komunalne
opremljenosti IC Plama,
sredsva EKO sklada za polnilnice za električna vozila so bila načrtovana v višini 5.800, realizacije v
letu 2018 ni bilo,
sredstva MORS za rento za strelišče Bač so bila načrtovana v višini 110.000 evrov, realizacije v
letu 2018 ni bilo,
sredstva po ZFO - 1 so bila načrtovana v višini 659.488 evrov in so bila realizirana v višini 680.723
evrov in sicer za projekt Izgradnja Osnovne šole Podgrad,
z veljavnim proračunom so bila načrtovana sredstva Ministrstva za zdravje v višini 19.130 evrov
Sredstva so bila realizirana v višini 11.826 evrov za nakup vozila urgentnega zdravnika,
za delno povračilo stroškov ureditve kulturno – upravnega Doma na Vidmu smo s strani
Ministrstva za javno upravo ter Zavoda RS za zaposlovanje prejeli sredstva v skupni višini 19.539
evrov,
s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje in Zavoda za gozdove Slovenije smo v letu 2018 prejeli
sredstva v višini 57.870 evrov,
sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so bila realizirana v višini 133.600
evrov za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture,
realizirana so bila sredstva Uprave RS za zaščito in reševanje za povračilo stroškov za vnos
obrazcev v aplikacijo AJDA v višini 416 evrov,
prihodki iz naslova subvencionirane tržne najemnine so bila načrtovana v višini 2.000 evrov,
realizirana v višini 4.132 evrov.
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Prejeta sredstva iz občinskih proračunov niso bila načrtovana, so pa bila realizirana v višini 3.476 evrov:
prejeta sredstva KS za vodno povračilo so bila realizirana v višini 3.476 evrov.
741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije……………..342.556 EUR
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so bila načrtovana v višini
3.476.000 evrov, realizirana so bila v višini 342.556 evrov (10 %).
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske
politike so bila načrtovana v višini 367.808 evrov in so bila realizirana:
sredstva AKTRP za vaški dom Pregarje so bila načrtovana sredstva prenosa iz leta 2014 v višini
219.466 evrov, sredstva so bila realizirana v višini 132.556 evrov.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov so bila
načrtovana v višini 682.758 evrov in so bila realizirana:
- sredstva MGRT za ureditev komunalne opremljenosti IC so bila načrtovana in realizirana v višini
210.000 evrov.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada so bila
načrtovana v višini 2.425.434 evrov in niso bila realizirana.
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Odhodki pr orač una
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na
investicijske odhodke in investicijske transfere.
Odhodki proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov izkazani skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo
javnofinančnih tokov. V nadaljevanju predstavljamo ključne elemente odhodkov proračuna.
Med investicijske odhodke in investicijske transfere se ne vključuje izdatkov za nakup drobne opreme, ki je
klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na vrednost in življenjsko dobo.
Skupna višina odhodkov v proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (v nadaljevanju proračun) je bila
predvidena v višini 24.106.207 evrov. Realizacija znaša 14.900.660 evrov oziroma 61,8 % glede na veljavni
proračun.

Struktura realizacije odhodkov proračuna za
leto 2018
Tekoči odhodki

Tekoči transferi

Investicijski odhodki

Investicijski transferi

3%
24%
41%

32%

Graf: Struktura realizacije odhodkov proračuna za leto 2018

V strukturi odhodkov največji delež realizacije predstavljajo investicijski odhodki (41%) sledijo tekoči transferi
(32%), tekoči odhodki (24%) in investicijski transferi (3%) celotnih načrtovanih odhodkov.
Vrsta odhodkov

Sprejeti plan 2018
1

Veljavni plan 2018

2

3

Realizacija 2018
4

Index
4/3

40 Tekoči odhodki

4.553.424

4.554.694

3.580.871

78,6%

41 Tekoči transferi

5.351.371

5.338.806

4.817.673

90,2%

42 Investicijski odhodki

13.833.712

13.748.721

6.109.705

44,4%

43 Investicijski transferi

326.468

463.986

392.412

84,6%

SKUPAJ ODHODKI

24.064.975

24.106.207

14.900.660

61,8%

Tabela: Realizacija odhodkov gleda na skupino konta
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Realizacija odhodkov za leto 2018
Veljavni proračun 2018

Zaključni račun 2018
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Graf: Realizacija odhodkov gleda na skupino konta

40 - TEKOČI ODHODKI

3.580.871 EUR
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Graf: Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov
zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih
stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne
opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo
vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila
obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve.
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Tekoči odhodki so bili v veljavnem proračunu predvideni v višini 4.554.694 evrov, realizirani pa v višini
3.580.871 evrov, kar pomeni za 21,4 % nižjo realizacijo glede na veljavni proračun.
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim……………………………………………………………………………………688.229 EUR
Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to so sredstva za
plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge
izdatke zaposlenim).
Obseg sredstev za plače in dodatke je bil planiran skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Zakonom o ukrepih na
področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju in Izhodišči za planiranje sredstev za plače pri
pripravi proračunov občin, posredovanih s strani Ministrstva za finance in sicer za predvideno število
zaposlenih v občini Ilirska Bistrica, določeno v Kadrovskem načrtu za leto 2018.
Celoten znesek plač za zaposlene v upravi ter funkcionarje vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki
je v veljavnemu proračunu znašal 808.522 evrov, realiziran pa je bil v višini 688.229 evrov, kar pomeni
14,9% nižje kot je bilo predvideno.
Za plače in dodatke se je namenilo 597.932 evrov, za sredstva za delovno uspešnost 22.628 evrov, za
povračila in nadomestila 36.573 evrov, za regres za letni dopust 30.060 evrov, za nadurno delo 169 evrov
ter za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči 866 evrov.
401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost …………………………………………………………………….132.413 EUR
Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače) so prispevki, ki jih delodajalci plačujejo
za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.
Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega
sredstev za plače in je bil v veljavnem proračunu predviden v višini 151.326 evrov, realizacija pa znaša
132.413 evrov, kar pomeni 12,5% nižje od planiranega. Za prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje je bilo namenjenih 75.075 evrov, za prispevke za zdravstveno zavarovanje 44.158 evrov, za
prispevke za zaposlovanje 401 evro, za prispevke za starševsko varstvo 622 evrov, za premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 12.160 evrov.
402 - Izdatki za blago in storitve…………………………………………………………………………………………..2.632.080 EUR
Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene
storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče
vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste
storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve,
intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na
računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.
V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in
odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.
V proračunu so bila za ta namen predvidena sredstva v višini 3.447.874 evrov, realizacija pa znaša 2.632.080
evrov, kar pomeni 23,7% nižjo porabo sredstev od planiranih. Največ sredstev se je namenilo plačilu
stroškov za tekoče vzdrževanje 1.250.958 evrov. Za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacijo se je
realiziralo 386.617 evrov.
Za pisarniški ter splošni material in storitve seje realiziralo 658.537 evrov,ta zajema varovanje zgradb in
prostorov, drugi splošni material in storitve, za čistilni material in storitve, izdatke za reprezentanco,
založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve, pisarniški material in storitve in drugo.
Za plačilo posebnih materialov in storitev je bilo potrošenih 30.162 evrov, ta zajema nakup uniform ter
službenih oblek in zdravniške preglede zaposlenih.
Plačila poslovnih najemnin in zakupnin so znašala 48.629 evrov, za izdatke za službena potovanja je bilo
namenjenih 12.221 evrov, za prevozne stroške in storitve pa 9.934 evrov.
Za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 222.917 evrov, od tega za plačila po podjemnih pogodbah
ter avtorskih honorarjev 52.475 evrov, za sejnine in pripadajoča povračila stroškov 55.072 evrov, za izdatke
za strokovno izobraževanje zaposlenih 3.264 evrov, za študentsko delo 32.575 evrov, stroške storitev
organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 2.801 evrov, za plačila bančnih storitev 348 evrov, za stroške
povezane z zadolževanjem 440 evrov, plačilo sodnih stroškov, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih v višini 35.208 evrov, za plačilo po pogodbah o delu - upokojenci 17.405 evrov,
za različne članarine 1.758 evrov in druge operativne odhodke in ostalo v višini 13.547 evrov in stroški
sodnih postopkov 8.023 evrov.
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403 - Plačila domačih obresti...…………………………………………………………………………………………………74.649 EUR
Plačila obresti za servisiranje domačega dolga se razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov poslovnim
bankam in na plačila obresti drugim domačim kreditodajalcem.
Plačila obresti, ki jih je občina Ilirska Bistrica tekom leta plačevala poslovnim bankam za najete kredite, so
znašala 73.815 evrov od predvidenih 84.893 evrov v veljavnem proračunu.
Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem so bila načrtovana v višini 900 evrov,
realizirana pa v višini 834 evrov.
409 – Rezerve……………………………………………………………………………………………………………..……………53.500 EUR
Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s
sredstvi splošne proračunske rezervacije za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave
proračuna.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se skladno s sklepom župana razporedijo v finančne načrte
proračunskih uporabnikov glede na ekonomski ter funkcionalni namen porabe. Sredstva se izločajo tudi v
oblikovani proračunski sklad za posebne namene.
Splošna proračunska rezervacija je bila v proračunu predvidena v višini 7.679 evrov.
Proračunska rezerva je bila predvidena v višini 23.500 evrov in v enaki višini tudi izločena v sklad
proračunske rezerve.
Na podlagi 41. člena Stanovanjskega zakona je bila s proračunom za leto 2018 oblikovana proračunska
rezerva po stanovanjskem zakonu v višini 30.000 evrov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

4.817.673 EUR
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Graf: Tekoči transferi

V to skupino so zajeta vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne
pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi
nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega
značaja.
Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim
skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V proračunu so bili predvideni v višini 5.338.806 evrov, realizacija
pa znaša 4.817.673 evrov, kar je za 9,8% nižje glede na veljavni proračun.
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410 – Subvencije……………………………………………………………………………………………………………..…….196.057 EUR
Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam
ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega
poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila,
povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje
dohodkov proizvajalcev.
V proračunu so bile predvidene subvencije javnemu podjetju Komunala d.o.o. v višini 44.000 evrov, ki so
bile realizirane v višini 32.685 evrov.
Kompleksne subvencije v kmetijstvu in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile
predvidene v višini 330.900 evrov, realizirane pa v višini 163.372 evrov, kar pomeni 49,4% glede na veljavni
plan.
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom……………………………………………………………….2.854.041 EUR
Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo
posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali
polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere
je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev oziroma ne nudijo nikakršnega
nadomestila.
V proračunu so bili načrtovani v višini 3.062.374 evrov, dodeljenih pa je bilo 2.854.041 evrov, oziroma 93,1%
glede na veljavni plan.
Za družinske prejemke in starševska nadomestila je bilo namenjenih 26.320 evrov, za štipendije je bilo
namenjenih 73.931 evrov, za zagotavljanje socialne varnosti 8.023 evrov, preostala sredstva v višini
2.745.766 evrov pa se je namenilo za druge transfere posameznikom na področju predšolske vzgoje za
plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za plačila zasebnim vrtcem, za regresiranje
prevozov otrok v šolo, za izplačila družinskim pomočnikom, za regresiranje oskrbe v domovih, za
socialnovarstvene storitve za starejše, itd.
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam…………………………………………………….501.554 EUR
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo podskupino tekočih transferov, pri
čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni
pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen. Nepridobitne organizacije
so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno.
V proračunu je bilo za ta namen predvidenih 546.223 evrov, dodeljenih pa je bilo 501.554 evrov, kar pomeni
91,8% od veljavnega plana. Sredstva so bila dodeljena društvom in ustanovam, ki delujejo na področju
sociale, športa, kulture, gasilcem itd.
413 - Drugi tekoči domači transferi………………………………………………………………………………………1.266.022 EUR
Zajemajo transfere občinam, transferi v sklade socialnega zavarovanja, transfere v javne zavode in
transfere izvajalcem javnih služb.
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine je bilo načrtovano v višini 110.000
evrov, realizirano pa v višini 94.850 evrov.
Tekoči transferi v javne zavode se namenjajo javnim zavodom preko štirih podkontov: za plače, prispevke,
izdatke za blago in storitve ter sredstva za premije kolektivnega zavarovanja. Sredstva so bila v proračunu
načrtovana v višini 1.188.502 evrov, realizirana pa v višini 1.124.538evrov, oziroma 94,6% glede na veljavni
plan.
Sredstva za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki so bila
načrtovana v višini 56.807 evrov, realizirana pa v višini 46.634 evrov oziroma 82,1%.
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42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

6.109.705 EUR

Investicijski odhodki
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
13.748.721

6.109.705

Veljavni proračun 2018

Zaključni račun 2018

Graf: Investicijskih odhodki
Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih
sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje
in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup
nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti
projektov in projektne dokumentacije.
Investicijski odhodki so bili v proračunu predvideni v višini 13.748.721 evrov, realizacija pa znaša 6.109.705
evrov. Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih osnovnih
sredstev in neopredmetenih sredstev. V okviru te skupine se izkazujejo tudi izdatki za rekonstrukcije in
adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter za obnove osnovnih sredstev.
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev……………………………………………………………...............6.109.705 EUR
Podskupina vključuje plačila namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev,
premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in
obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.
Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo porabljenih 6.109.705 evrov, od tega največ za novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije 5.047.965 evrov, za investicijsko vzdrževanje in obnove 114.911 evrov, za
nakupe zemljišč in naravnih bogastev 66.710 evrov, za študije o izvedljivosti projektov, projektno
dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 608.587 evrov, za nakup opreme 90.126 evrov, za nakup
prevoznih sredstev 180.169 evrov ter za nakup drugih osnovnih sredstev 1.238 evrov.
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43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

392.412 EUR

Investicijski transferi
Veljavni proračun 2018

Zaključni račun 2018

285.000
235.000
178.986

Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

157.412

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

Graf: Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo
opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje,
obnove in drugo. Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne
pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika
predstavljajo nepovratna sredstva. Sredstva so bila v veljavnemu proračunu predvidena v višini 463.986
evrov, realizacija znaša 392.412 evrov oziroma 84,6% glede na veljavni plan.
431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki…….……235.000 EUR
Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, to so neprofitne
organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe v lasti države in občin, privatna podjetja ter posamezniki
in zasebniki.
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini
235.000 evrov, od predvidenih 285.000 evrov, in sicer nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom……………………………………………………….…157.412 EUR
Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov javnim zavodom.
Namenjenih je bilo 178.986 evrov, realizacija pa je znašala 157.412 evrov oziroma 87,9% glede na veljavni
proračun.
V skladu z mednarodno primerljivo ekonomsko klasifikacijo odhodkov proračuna se sredstva, prejeta v
občinski proračun (prejemki) iz naslova vračil danih posojil, prodaje kapitalskih deležev ne vključujejo med
prihodke proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, temveč se izkazujejo posebej v tako imenovanem
računu finančnih terjatev in naložb. Podobno velja tudi za izdatke iz naslova danih posojil, povečanje
kapitalskih deležev, ki se prav tako izkazujejo posebej v prej navedenem računu.
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI………………………………………………………………………………-2.209.460 EUR
Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci
prihodkov in odhodkov in znaša -2.209.460 evrov.
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Pojasnilo- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb drugih uporabnikov vsebuje podatke o prejetih vračilih danih posojil in
prodaji kapitalskih deležev ter danih posojilih in povečanju kapitalskih deležev, evidentiranih na kontih skupin
75 in 44.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV……………………...0 EUR
Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to
sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje
kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.
Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:
 Prejeta vračila danih posojil,
 Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine in
 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.
751 Prodaja kapitalskih deležev…………………………………………..…………..……………………………..……………………0 EUR
V okviru te podskupine prilivov sredstev so predvidena sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih
deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma
lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah.
V proračunu ni bilo predvidenih prodaj kapitalskih deležev in tudi ni razvidna realizacija.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV….............................................0 EUR
V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa
imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja, banke
oziroma druge finančne institucije.
Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev
oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.
Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:
 Dana posojila,
 povečanje kapitalskih deležev in naložb,
 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije in
 povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti.
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb………….…………………………..………………………………….............0 EUR
Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom.
Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve
in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev).
V proračunu ni bilo predvidenih nakupov kapitalskih deležev in naložb in tudi ni razvidna realizacija.

DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV…………………. 0 EUR
Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi
posojili ter prodajo kapitalskih deležev v višini 0 evrov.
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Pojasnilo - Izkaz računa financiranja
Drugi uporabniki v obrazcu izkazujejo podatke o prejetih zneskih iz posojil ter podatke o odplačilih glavnic
najetih posojil v obračunskem obdobju, evidentiranih na kontih skupin 50 in 55.

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA
V računu financiranje se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga,
oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je stanja bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih
terjatev in naložb.
V računu financiranju se na strani prejemkov izkazujejo:
 Najeti domači in tuji krediti,
 sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.
Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:
 Odplačila glavnice domačih in tujih kreditov,
 odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

50 Zadolževanje ………………………………………..…………..……………………………………...680.723 EUR
V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter
sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.
500 Domače zadolževanje ………………………………………..…………..……………………………..………………….…680.723 EUR
V proračunu občine za leto 2018 je bilo načrtovano dolgoročno zadolževanje v višini 739.658 evrov za
financiranje investicij. Realizirano je bilo 680.723 evrov zadolžitve iz naslova povratnih sredstev iz naslova ZFO1.

55 Odplačilo dolga ………………………………………..…………..……………………………..…… 713.697 EUR
Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga.
550 Odplačilo domačega dolga ………………………………………………………………………………………………….. 713.697 EUR
Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah in je bilo
načrtovano v višini 716.644 evrov, realizacija odplačil domačega dolga pa je ob koncu leta znašala 713.697
evrov, oziroma 99%.
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Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
V okviru rezervnega sklada sta prikazana rezervni sklad občine oblikovan na podlagi 48. člena ZJF IN 62. člena
pravilnika o EKN v višini 143.357 evrov ter rezervni sklad po stanovanjskem zakonu v višini 121.021 evrov, kar
skupno znaša 264.378 evrov.
Rezervni sklad
V skladu z drugim odstavkom 48. člena Zakona o javnih financah se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz,
visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, idr.
S proračunom za leto 2018 je bila oblikovana proračunska rezerva v višini 23.500 evrov. V letu 2018 so bila
sredstva porabljena v višini 6.553 evrov; in sicer za čiščenje ulic po neurju ter za sanacijo plazu, ki je nastal med
neurjem.
Skupna sredstva obvezne rezerve in sicer s sredstvi iz preteklih let (126.410 evrov), oblikovanjem sklada (23.500
evrov), porabo rezervnega sklada (6.553 evrov) so v letu 2018 znašala 143.357 evrov in se prenašajo v leto
2019.
Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu
Na podlagi 41. člena Stanovanjskega zakona je bila s proračunom za leto 2018 oblikovana proračunska rezerva
po stanovanjskem zakonu v višini 30.000 evrov.
Sredstva so se v letu 2018 koristila v višini 4.026 evrov; in sicer za zamenjavo vhodnih vrat, za zamenjavo
dotrajanih oken na stopnišču, intervencijska popravila odtočne vertikale v več objektih in dela v skupnih
prostorih. Skupna sredstva rezervnega sklada; in sicer s sredstvi preteklih let na dan 31.12.2018 znašajo
121.021 evrov in se prenašajo v leto 2019.
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Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete
zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije
Na postavki splošna proračunska rezervacija je bilo v proračunu na razpolago 250.000 evrov za
neopredeljene namene, torej za povečanje postavk, kjer smo s proračunom načrtovali premalo
sredstev oz. kjer so bila potrebna dodatna dela ali nepredvideni stroški (Tabela 1), porabljeno pa
242.321 evrov.
Tabela 1
PRORAČUN 2018 (konto 409000 - Tekoča proračunska rezervacija)
PP

NAMEN

250.000
ZNESEK

4000421

Sanacija degradiranih območij

1.148,92

4000421

Sanacija degradiranih območij

7.632,15

4000417.01

Energetski management javnih objektov

8.000,00

4001835.01

Bolnica Zalesje

9.605,00

4001835.02

Spominska soba Ostrožno Brdo

8.000,00

5080601

KS Koseze za vas Soze

4001306.130

Nadomestna cesta R3-T-915 Il. Bistrica-Sviščaki

17.568,00

4000421

Sanacija degradiranih območij

1.769,00

5191303

KS Vrbovo za vas Vrbovo

6.290,00

5121605

KS Podgrad - balinišče vas Račice

1.500,00

4000415.05

Vaški dom Topolc

4001620

Vzdrževanje stanovanj-večja popravila

11.600,00

5181601

KS Topolc za vas Podstenje

5.000,00

5191303

KS Vrbovo za vas Jablanica

3.000,00

4000206

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

1.063,36

4000636

Sofinanciranje Združenja občin Slo.

4001508.70

Komunalno opremljanje IC Plama

4.852,00

4001306.69

Intervencije v ceste

5.014,81

4001604.32

Vodovodno omrežje po občini Il.Bistrica

50.000,00

4001835.02

Spominska soba Ostrožno Brdo

2.446,00

4001835.02

Spominska soba Ostrožno Brdo

185,00

4001835.02

Spominska soba Ostrožno Brdo

165,00

4001501

Manjše komunalne storitve

650,00

256,99

143,04

5.000,00

151

4001508.62

Izdelava DIIP odvaj.in čišč.kom.odpad.voda

2.440,00

4001310

Cestna - javna razsvetljava

3.381,27

4001310

Cestna - javna razsvetljava

3.461,14

4001813.20

Kulturni utrip II.

5.742,54

4001813.20

Kulturni utrip II.

8.711,04

4001835.01

Bolnica Zalesje

1.549,40

4001616.01

Stanovanjsko naselje Pod Hribom

23.729,00

4001306.69

Intervencije v ceste

3.904,00

4001310

Cestna - javna razsvetljava

2.781,93

4001306.53

LC Podbeže

2.000,00

4001306.132

Cesta na Sv. Katarino

8.682,98

5021604

KS Harije - igrišče Zajelšje

1.400,00

4001306.89

Varna pot v šolo 3. faza

7.777,50

4000704.19

Gasilsko vozilo PGD IL.Bistrica

1.538,00

3000107.04

Prireditve in prazniki

10.000,00

5061303.06

KS Jelšane - prepl.Dolenje

2.000,00

4001929.34

Računalniška oprema na OŠ Pregarje

4001705

Cepljenje proti raku

822,00

4001312.05

Načrt gradnje širokopasovnega omrežja

503,52

4001002

Sofinanciranje javnih del

218,73

4001002

Sofinanciranje javnih del

788,14

0,49

SKUPAJ PORABA

242.320,95

Prerazporeditve med postavkami
Tabela 2
SN

NAMEN

PODKONTO

ZNESEK

4001935

Vojaški kompleks v Ilirski Bistrici

402200

450,00

4001949.03

Centralni vrtec-tekoči stroški

402503

-450,00

4001209

Energetska sanacija OŠ AŽ

420804

12.761,20

4001210

Energetska sanacija in daljinsko ogrevanje

42040210

-12.761,20

4001306.109

Ureditev pešpoti

420402109

5.495,18

4001306.53

LC Podbeže

42080453

-5.495,18

4001306.89

Varna pot v šolo 3. faza

42080189

1.220,00

4001306.53

LC Podbeže

42080453

-1.220,00
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4001520

Ureditev vodotoka v Vrbovem

420402

650,86

4001529.01

Hudournik Mala Bukovica

42040201

-650,86

4001527
4001508.68

Črpanje, odvoz in čiščenje grezničnih odplak iz KČN
Šembije
Ureditev komunalne opreme v ulici Vojkov Drevored

402203

30.000,00

42040268

-30.000,00

4001508.07

Kanalizacija in vodovod Koseze

42080407

1.647,00

4001508.55

Ureditev kanalizacije ob Podgrajski ulici in vodotoku Pila

42040155

-1.647,00

4001508.51

Kanalizacija Harije,Tominje,Zajelšje in Podbeže

42080451

11.956,00

4001508.55

Ureditev kanalizacije ob Podgrajski ulici in vodotoku Pila

42040155

-11.956,00

4001426

Sofinanciranje prireditve Pust

402099

5.302,94

4001469

SI-HR Mavrica doživetij

420899

-5.302,94

4001646

Otroška igrišča

402503

1.000,00

4001630

Subvencioniranje cene za vodovode

410000

-1.000,00

4001903

VVE pri OŠ T.T Knežak

41192118

3.000,00

4001909.43

Investicijsko vzdrževanje vrtca Il.Bistrica

43230043

-3.000,00

4001508.71

Kanal.na delu Jurčičeve in Gregorčičeve ulice

42080474

16.226,00

4001508.06

Kanalizacija Vrbica

42080406

-16.226,00

4001508.72

Kanal.na območju Stritarjeve,Partizan.hriba,Strme poti

42080472

18.300,00

4001508.12

Kanalizacija in vodovod Zarečje

42080412

-18.300,00

4001508.73

Kanalizacija na območju Levstikove ulice

42080473

23.790,00

4001508.05

Kanalizacija Vrbovo

42080405

-23.790,00

4001508.74

Kanalizacija na delu Bazoviške ceste

42080474

12.500,00

4001508.40

Kanalizacija in kolektor Jablanica

42080440

-12.500,00

4001530

Polnilne postaje za električna vozila

420401

14.200,00

4001508.40

Kanalizacija in kolektor Jablanica

42080440

-14.200,00

4001401

Subvencioniranje obrestne mere za malo gosp.

410201

5.000,00

4001470

Pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Il. B.

410299

-5.000,00

4001306.83

Krožišče pri pošti

42040183

13.102,00

4001306.83

Krožišče pri pošti

42080183

1.464,00

4001210.01

Energetska sanacija in daljinsko ogrevanje

42040210

-14.566,00

4001306.63

Povezovalna cesta med Vilharjevo in Šercerjevo cesto

42040263

132.500,00

4001306.93

Krožišče pri Petrolu

42040293

-87.074,00

4001306.28

Most na LC Zabiče

42060028

-22.000,00

4001210.01

Energetska sanacija in daljinsko ogrevanje

42040210

-23.426,00

5001302

KS Bitnja - zimska služba

402503

869,00

5011302

KS Dolnji Zemon - zimska služba

402503

1.410,00

153

5021302

KS Harije - zimska služba

402503

142,00

5061302

KS Jelšane - zimska služba

402503

777,00

5071302

KS Knežak - zimska služba

402503

6.920,00

5121302

KS Podgrad - zimska služba

40250301

8.180,00

5131302

KS Pregarje - zimska služba

402503

3.224,00

5171302

KS Šembije - zimska služba

402503

778,00

5201302

KS Zabiče - zimska služba

40250301

163,00

5201302

KS Zabiče - zimska služba

40250302

162,00

4001210.01

Energetska sanacija in daljinsko ogrevanje

42040210

-22.625,00

4001210.02

Energetska sanacija občinskih objektov

42040202

200.000,00

4001210.01

Energetska sanacija in daljinsko ogrevanje

42040210

-200.000,00

4001461

Promocija občine

402099

476,09

4001422

Druge nepredvidene promocijske aktivnosti

402099

-476,09

4001530

Polnilne postaje za električna vozila

420401

5.800,00

P 74000126

EKO sklad - polnilne postaje za električna vozila

74000126

5.800,00

4001306.69

Intervencije v ceste

42040269

22.314,00

4001306.39

Sanacija plazov

42040139

-18.000,00

4001306.53

LC Podbeže

42080453

-4.314,00

4001430

Vzdrževanje in upravljanje Premskega gradu

402503

1.062,00

4001432.06

Nakup drugih osnovnih sredstev na Gradu Prem

42030006

-1.062,00

4001306.131

Cesta Zabiče - Gomanci

420402131

20.978,00

4001306.53

LC Podbeže

42080453

-3.978,00

4001319.01

Kolesarske in gorsko kolesarske poti

420500

-17.000,00

4001508.55

Ureditev kanal.ob Podgrajski ulici in vodotoku Pila

42080455

48,10

4001508.68

Ureditev komunalne opreme v ulici Vojkov Drevored

42040268

-48,10

4001527.01

402203

30.000,00

4001508.60

Črpanje, odvoz in čiščenje grezničnih odplak iz KČN
Šembije
Ureditev kanalizacije v delih ulice Toneta Tomšiča

42040160

-30.000,00

4001508.70

Komunalno opremljanje IC Plama

42040170

66.215,00

4001817.15

Športni park bazen

42040115

-12.261,00

4001508.56

Ureditev kanal.v delu Župančičeve ulice

42040156

-7.148,00

4001508.58

Kanalizacija na delu od Vilharjeve, Gubčeve in V.drevor.

42040158

-24.419,00

4001508.69

Kanalizacija globovnik

42080469

-22.387,00

4001647

Svetovanje občinskega urbanista

402008

16.000,00

4001642

Konservatorski načrt za mesto Ilirska Bistrica

420804

-16.000,00

4000619.02

Nakup druge opreme in napeljav

420299

627,32
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4000620

Nakup računalniške in programske opreme

4202021

-627,32

4001916

Šola v naravi

411902

86,40

4001914

Drugi prevozi v šolo

411900

-86,40

4001519

Merilnik onesnaženosti

402099

849,78

4001518

Vzdrževanje kanalizacij

402503

-849,78

4000619.01

Nakup pisarniškega pohištva

420201

742,47

4000622.04

Investicijsko vzdrževanje občinske uprave

4204024

-742,47

4001604.32

Vodovodno omrežje po občini Il. Bistrica

42040232

50.000,00

4001604.41

Povezovalni vodovod Il. Bistrica - Rodik

42040141

-50.000,00

4001306.69

Intervencije v ceste

42040269

6.543,00

4001306.53

LC Podbeže

42080453

-6.543,00

4001915

Prevoz v zavode - otroci s posebnimi potrebami

411900

2.510,00

4001913

Redni prevozi v šolo

4119000

-2.510,00

4001929.74

Investicijsko vzdrževanje OŠ AŽ

43230074

3.606,85

4001918

Osnovna šola Antona Žnideršiča

413300

-3.606,85

4001618

Tekoče vzdrž.stanovanj in stroški praznih stanovanj

402605

12.675,87

4001643

Sanacija večstanovanjskih objektov

420500

-12.675,87

4001306.89

Varna pot v šolo 3. faza

42040189

3.977,20

4001306.77

Ureditev parkirišč po občini

42040277

-3.977,20

4001929.50

Sanacija oken v OŠ AŽ

42040250

1.469,32

4001929.67

Intervencije v šole

42040267

-1.469,32

4001909.33

Izgradnja prizidka OŠ Podgora

43230033

2.600,00

4001909.35

Intervencije v VVE

42040235

-2.600,00

4001929.02

Investicije v telovadnico OŠ AŽ

42023902

4.346,03

4001929.69

Prizidek in sanacija OŠ Knežak

42040169

-4.346,03

4001422

Druge nepredvidene promocijske aktivnosti

402099

1.600,00

4001469

SI-HR Mavrica doživetij

420899

-1.600,00

4001508.43

Intervencije kanalizacije

42050043

33.000,00

4001508.54

Kanalizacija na območju IC Il. Bistrica

42080454

-33.000,00

4000709.01

SI-HR Garib

4208991

-3.462,00

4000704.19

Gasilsko vozilo PGD Ilirska Bistrica

43100019

3.642,00

4001604.32

Vodovodno omrežje po občini Il. Bistrica

42040232

50.000,00

4001604.41

Povezovalni vodovod Il. Bistrica - Rodik

42040141

-50.000,00

4000619.01

Nakup pisarniške opreme

420201

791,60

4000620.01

Nakup računalnikov in opreme

4202021

-791,60
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4001306.69

Intervencije v ceste

42040269

14.577,78

4001306.111

Cestišče Mikoza - Pošta

420402111

-14.577,78

4001304

Krpanje asfalta v občini

402503

10.135,15

4001306.111

Cestišče Mikoza - Pošta

420402111

-10.135,15

4001306.102

Ureditev javne poti v S-13

420402102

21.690,00

4001306.111

Cestišče Mikoza - Pošta

420402111

-21.690,00

4000607.12

Izdatki za službeno potovanje

402404

484,00

4000601.04

Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem

400203

-484,00

4000607.09

Izdatki za službeno potovanje

402403

369,60

4000607.12

Izdatki za službeno potovanje

402404

860,00

4000601.04

Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem

400203

-1.229,60

4001310.05

Cestna - javna razsvetljava

4020990

37.784,00

4001306.32

Most Sušak - Lisac

42040232

-37.784,00

4001306.90

Ureditev krožišč

42080490

20.000,00

4001306.100

Cesta v IC Plama

420402100

-20.000,00

4001929.18

Oprema na OŠ Knežak

432300018

896,70

4001920.01

OŠ Toneta Tomšiča Knežak - varstvo vozačev

413300

-896,70

4001508.03

Kanalizacija in ČN Podgrad I.faza

40209903

88,74

4001508.08

Kanalizacija in ČN Knežak I.faza

40209908

-88,74

4001508.75

Komunalna oprema v IC Bač

42080475

23.424,00

4001508.54

Komunalna opremljenost v IC Il.Bistrica

42080454

-23.424,00

4001929.40

Oprema na OŠ Pregarje

43230040

230,00

4001923.01

OŠ Rudija Mahniča Pregarje

413300

-230,00

4001431.04

Ljudska šola na Prem

4029026

440,00

4001431.05

Ljudska šola na Prem

4010011

10,00

4001431.06

Ljudska šola na Prem

4010014

4,00

4001430.13

Vzdrževanje Premskega gradu

4029026

-454,00

4001833.01

Oglaševanje v medijih

402006

67,73

4001810.07

Občinsko glasilo

402206

-67,73

4001915

Prevozi - otroci s posebnimi potrebami

411900

320,36

4001914

Drugi prevozi v šolo

411900

-320,36

4002202.25

Odplačilo kredita bankam

55010114

0,44

4002201.02

Odplačilo kredita skladom

550305

-0,44

4001614

Komunalne storitve v vaseh

402503

2.000,00

4001613

Komunalne storitve v mestu

402503

34.000,00
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4001615

Skupne komunalne stortive

402503

-36.000,00

4001508.03

KČN Podgrad

40209903

688,54

4001508.04

KČN Hrušica

40209904

134,70

4001508.08

KČN Knežak

40209908

-823,24

4001929.26

Računalniška oprema na OŠ Podgora

43230026

1.110,00

4001921

OŠ Podgora Kuteževo

413300

-1.110,00

4000415.09

Vaški dom Ostrožno Brdo

42040209

4.000,00

4000418.01

Zavarovanje občinskega premoženja

402504

-2.534,59

4000418.02

Zavarovanje občinskega premoženja

402512

-415,70

4000406.06

Memonova hiša na Premu

40209906

-1.050,00

4001909.22

Oprema za dodatni oddelek vrtca Knežak

43230022

854,29

4001909.35

Intervencije v vrtcih

42040235

-854,29

4001929.18

Oprema na OŠ Knežak

43230018

1.655,00

4001920

OŠ Toneta Tomšiča Knežak - varstvo vozačev

413300

-1.655,00

4001508.70

Komunalno opremljanje IC Plama

42080470

11.224,00

4001508.68

Ureditev komunalne opreme v ulici Vojkov Drevored

42040268

-11.224,00

4001804.01

Investicijsko vzdrževanje v Knjižnici Makse Samsa

42050001

1.392,77

4001810

Občinsko glasilo

402099

-1.392,77

4001833

Oglaševanje v medijih

402006

427,00

4001810

Občinsko glasilo

402206

-427,00

4001309

Vzdrževanje nadtalne signalizacije na LC in JP

402503

66,33

4001301

Tekoče vzdrževanje LC

402203

-66,33

4001909.23

Računalniška oprema vrtec ILB

43230023

1.497,88

4001909.35

Intervencije v vrtcih

42040235

-1.497,88

4001301.01

Tekoče vzdrževanje LC

402503

10.765,28

4001306.32

Most Sušak - Lisac

42040232

-10.765,28

4001906.01.01 VVE pri OŠ Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje

41192101

4.450,04

4001906.01.02 VVE pri OŠ Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje

41192102

152,49

4001906.01.04 VVE pri OŠ Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje

41192104

271,68

411921

-4.874,21

4001907

Vrtci zunaj občine

4001306.77

Ureditev parkirišč po občini

42040277

3.637,00

4001306.32

Most Sušak - Lisac

42040232

-3.637,00

4001306.39

Sanacija plazov

42040139

7.128,50

4001306.111

Cestišče Mikoza - Pošta

420402111

-7.128,50

4001929.67

Intervencije v šole

42040267

500,00
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4001929.69

Prizidek in sanacija OŠ Knežak

42040169

-500,00

4001508.03

KČN Podgrad

40209903

492,47

4001508.02

KČN Bač

40209902

-492,47

4001508.04

KČN Hrušica

40209904

680,25

4001508.08

KČN Knežak

40209908

-680,25

4001309

Vzdrževanje nadtalne signalizacije na LC in JP

402503

2.204,54

4001303

Talna signalizacija

402503

-2.204,54

4001306.105

Ureditev vaške poti v vasi Vrbovo

420402105

9.751,42

4001306.53

LC Podbeže

42080453

-9.751,42

4000415.05

Vaški dom Topolc

42040105

138,45

4000405

Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

402099

-138,45

4001929.11

Zamenjava računalniške opreme v OŠ DK

43230011

5.420,76

4001929.68

Pohištvena oprema v OŠ DK

43230068

1.292,21

4001929.12

Oprema na OŠ DK

43230012

971,10

4001917.01

OŠ Dragotina Ketteja - varstvo vozačev

413300

-7.684,07

4001832.01

Zbirka Vrbišćih šjm

42040104

5.380,81

4001832.36

Železničarski muzej

42089936

-5.380,81

4001932.08

Investicijsko vzdrževanje v glasbeni šoli

43230008

1.518,74

4001932.03

Računalniška oprema v glasbeni šoli

4323003

-501,60

4001931.01.02 Glasbena šola - ogrevanje

4133021

-1.017,14

4001604.42

Vodovod IC Plama

42040242

25.000,00

4001604.41

Povezovalni vodovod Il. Bistrica - Rodik

42040141

-25.000,00

4001932.08

Investicijsko vzdrževanje v glasbeni šoli

43230008

569,68

4001931.01.04 Glasbena šola - komunalne storitve

4133023

-298,04

4001931.01.06 Glasbena šola - varovanje objektov

4133025

-271,64

4001932.08

Investicijsko vzdrževanje v glasbeni šoli

43230008

166,52

4001932.01

Oprema na Glasbeni šoli

4323001

-166,52

1000102

Dejavnost za nepoklicno delovanje volilne komisije

4010011

57,80

1000102

Dejavnost za nepoklicno delovanje volilne komisije

4010014

7,12

1000102

Dejavnost za nepoklicno delovanje volilne komisije

402905

49,48

1000106

Občinske volitve, referendumi

402902

-114,40

1000102

Dejavnost za nepoklicno delovanje volilne komisije

4010011

297,93

1000102

Dejavnost za nepoklicno delovanje volilne komisije

4010014

210,05

1000102

Dejavnost za nepoklicno delovanje volilne komisije

402905

2.826,33

1000106

Občinske volitve, referendumi

402902

-3.334,31
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4002201

Odplačilo kredita skladom

550305

0,20

4002202

Odplačilo kredita bankam

55010115

-0,20

4001929.11

Zamenjava računalniške opreme v OŠ DK

43230011

127,67

4001929.12

Oprema na OŠ DK

43230012

-127,67

4001508.70

Komualno opremljanje IC Plama

42040170

1.031,47

4001518

Vzdrževanje kanalizacij

402503

-1.031,47

4002023

CSD laična pomoč družinam

413302

116,18

4002023

CSD laična pomoč družinam

413300

318,51

4002003

CSD - program sonček

413302

-434,69

4001508.75

Komunalna oprema v IC Bač

42080475

4.392,00

4001502

Deponija v Jelšanah

420402

-4.392,00

4001614

Komunalne storitve v vaseh

402503

722,73

4001611

Krasitev ob državnih praznikih

402503

-722,73

4001613

Komunalne storitve v mestu

402503

2.151,08

4001612

Plakatiranje

402503

-2.151,08
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POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH - NA
NIVOJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA PO PROGRAMSKI
KLASIFIKACIJI ZA LETO 2018
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100 Občinski svet
01 POLITIČNI SISTEM
01019001 Dejavnost občinskega sveta
Opis podprograma
Občinski svet, katerega pristojnosti določa statut, je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in
dolžnosti Občine Ilirska Bistrica.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o uravnoteženju javnih
financ, Poslovnik občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o sejninah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane
svetov KS v Občini Ilirska Bistrica s spremembami.
Cilji podprograma
Dolgoročni cilj je občinskim funkcionarjem omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog, v skladu s
pozitivno zakonodajo na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v Občini Ilirska Bistrica. Gre za vse
naloge, ki so povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Dosledno in zakonito smo izvajali naloge na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v Občini Ilirska
Bistrica.
Članom občinskega sveta in članom njegovih delovnih teles smo zagotavljali kvalitetno in nemoteno izvajanje
nalog. Zagotovilo se je snemanje in arhiviranje sej občinskega sveta. Politične stranke se je financiralo v skladu z
veljavno zakonodajo, svetniških skupin se v letu 2018 ni financiralo, saj bi bilo za to potrebno sprejeti ustrezen
pravilnik, ki pa v letu 2014 na občinskem svetu tak kot je bil predlagan, ni bil sprejet.
Občinska volilna komisija je v letu 2018, v okviru svojih pristojnosti izvedla vse aktivnosti v zvezi z izvedbo
lokalnih volitev.
Seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles so bile realizirane in sprejeti akti večinoma realizirani.
Ocenjujemo, da smo v letu 2018 dosegli zastavljene cilje.
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Volilna komisija Občine Ilirska Bistrica izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov. V
letu 2018 so bili izvedeni postopki vezani na izvedbo lokalnih volitev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni
in referendumski kampanji, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o evidenci volilne pravice, Zakon o
uravnoteženju javnih financ, Statut Občine Ilirska Bistrica.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v
skladu z Ustavo Republike Slovenije ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe, tako lokalnih volitev kot
tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.
Letni cilj je nemoteno delovanje komisije in potrjevanje mandata morebitnim novim svetnikom Občinskega
sveta.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je bilo delo občinske volilne komisije opravljeno v skladu z zastavljenimi cilji in pooblastili, ki jih
ima.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
1000108 PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Opis podprograma
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Postavka je namenjena izvedbi prireditve ob Občinskem prazniku. Sredstva so namenjena materialnim
stroškom ob izvedbi osrednje prireditve ob občinskemu prazniku Občine Ilirska Bistrica, ki ga praznujemo dne 4.
junija.
Cilji podprograma
Cilj je uspešno izvesti prireditev ob občinskem prazniku. Med nastopajoče vključiti lokalne izvajalce, na podlagi
Javnega razpisa izbrati in izbranim nagrajencem na osrednji prireditvi ob prazniku Občine podeliti nagrade.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je bila prireditev uspešno izpeljana, na osrednji prireditvi so nastopali KD Tuščak, Pevski
zborček Vrtca Antonina, ŠD Freia, Glasbena šola Ilirska Bistrica. Nagrade so bile podeljene zasluženim
posameznikom in organizacijam in sicer:

Dobitnik

Priznanje

Planinska skupina Podgora
Ipil d.o.o.

Plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje družbenih
dejavnosti
Plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje gospodarstva

Rajko Kranjec

Plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje kulture

plesni par Eva Česnik in Klavdija Ujčič

Plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje športa

Okrepčevalnica »Sladki Bar« Demiri Gajur s.p.

Spominska plaketa Občine Ilirska Bistrica

Smučarski klub Snežnik

Spominska plaketa Občine Ilirska Bistrica

200 Nadzorni odbor
02 Ekonomska in fiskalna administracija
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Opis podprograma
Nadzorni odbor je sprejel letni program nadzora v Občini Ilirska Bistrica, poročila do priprave zaključnega
računa nismo prejeli, vsebino njihovega dela je moč razbrati iz zapisnikov sej.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ilirska Bistrica; Poslovnik nadzornega odbora; Pravilnik o sejninah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter sejninah za člane svetov KS v Občini Ilirska Bistrica.
Dolgoročni cilji podprograma
Uspešna in delujoča občinska uprava brez dokazanih nepravilnosti in izdanih ukrepih.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Glede na to, da občinska uprava do priprave zaključnega računa ni prejela poročila Nadzornega odbora ne
moremo ugotavljati doseganja zastavljenih ciljev.

300 Župan
01 Politični sistem
0101 Politični sistem
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Opis podprograma
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Podprogram zajema sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev Občine Ilirska
Bistrica, v skladu s prvo točko prvega odstavka 68. člena in 72. člena Zakona o javnih uslužbencih. Podprogram
zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.
Zakon za uravnoteženje javnih financ.
Zakon o lokalni samoupravi.
Zakon o javnih uslužbencih.
Zakon o prispevkih za socialno varnost.
Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence.
Kolektivna pogodba za javni sektor.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj na področju plač je izvajanje zaposlovanja, v okviru sprejetih letnih Kadrovskih načrtov ter
izplačevanje plač v skladu z zakonodajo. Cilj je tudi zagotavljanje čim boljših pogojev za delo županstva in vse
potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Naloge se izvajajo strokovno in gospodarno ter za namen, v skladu z zakonodajo in v okviru razpoložljivih
proračunskih sredstev. Naloge so uspešno in učinkovito izvedene, ob gospodarnem ravnanju s proračunskimi
sredstvi.
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev v občini Ilirska
Bistrica in podžupanov. Občina Ilirska Bistrica ima skladno s statutom imenovana dva podžupana, ki delujeta
neprofesionalno.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.
Zakon za uravnoteženje javnih financ.
Zakon o lokalni samoupravi.
Zakon o javnih uslužbencih.
Zakon o prispevkih za socialno varnost.
Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence.
Kolektivna pogodba za javni sektor.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj na področju plač je izvajanje zaposlovanja v okviru sprejetih letnih Kadrovskih načrtov ter
izplačevanje plač v skladu z zakonodajo. Cilj je tudi zagotavljanje čim boljših pogojev za delo županstva in vse
potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Naloge se izvajajo strokovno in gospodarno ter za namen, v skladu z zakonodajo in okviru razpoložljivih
proračunskih sredstev. Naloge so uspešno in učinkovito izvedene ob gospodarnem ravnanju s proračunskimi
sredstvi.

0403 Druge skupne administrativne službe
Opis glavnega programa
Glavna naloga je izvajanje aktivnosti za izvedbo protokolarnih prireditev in dogodkov. Zagotovljeni so pogoji za
izvedbo praznovanja občinskih praznikov in prireditev v (so)organizaciji občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore občinske uprave želimo
izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev zadržati na obstoječi ravni oz. jo dvigniti na višjo.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Obseg prireditvenih dogodkov, število udeležencev in vsebine prireditev se spreminjajo od dogodka do
dogodka. Kljub tej raznovrstnosti dela menimo, da smo dogodke in večje prireditve organizirali strokovno in
uspešno, predvsem pa na ravni, primerni posameznemu namenu.

400 Občinska uprava
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Opis podprograma
V okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike se v proračunu planirajo sredstva za pokrivanje
stroškov plačilnega prometa - provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo poslovnim bankam
ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o
pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, Odlok o
proračunu Občine Ilirska Bistrica in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj Oddelka za gospodarstvo in finance v povezavi s predvideno porabo v okviru glavnega programa
je zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem občine in
nemoteno finančno poslovanje organov občine z najmanjšimi stroški.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru predvidene višine.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov, v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega
programa. Glavni program prav tako zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopravnega urejanja
nepremičnin v lasti Občine Ilirska Bistrica.
Zakonske in druge pravne podlage
Pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem se opiramo predvsem na naslednjo pravno podlago:
Stvarnopravni zakonik, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnih financah, Zakon o
izvrševanju proračuna RS, Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega
značaja, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uredba o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o
prostorskem načrtovanju in ostali zakoni vezani na namene v proračunu.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- Doseganje ciljev na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem občine Ilirska Bistrica, se ugotavlja
glede na obseg prodaj in oddaje v najem poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo, ki naj bi bil
večji kot v preteklem letu,
- vzdrževanje poslovnih prostorov ter skrb za to, da so ti poslovni prostori v uporabnemu stanju,
- izgradnja in vzdrževanje vaških domov,
- energetski management objektov, ki so v lasti občine,
- zavarovanje občinskega premoženja,
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- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje potreb širšega družbenega pomena.
Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:
- ohranitve lastnine nepremičnin,
- zaščite lastnine občine pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih
usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
- nakupa posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Poslovne prostore, ki so bili prazni je občini uspelo oddati v precejšnjem približku začrtanih ciljev. Oddaja
poslovnih prostorov se je približala načrtovanim ciljem in planom.
Občina Ilirska Bistrica si še naprej prizadeva za čim večjo zasedenost poslovnih prostorov. Investicijsko
vzdrževanje in rekonstrukcije poslovnih prostorov se je izvajalo skladno s predvidenim načrtom investicij.
Izgradnja vaških domov je potekala skladno z sprejetim proračunom, torej kratkoročnim planom. Pričelo se je z
ureditvijo vaškega doma Harije, nadaljuje se z ureditvijo vaškega doma na katerem se je zamenjala strežna
kritina, izvedlo se je tudi sanacija degradiranih območij- območje nekdanje tovarne TOK , odvoz nevarnih
odpadkov in porušilo se je objekt na Cankarjevi ulici.
Zavarovanje občinskega premoženja je bilo izvedeno skladno z načrti. Premoženje ima Občina Ilirska Bistrica
zavarovano pri Zavarovalnici Triglav. Vse škodne zahtevke, ki so bili dani zavarovalnici smo dobili tudi uspešno
rešene.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
Opis glavnega programa
Na programu so načrtovana sredstva za sofinanciranje delovanja Združenja občin Slovenije in izvajanje LAS
preko Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je možnost skupnega nastopanja pri odprtih vprašanjih vezanih na financiranje občin in pa
ugodnejše kotizacije za udeležbo na seminarjih za zaposlene.
Cilj je tudi črpanje EU sredstev preko LAS Agencije za kmetijske trge.
Cilji, ki smo jih želeli doseči:
- Skupno sodelovanje na čim več področjih.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V letu 2018 smo se udeležili več seminarjev, ki jih je organiziralo Združenje občin za svoje članice kar je za
Občino bistveno ugodneje.
V letu 2018 smo se prijavili na nekaj razpisov preko LAS.

0603 Dejavnost občinske uprave
Opis glavnega programa
Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo občinske uprave. Zaposlenim in občanom
omogočiti nemoteno uporabo počitniških objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
Kolektivna pogodba za javni sektor,
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače,
prispevke in davke,
Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v
pravosodnih organih,
Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih,
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
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Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varovanju osebnih
podatkov, Zakon o zavodih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Restriktiven pristop porabe vseh materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da je bil dolgoročni cilj na področju zaposlovanja dosežen, saj je zaposlovanje potekalo v skladu z
veljavno zakonodajo ter v okviru sprejetega kadrovskega načrta za leto 2018. Prav tako je bil dosežen
dolgoročni cilj na področju strokovnega izobraževanja zaposlenih medtem, ko so se zakonsko določene
aktivnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem zaposlenih pri delu ves čas izvajale nemoteno, v okviru razpoložljivih
finančnih sredstev. Nekoliko smo omejili udeležbo na raznih seminarjih, na skoraj vseh segmentih skušali znižali
materialne stroške.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilj na področju zaposlovanja in splošnih stroškov za nemoteno delovanje občinske uprave je bil v celoti
dosežen, saj so se naloge ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi ves čas uspešno,
strokovno in učinkovito izvajale. V prihodnje želimo skladno z ekonomskimi kazalci čim bolj realno načrtovati
proračunske izdatke.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
Zagotoviti občinski upravi primerne prostore in opremljenost delovnih mest. Zajema aktivnosti investicijskega
vzdrževanja oz. kompletne obnove upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave, nakup in
vzdrževanje računalniške opreme.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih, Uredba o enotni metodologiji
za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Odredbe o načinu oddajanja poslovnih
prostorov v najem in določanju najemnin, Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin in drugih področnih pravnih predpisih.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti dovolj kvalitetno opremo, ki bo zadostila določilom varstva pri delu. Celovita obnova upravnih
prostorov, ki služijo delovanju občinske uprave se izvaja s ciljem vzdrževanja primernih prostorov za delovanje
uprave, zagotoviti energetsko učinkovitost in funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov. Omogočiti
občinski upravi ustrezne računalniško opremo za delovanje, ustrezno vzdrževanje in računalniških programov.
Letni cilji podprograma
Nakup pisarniške opreme in pohištva nakup fotokopirnih strojev, faxov, mobilnih aparatov ipd.,
Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacijo stroškov sanacije,
glede na veljavne tehnične normative.
Pri planiranju potrebnih sredstev izhajamo iz že sklenjenih pogodb in ocen rasti stroškov ter sprejetih planov:
- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih stavb,
- znižanje obratovalnih stroškov občinske uprave.
Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev podprograma
S sredstvi, ki so namenjena zagotavljanju ohranjevanja prostorov v uporabnem stanju in ob upoštevanju
najnovejših tehničnih normativov, ravnamo gospodarno in odgovorno. Vse upravne zgradbe in prostori so v
uporabnem stanju, delo zaposlenih tako poteka nemoteno. Stroški vzdrževanja nam so ostali na enkam nivoju
kot leta prej. Zaradi navedenega ocenjujemo da je naše delo uspešno. V letu 2018 nam zaradi finančne situacije
ni uspelo v celoti realizirati sredstev namenjenih za ureditev prostorov občinske uprave.
Zavedamo se, da že nekaj let pojasnjujemo, da se za nakupe novih osnovnih sredstev odločamo samo v
najnujnejših primerih. Težko finančno situacijo rešujemo s servisiranjem starih osnovnih sredstev, do trenutka,
ko servis ni več rešitev.
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Opis področja proračunske porabe
Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost
in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem
tudi Občine Ilirska Bistrica pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena
v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna zaščita).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je
pomembno omeniti naslednje dokumente:
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 56/2001).
Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št
57/2009).
Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).
Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in
opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev
oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Na področju usposabljanja se uspešno približujemo dolgoročnim ciljem. Skupaj s predstavniki Gasilske zveze
smo pripravili program usposabljanj za izvajalce evakuacij. S tem bomo povečali usklajenost in pravilnost
načrtovanja in izvajanja vaj evakuacije tudi v drugih ustanovah (ne le vrtcih in šolah) ter s tem dvignili
pripravljenost in uspešnost izvajanja evakuacije ob dejanskih nesrečah.
Preko usposabljanj in vaj smo razvijali znanja reševalnih služb pri koordiniranju dela ob nesrečah.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Opis podprograma
Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvirnih
pristojnosti lokalnih skupnosti. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in
usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in
usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno
nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge
pomembne za področje zaščite in reševanja in reševalne opreme.
Zakonske in druge pravne podlage
Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št.
51/2006, ZVND-B 97/10), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
(Ur.list RS, št. 92/2007, 54/09) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe),
Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001popr., 104/08) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja).
Dolgoročni cilji podprograma
Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo, vsaj v
količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi
prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi
informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in
samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno
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veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva - predvsem predšolske in šolske populacije - o
preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Na področju usposabljanja se uspešno približujemo dolgoročnim ciljem. Civilna zaščita je vsako leto nekoliko
bolje opremljena, žal tudi zaradi vse več naravnih nesreč, ki so v zadnjih letih doletele našo Občino.
Sredstva namenjena civilni zaščiti so bila porabljena skladno z načrtovanimi cilji in v načrtovanih višinah.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Opis podprograma
Gasilstvo je organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi
zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za:
Redno delovanje gasilskih enot.
Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje.
Vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme.
Opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
Izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot.
Gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva.
Povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva.
Povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva.
Opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005).
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1).
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št.
92/2007, 54/2009 in 23/2011).
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011).
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Ilirska Bistrica
Kratkoročni cilji podprograma
Glavni cilj je nemoteno delovanje gasilske zveze in gasilskih društev, organiziranje požarnih straž, ko so te
potrebne, v letu 2018 ni bilo potrebe po organiziranju požarnih straž. Gasilska društva so se financirala skladno
s sprejetim proračunom in letnimi pogodbami o sofinanciranju. V letu 2018 smo za potrebe PDG Ilirska Bistrica
izvedli nakup gasilskega vozila s cisterno in za PGD Knežak nakup male gasilske cisterne za gozdne požare.
Naročeni so bili projekti za nov gasilski dom v Podgradu in v višini 50.000 evrov se je saniralo gasilske domove
po občini.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Opis področja proračunske porabe
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ilirska Bistrica deluje na osnovi programskih usmeritev,
ki obsegajo aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja, ureditev vertikalne in
horizontalne signalizacije, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Področje dela ja zakonsko urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter varnosti
cestnega prometa.
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022.
- Zakon o motornih vozilih.
- Zakon o pravilih cestnega prometa.
- Zakon o voznikih.
- Zakon o cestah.
- Zakon o prekrških.
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok.
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
- Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa.
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0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
Opis glavnega programa
Osnovni cilji so usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno
vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Poglavitni letni cilj je zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje, umirjanje
prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami ter zagotovitev varnih poti v šolo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Glede na pretekla leta smo z proračunskimi sredstvi izboljšali in dvignili kvaliteto na področju izobraževanja,
opremljanja, vzgoje, preventive in umirjanja prometa. Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje, glede na prejšnje
obdobje dosegli v enakem obsegu.

08029001 Prometna varnost
Opis podprograma
Programske usmeritve Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ilirska Bistrica so obsegale
naloge s področja vzgoje in izobraževanja, umirjanja prometa in nadzora nad upoštevanjem prometnih
standardov, ki so opredeljene Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih in Zakon o
vozilih. Te dejavnosti so potekale v programu rednih dejavnosti, prometno vzgojnih akcijah in drugih nalogah.
Osnovni izdatki so bili namenjeni za realizacijo aktivnosti, ki so se izvajale v okviru podprogramov rednih
dejavnosti (sodelovanje z vrtci in osnovnimi šolami, Varna pot v šolo, varno kolo, občinsko in državno
tekmovanje Kaj veš o prometu,..), prometno vzgojnih akcij.
Zakonske in druge pravne podlage
Nacionalni program varnosti cestnega prometa.
Zakon o motornih vozilih.
Zakon o pravilih cestnega prometa.
Zakon o voznikih.
Zakon o cestah.
Zakon o prekrških.
Odlok o občinskih cestah.
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine
otrok.
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
Kratkoročni uspehi podprograma
Ocenjujemo, da so kratkoročni cilji doseženi, v letu 2018 smo opravili vse naloge, skladno s sprejetim
proračunom.
Financiralo se je akcijo Varna po v šolo, člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Ilirska Bistrica so bili v času
akcije prisotni na prehodih za pešce ob prihodu in odhodu šolarjev na območju občine Ilirska Bistrica. Člani so
otroke in ostale udeležence opozarjali na varnost pri prehajanju čez prehode za pešce ter otroke opozarjali na
primerno obnašanje na šolskih poteh.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Opis področja proračunske porabe
Zajete so dejavnosti na področju aktivne politike zaposlovanja v Občini Ilirska Bistrica, ki se nanašajo na
vzpodbujanje zaposlitve brezposelnih oseb in njihovega vključevanja v delovni proces.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o urejanju trga dela.
Opis glavnega programa

172

Gre za sodelovanje Občine Ilirska Bistrica z Zavodom RS za zaposlovanje pri izvajanju ukrepov aktivne politike
zaposlovanja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Restriktiven pristop porabe sredstev za stroške dela, vključitev brezposelnih oseb v delovni proces.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilj na področju izvajanja enega izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja Zavoda RS za
zaposlovanje je bil v celoti dosežen, saj je bilo sodelovanje med občino in Zavodom RS za zaposlovanje
uspešno.

10039001 Povečanje zaposljivosti
Opis podprograma
Podprogram je namenjen usposabljanju na delovnem mestu brezposelnih oseb prijavljenih na Zavodu RS za
zaposlovanje brez sklenitve delovnega razmerja, kot enemu izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
Aktivna politika zaposlovanja se nanaša predvsem na sofinanciranje javnih del, ki jih Občina omogoča našim
zavodom in ostalim interesnim združenjem.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o urejanju trga dela
Dolgoročni cilji podprograma
Omogočiti zaposlovanje brezposelnih oseb na čim več področjih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih – kratkoročnih ciljev podprograma
Cilj je bil v letu 2018 dosežen. Realizirala so se celotna sredstva. Petim neprofitnim organizacijam in javnim
zavodom smo omogočili zaposlovanje preko javnih del.
Letni cilji podprograma
Kakovostna in strokovna izvedba usposabljanja na delovnem mestu ob čim boljšem izkoristku ugodnosti, ki jih
za izvedbo le-tega ponuja Zavod RS za zaposlovanje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje z vidika gospodarnosti in učinkovitosti ocenjujemo kot zelo uspešno,
saj smo s tem kandidatom omogočili pridobitev delovnih izkušenj, ob vsem tem pa v celoti izkoristili vse
ugodnosti, ki nam jih je za izvedbo tega usposabljanja ponudil Zavod RS za zaposlovanje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Opis področja proračunske porabe
Področje 11 obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Program reforme kmetijstva in
živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja
ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,
- Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Uredba komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
Opis glavnega programa
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Program reforme kmetijstva obsega področje prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja. Ključna naloga
na področju tega programa je bila sprejem Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015-2020.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:
kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,
razvoj raznolikih dejavnosti – temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju,
razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja,
povečati konkurenčnost slovenskega podeželja v okviru SLO in EU.
Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:
izboljšanje oskrbe prebivalcev občine Ilirska Bistrica s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
povečanje obsega ekološke in integrirane pridelave,
živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev na območjih z omejenimi
dejavniki,
izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in razvoj mikro podjetništva na podeželju,
dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih – kratkoročnih ciljev
V letu 2018
smo cilje v celoti dosegli. Sredstva so bila realizirana in razdeljena skladno s Pravilnikom in Javnim razpisom.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Opis podprograma
Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Ukrepi za razvoj
podeželja so primerljivi z državnimi ukrepi in se dopolnjujejo. Ključne naloge so razvoj raznolikih dejavnosti na
podeželju, ohranjanje kulturne dediščine in tradicionalnih znanj, razvoj novih proizvodov in storitev ter
povezovanje s sosednjimi občinami in regijami in izvajanje skupnih programov.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji podprograma so:
izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi znanji s področja
ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij,
omogočiti razvoj in prodajo kmetijskih izdelkov na kmetijskih tržnicah,
ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter njuno vključevanje v razvoj turizma in drugih dejavnosti,
ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja,
povečanje obsega pridelave na ekoloških in integriranih kmetijah,
z ukrepi za razvoj podeželja izboljšati prepoznavnost ponudbe podeželja, spodbujati inovativno
upravljanje preko lokalne akcijske skupine po pristopu LEADER.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Rezultati se bodo pokazali šele po večletnem neprekinjenem izvajanju programov v kmetijstvu. Sredstva se bila
razdeljena za sofinanciranje in spodbujanje ukrepov v kmetijstvo za katere menimo, da bodo najbolj prispevali k
ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja v naši občini.
Program LAS – Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom je delovalo v okviru predvidenih
sredstev in skladno s sklenjeno pogodbo.
Uspešno je bila izvedena prireditev Kmetijska tržnica, kjer se je predstavilo in prodajalo preko 100 ponudnikov
in preko 7.000 obiskovalcev v treh dneh dogajanj. Uspešno pa smo tudi dobili upravljalca Tržnice, ki sedaj redno
obratuje.

1104 Gozdarstvo
Opis glavnega programa
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V okviru glavnega programa se zagotavlja vzdrževanje gozdnih prometnic, ki omogočajo gospodarjenje z
gozdovi in razvoj prostočasnih aktivnosti v gozdu.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so:
zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in
urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake),
povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Izvedena so vzdrževalna dela na gozdnih prometnicah (gozdne ceste in gozdne vlake).

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Opis podprograma
Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih
vlak ter izvedba nujnih intervencijskih del.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gozdovih.
Program razvoja gozdov v Sloveniji.
Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest.
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove.
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje 404 km gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak, v skladu z
gozdnogospodarskimi načrti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Na območju Občine Ilirska Bistrica je 404 kilometrov kategoriziranih gozdnih cest. Ocena uspeha se kaže v
zagotavljanju tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. V gozdne prometnice spadajo gozdne ceste in gozdne
vlake. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno
in ekonomično rabo. Gozdne prometnice omogočajo večjo odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in negovanje
gozda, višjo realizacijo poseka in znižanje stroškov gospodarjenja.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti
cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2018 je bila posebna pozornost namenjena vzdrževanju gozdnih prometnic, saj je bila od tega odvisna
sanacija gozdov, ki so bili poškodovani zaradi žleda.
Namenska sredstva se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki
jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti, na podlagi letne pogodbe o vzdrževanju gozdnih
cest sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje. Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa
Zavoda za gozdove po prioritetnem vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili Zakona
o gozdovih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Opis področja proračunske porabe
Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti in pretočnosti
vseh vrst prometa.
Področje programa pokriva naloge, ki se nanašajo na nekatere investicijske projekte v okviru programa
cestnega prometa in infrastrukture in sicer:
- pripravo predlogov za investicije v cestno omrežje,
- razvojne naloge s področja urejanja cestne infrastrukture,
- strokovno – tehnične naloge in usklajevanje pri izdelavi tehnične dokumentacije,
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- določene naloge pri pridobivanju zemljišč in upravnih dovoljenj,
- naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov ter naloge usklajevanja sočasne gradnje.
Področje proračunske porabe Promet in prometna varnost pokriva področja, ki se nanašajo na:
- urejanje cestnega prometa,
- strokovno razvojne naloge s področja prometa,
- izvajanje nalog upravljavca občinskih cest,
- del nalog rednega vzdrževanja javnih cest.
Naloge investicijskega značaja so:
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa,
- izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture v območju cestnega sveta (dela v javno
korist), za katera po zakonu ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja,
- upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo.
Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot je to določeno s predpisi, ki
urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Prometno ureditev v naseljih po zakonu določi lokalna skupnost, ki
je tudi odgovorna za varen promet. Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali njen del
oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje prednostnih
smeri ter sistem in način vodenja prometa, omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa,
omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij
umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti
udeležencev v cestnem prometu.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o cestah.
Zakon o pravilih cestnega prometa.
Zakon o prevozih v cestnem prometu.
Zakon o varstvu okolja.
Zakon o urejanju prostora.
Zakon o graditvi objektov.
Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture
Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem
na:
izboljšanje prometne varnosti,
zagotavljanje varne poti v šolo,
obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
vzpostavitev manjkajočih povezav,
ureditev cestnih povezav,
pridobitev novih parkirnih površin
širitev območja in urejanje zelenih površin.
1302 Cestni promet in infrastruktura
Opis glavnega programa
V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne
signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura in redno vzdrževana prometna
signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti. Pod ta podprogram spadajo tudi zimska
služba in košnja trave ob lokalnih cestah.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:
zagotavljanje prometne varnosti,
zagotavljanje varne poti v šolo,
zagotavljanje pogojev za tekoče vozne razmera na cestah.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
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Opis podprograma
Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko vzdrževanje cest in druge
komunalne opreme.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se
ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi
vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V okviru razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 lahko
ocenimo, da smo program izvedli v celoti.
Letni cilji podprograma
Letni cilji so predvsem zagotovitev rednega letnega in zimskega vzdrževanja cestne infrastrukture, z
zagotovitvijo prometne varnosti za vse udeležence v prometu, zagotavljanje novih pešpoti in kolesarskih
površin, izboljšanje pogojev za javni promet in povečanje mobilnosti prebivalcev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva
porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Opis podprograma
Stanje občinskih cest v občini Ilirska Bistrica je ponekod dokaj slabo, glede stanja voziščnih konstrukcij kot tudi
nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, kolesarske steze, avtobusna postajališča izven vozišča).
Glede na velikost občine in števila kilometrov lokalnih cest, ki znaša 219 km bi lahko celoten proračun namenili
izključno vzdrževanju lokalnih cest. Še večja težava je ta, da ko se z rekonstrukcijo prične, običajno ni dovolj
samo ureditev cestišča ampak je nujna tudi rekonstrukcija kanalizacijskih in vodovodnih napeljav. Zavedamo se,
da ima občina precej takih cestišč, ki so nujno potrebne obnove.
Dolgoročni cilji podprograma
Glavni cilj je predvsem zagotavljati občanom enake varnostne pogoje uporabe cest. Kar pa se zavedamo, da je
nemogoče. Z izgradnjo obvoznice je precej razbremenjen promet skozi mesto in s tem so se povečale prometno
varnostne razmere na cesti skozi mesto.
Letni cilji podprograma
V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:
- Pripravljalna dela za investicijske projekte, ki zajemajo tehnično in investicijsko dokumentacijo za
posamezne projekte ter programe pridobivanja in urejanja zemljišč.
- Obnove, rekonstrukcije in adaptacije.
- Gradnja in sanacija premostitvenih objektov.
- Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo bili v letu 2018 uspešni tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave
projektno tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo
projektov kot tudi na področju izvajanja gradnje. Obseg sredstev in realiziranih projektov: gradenj,
rekonstrukcij, obnov je bil primerljiv s preteklimi leti. Nekateri projekti so bili v letu 2018 zaključeni, nekateri
bodo zaključeni v letu 2012019, nekateri pa se bodo še nadaljevali v obdobju od 2019 do 2021, glede na hitrost
pridobivanja zemljišč in glede na finančna sredstva namenjena za to področje dela. Vrednosti navedenih
investicijskih projektov oziroma predvideni stroški gradenj so v predvidenih finančnih okvirih. V okviru teh
sredstev se je tako nadaljevalo z deli na pločniku in cestišču Dolenje, ureditev parkirišč po občini, Javna pot v
Gubčevi, Kolesarski pas po mestu in ostale manjše investicije.

13029003 Urejanje cestnega prometa
Opis podprograma
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Podprogram zajema vzdrževanje signalizacije na prehodih in lokalnih cestah ter osvetlitev prehodov za pešce.
Dolgoročni cilji podprograma
Glavni cilj je zagotavljati večjo varnost v cestnem prometu s svetlobnimi oznakami.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva in potrebe.

13029004 Cestna razsvetljava
Opis podprograma
Podprogram zajema izgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno
razsvetljavo.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu.
Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.
Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, se z menjavo svetilk zagotavlja zmanjšanje
svetlobnega onesnaževanja in istočasno dosega prihranke pri porabi električne energije.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika
razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 ocenjujemo, da smo
program izvedli optimalno. Podelitev koncesije se je izkazala za uspešno, saj se poraba sredstev za javno
razsvetljavo z leti znižuje.
Letni cilji podprograma
Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi
usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za
zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne opreme smo zagotovili osvetljenost, skladno z
evropskimi usmeritvami in zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev. Z menjavo starih
potratnih svetilk z novimi varčnejšimi, ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave,
dosegamo prihranke električne energije.

14 GOSPODARSTVO
Opis področja proračunske porabe
Področje porabe zajema dejavnosti upravljanja z dejavnostmi za pospeševanje gospodarstva in razvoj turizma v
našem kraju.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za sofinanciranje obrestne mere za malo gospodarstvo, za
dejavnosti RRC –RRA Južno primorska, za TIC Ilirska Bistrica in za sofinanciranje nalog RRA Notranjsko kraške
regije.
Dolgoročni cilji podprograma
uspešna izvedba in ustrezna promocija projektov iz RRA in NKR,
vključevanje podjetniških vsebin in podjetniškega razmišljanja v izobraževalni sistem,
skladnejši splošni gospodarski razvoj regije,
predstavitev regije tujim gostom in potencialnim investitorjem,
prispevanje projekta k splošnim ciljem trajnostnega razvoja.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z dejavnostmi na področju pospeševanja gospodarstva v letu 2018 smo zadovoljni, financiralo se je nakup ene
parcele v industrijski coni in
Letni cilji podprograma
Cilji:
vzpostavitev regijskih poslovnih verig,
vključenost mladih v podjetniško izobraževanje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Pri izvajanju projektov smo ravnali gospodarno in si prizadevali za največjo možno učinkovitost.
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Opis glavnega programa
V glavnem programu Promocija Slovenije razvoj turizma in gostinstva so vključene različne dejavnosti
informiranja in promocije Občine Ilirska Bistrica, sofinanciranje različnih prireditev in turističnih društev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je povečanje obiskanosti in večja prepoznavnost naše občine, ter ohranjanje in nadgradnja
turističnih prireditev, po katerih je naša občina že poznana.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih - kratkoročnih ciljev
Ocenjujemo, da se dolgoročni cilji na področju razvoja turizma in gostinstva uspešno uresničujejo. Vendar je
turizem tista dejavnost, katere učinki se ne morejo prepoznati v kratkem roku. Kratkoročni cilji so bili
uresničeni, realizirali smo vse projekte, ki so bili zastavljeni z proračunom.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Opis področja proračunske porabe
Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela
varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne
instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen
varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za
človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o varstvu okolja.
Zakon o gospodarskih javnih službah.
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih.
Uredba o odpadkih,
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
Pravilnik o ravnanju z odpadki.
Pravilnik o odlaganju odpadkov.
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Opis glavnega programa
Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje
odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v
lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v
pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja
predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Glavne dejavnosti na tem
področju predstavljajo ravnanje z odpadki, od odvoza salonitnih kritin do subvencioniranja cene za odlaganje
odpadkov in ukrepe za izgradnjo sortirnice odpadkov.
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Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja,
trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije;
odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje
njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in
nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti,
merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna
območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa
Ocenjujemo da se dolgoročni cilji varovanja okolja, ki jih izvajamo skupaj z Javnim podjetjem Komunala d.o.o.
uresničujejo. Število ločeno zbranih odpadkov se viša.

Letni cilji podprograma
Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov,
ki urejajo to področje. Potekale bodo aktivnosti v smeri nadaljevanja ločenega zbiranja komunalnih odpadkov
ter predelave in ponovne uporabe odpadkov. Letni cilji se uresničujejo skladno z pričakovanji.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Opis podprograma
Odvajanje in čiščenje odpadne vode predstavlja zbiranje in transport odpadne in padavinske vode ter njeno
čiščenje in odvajanje v odvodnike na neškodljiv način, ob hkratnem varovanju površinskih in podzemnih vod.
Program odvajanja in čiščenja voda je program koordiniranih ukrepov občine za postopno doseganje ciljev
varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja.
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo
izvajanje.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno
življenjsko okolje.
Letni cilji podprograma
- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem
programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi
direktivami,
- zmanjšanje vpliva na okolje,
- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo bili v letu 2018 uspešni. Pripravljenih je kar nekaj podlag za morebitne razpise na EU
sredstva v novi perspektivi.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
Opis podprograma
Področje zajema vzdrževanje in ravnanje z vodnimi viri v naši občini. Glede na poplave, ki smo jih bili deležni v
zadnjih letih je ta program nujen za izvajanje.
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Dolgoročni cilji podprograma
Poglavitni cilj je zagotoviti čim boljšo poplavno varnost za celotno področje naše Občine.
Kratkoročni cilji podprograma
Ureditev nekaterih odsekov, ki so se izkazali za najbolj nevarne za ljudi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo bili v letu 2018 uspešni. Realiziralo se je vse zastavljene naloge za leto 2018.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe obsega:
- prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (geodetska dejavnost),
- komunalna dejavnost,
- urejanje pokopališč,
- objekti za rekreacijo,
- praznično urejanje naselij,
- druge komunalne dejavnosti,
- spodbujanje stanovanjske gradnje,
- upravljanje in razpolaganje z zemljišči (urejanje zemljišč, pridobivanje zemljišč, urejanje centralne evidence
nepremičnin).
V okviru urejanja in nadzora geodetskih evidenc oz. na področju geodetske dejavnosti se zagotavljajo zbirke
geodetskih podatkov s področja evidentiranja nepremičnin, prostora in topografskega sistema. Na področju
geodetskih evidenc so ključne naloge, usmerjanje izvajanja. Zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v
zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in
pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena. V okviru finančnih možnosti
zagotavljala sredstva za urejanje in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Opis glavnega programa
V okviru prostorskega in podeželskega planiranja in administracije so se izvajala dela s področja urbanizma in
prostorskega planiranja. Glavni projekt v tem programu je Občinski prostorski načrt in aktivnosti povezane s
sprejetjem in kasneje izvajanjem tega.
Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj glavnega programa je vzpostavitev ustreznih evidenc. Z nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni
podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc, s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji
za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa
Pri vzpostavitvi evidenc moramo reči, da so stvari bolj kompleksne in zapletene, kot smo sprva pričakovali tako,
da so aktivnosti šele v začetni fazi. Ostali cilji pa so zadovoljivi in se uresničujejo skladno s planom.

16029003 Prostorsko načrtovanje
Opis podprograma
Priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih občinskih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran
proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo
potrebnih strokovnih študij in projektov. Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih
bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za občino Ilirska Bistrica.
Zakonske in druge pravne podlage
Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US
in 76/14 – odločba US; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04
– uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 –odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 –
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odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US, 57/12, 110/13, 101/13 –
ZdavNepr in 22/14 – odločba US; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot
so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06
– odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 38/14), Zakon o
ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba
US, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08,
8/11, 30/11 – odločba US, 90/12 in 111/13), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2
(Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.
Dolgoročni cilji podprograma
Med najpomembnejšimi cilji zadnjih let je bila priprava prostorskih aktov, z usmeritvami in elementi, ki so jih
predpisovali predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki se vključujejo v trajnostni
prostorski razvoj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju dolgoročnih ciljev na področju prostorskega načrtovanja se izvršujejo le še popravki in dopolnitve
sprejetega občinskega prostorskega načrta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2018 so bile pomembnejše načrtovane naloge kljub občutno omejenim finančnim možnostim v
primerjavi s preteklimi leti uspešno in kvalitetno dokončane, nekatere med njimi pa se bodo nadaljevale
oziroma prenesle v naslednje proračunsko obdobje.

1603 Komunalna dejavnost
Opis glavnega programa
Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih
komunalnih dejavnosti. V program je vključena izgradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov, urejenost
osrednjega pokopališča, ki je v upravljanju Javnega podjetja Komunala, urejanje zelenih površin, komunalne
dejavnosti, spodbujanje stanovanjske gradnje in razpolaganje z zemljišči.
Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Ilirska Bistrica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa
V skladu z zagotovljenimi sredstvi smo realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.
Zagotovili smo doseganje dolgoročnih ciljev na področju osnovnih komunalnih standardov s povečanjem
grobnih mest na obstoječih pokopališčih in na izboljšanju obstoječe infrastrukture in opreme.

16039001 Oskrba z vodo
Opis podprograma
Oskrba s pitno vodo na mestnem in primestnem območju lokalne skupnosti in reševanje odvoda odpadnih
voda.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o vodah.
Odlok o oskrbi s pitno vodo.
Pravilnik o pitni vodi.
Uredba o oskrbi s pitno vodo.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo
iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodo oskrba in postopno reševanje
odvoda odpadnih voda.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
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Programske naloge s področja oskrbe s pitno vodo so skoraj v celoti realizirane, v okviru veljavnega proračuna
za leto 2018.
Letni cilji podprograma
Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov ter
sanacija centralnega vodovodnega sistema (odprava vodnih izgub).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Glavna investicija se je nanašala na projekt oskrba s pitno vodo – primarni in sekundarni viri in izvedba razpisa
za prenovo vodovoda Podstenjšek.

16039003 Objekti za rekreacijo
Opis podprograma
Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce in ureditev parkov.
Dolgoročni in letni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti izvajanje dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma
Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 ocenjujemo,
da smo program vzdrževanja zelenih površin izvedli optimalno.

16039004 Praznično urejanje naselij
Opis podprograma
Podprogram zagotavlja novoletno krasitev mesta in obešanje zastav v mestu ob državnih praznikih, določenih z
zakonom.
Dolgoročni in letni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti izvajanje dejavnosti, skladno s potrebami lokalne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma
Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 ocenjujemo,
da smo program novoletne krasitve in ob državnih praznikih izvedli uspešno.

16039005 Druge komunalne dejavnosti
Opis podprograma
Podprogram zagotavlja plakatiranje, in komunalne storitve tako v mestu kot na vaseh.
Dolgoročni in letni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti izvajanje dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma
Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 ocenjujemo,
da smo program komunalnih storitev in plakatiranje izvedli uspešno. Celoten program za Občino Ilirska Bistrica
izvaja Javno podjetje Komunala.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Opis glavnega programa
Na stanovanjskem področju sodi zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot med
najpomembnejše in finančno najzahtevnejše naloge. Precej zahtevna naloga je tekoče vzdrževanje stanovanj, ki
predstavlja tudi večji del tega podprograma.
Dolgoročni in letni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti izvajanje dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti. Prioriteta je vzdrževanje določenega
nivoja stanja neprofitnih stanovanj, ki omogočajo najemnikom ustrezno bivanje in kvalitetno življenje, zato v
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zadnjih letih precej sredstev namenjamo vzdrževanju stanovanj. Zavedamo pa se problematike pomanjkanja
neprofitnih stanovanj, zato razmišljamo v smeri gradnje ali nakupa novih.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma
Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 ocenjujemo,
da smo program, ki se nanaša na vzdrževanje stanovanj izvedli uspešno.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Opis glavnega programa
Program obsega zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Občine Ilirska
Bistrica ter zagotavlja dejavnosti povezane z nakupi oziroma pridobivanji zemljišč.
Program obsega tudi zemljiškoknjižno urejanje stanja in odkupe zemljišč, kjer je to potrebno.
Dolgoročni in letni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti izvajanje dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti. Nakup zemljišč skladno s sprejetim
letnim planom zemljišč in zemljiško knjižno ureditev cest tam, kjer odkupi niso bili urejeni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma
Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 ocenjujemo,
da smo program izvedli uspešno.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe
Obveznosti lokalne skupnosti na področju zdravstvenega varstva so določene z zakoni. Izpolnjevanje nekaterih
zakonskih obveznosti se neposredno odraža v proračunu občine, zanje se porabi bistveni del vseh razpoložljivih
sredstev. Taki obveznosti občine sta plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank oziroma
občanov ter mladoletnih oseb in plačilo za opravljene storitve mrliško-pregledne službe. Nekatere zakonske
obveznosti pa so bolj operativne narave in se, z izjemo nekaj postopkovnih stroškov, ne odražajo neposredno v
realizaciji proračuna: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in
lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad
izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.
Podrobneje so zakonske obveznosti občine iz področja zdravstva naslednje:
zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška
dejavnost);
podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni;
izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem koncesijskih pogodb;
financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje:
skladno z 21. točko 15. člena ZZVZZ za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS in za tujce z
dovoljenjem za stalno prebivanje, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,
priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje, ob izpolnjenih pogojih, da niso
zavarovanci iz drugega naslova in da nimajo lastnih sredstev, in skladno s 24. točko 15. člena ZZVZZ za
mladoletne osebe (otroke), ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne
skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje;
zagotavljanje mrliško pregledne službe.

1702 Primarno zdravstvo
Opis glavnega programa
Zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost)
je zakonska obveznost občine. Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti je občina Ilirska Bistrica ustanovila
Javni zavod Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa je občina soustanovitelj
Javnega zavoda Kraške lekarne.
Javno zdravstveno službo na primarni ravni poleg omenjenih zavodov izvajajo tudi koncesionarji, na podlagi
podeljene koncesije s strani občine.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Na področju primarnega zdravstva so pomembnejši dolgoročni cilji občine oziroma mesta naslednji:
oba javna zavoda ostajata osrednja izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
vsaj ohranjanje oziroma izboljševanje dostopnosti na vseh področjih primarnega zdravstvenega varstva
za občanke in občane;
nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe.

1707 Drugi programi na področju zdravstva
Opis glavnega programa
Bistveni del tega glavnega programa predstavljajo zakonske obveznosti občine na področju zdravstva in sicer
plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank oziroma občanov ter mladoletnih oseb in plačilo
za opravljene storitve mrliško pregledne službe.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ker sta plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ter mladoletnih oseb in plačilo storitev mrliško
pregledne službe zakonski obveznosti, je dolgoročni cilj vsekakor izpolnjevanje obveznosti v predpisanih rokih
in obračunanih vrednostih.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Vse zakonske obveznosti (plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov ter mladoletnih oseb
in plačilo za opravljene storitve mrliško pregledne službe) so se v letu 2018 izpolnjevale v predpisanih rokih in
obračunanih vrednostih.

17079002 Mrliško pregledna služba
Opis podprograma
Po določilih veljavne zakonodaje je občina dolžna organizirati in financirati mrliško pregledno službo, v katero
sodijo naslednje storitve: mrliški pregledi, sanitarne obdukcije ter stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s
kraja nesreče. Kadar pokojnica oziroma pokojnik nima svojcev, je občina dolžna financirati tudi strošek pokopa.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07,
76/08, 87/11 in 91/13).
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni
list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91).
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).
Dolgoročni in kratkoročni cilji podprograma
Dolgoročni kot tudi kratkoročni cilj je izvajanje mrliško pregledne službe skladno z določili zakonodaje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih - kratkoročnih ciljev podprograma
Vse obveznosti iz naslova storitev mrliško pregledne službe smo v letu 2018 izvajali skladno s predpisi, zato
ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Opis področja proračunske porabe
Področje zajema aktivnosti ki se nanašajo na delovanje muzeja, knjižnice, sofinanciranje kulturnih dejavnosti,
Doma na Vidmu, Galerije in financiranje športa.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine
Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje
spomenikov kulturne dediščine, za katere mora občina skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v
zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe
muzejske dejavnosti.
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18029001 Nepremična kulturna dediščina
Podprogram se nanaša na aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki
so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti. V letu 2018 se je izvajalo financiranje muzeja
Koper Enote Ilirska Bistrica in pa delovanje muzeja Škoromatov v Podgradu.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj podprograma je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev
javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Dolgoročni cilj je tudi večja vključenost muzeja Koper na
področje proučevanja in odkrivanja zgodovine naše Občine.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Razpoložljiva proračunska sredstva občini ne omogočajo obnove spomenikov v meri, v kateri bi bilo to
potrebno. Ostala sredstva so bila realizirana skladno s pričakovanji.

1803 Programi v kulturi
Opis glavnega programa
Občina Ilirska Bistrica sofinancira programe v kulturi v obliki podpore:
javnemu zavodu na področju Knjižnica Makse Samsa, katere ustanoviteljica je občina: sredstva za
plače, materialne stroške, programe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega
gradiva,
javnim kulturnim programom, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s sklenjenimi
pogodbami),
delovanju območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
Opis podprograma
Program zajema delovanje knjižnice Makse Samsa. Knjižnica deluje kot Javni zavod, katerega ustanovitelj je
Občina Ilirska Bistrica.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge pravne podlage za sofinanciranje knjižničarstva in založništva iz proračuna so:
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Zakon o knjižničarstvu.
Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju
kulture.
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic.
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Dolgoročni cilji podprograma
dvigniti zanimanje za knjigo in branje pri vseh ciljnih skupinah,
povečati kakovost uporabnikom prijaznih storitev v Knjižnici Makse Samsa,
dvig kakovostne ponudbe na področju literature in knjižne kulture ter kontinuirano izvajanje
programov za različne ciljne skupine prebivalcev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Vsi dolgoročni cilji na področju knjižničarstva in založništva se uspešno uresničujejo.
Letni cilji podprograma
V okviru rednega financiranja programa Knjižnice Makse Samsa so cilji predvsem realizirati plane zastavljene v
finančnem načrtu zavoda.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V okviru rednega financiranja programa Knjižnice Makse Samsa ocenjujemo, da so cilji doseženi.

18039003 Ljubiteljska kultura
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Opis podprograma
V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje delovanja kulturnih društev,
osrednje knjižnice Koper z sofinanciranjem potujoče knjižnice in dejavnosti Območne izpostave JSKD v Ilirski
Bistrici.
Zakonske in druge pravne podlage
Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Zakon o javnem skladu
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010).
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno
udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja
določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in
prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Vsi dolgoročni cilji na področju ljubiteljske kulture se uspešno uresničujejo.
Letni cilji podprograma
Izvedbeni cilj v letu 2018 je bil ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla
leta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Financiranje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki jim je namenjen pretežen del predvidenih sredstev,
poteka na podlagi javnega razpisa. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti
ljubiteljske kulture. Območna izpostava JSKD Ilirska Bistrica prav tako sofinancira nekatere prireditve.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
Opis podprograma
V okviru podprograma se financira občinsko glasilo in oglaševanje v lokalnih medijih.
Zakonske in druge pravne podlage
Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Zakon o javnem skladu
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010).
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno
udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja
določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in
prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Vsi dolgoročni cilji na področju ljubiteljske kulture se uspešno uresničujejo.
Letni cilji podprograma
Izvedbeni cilj v letu 2018 bil ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Financiranje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki jim je namenjen pretežen del predvidenih sredstev,
poteka na podlagi javnega razpisa. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti
ljubiteljske kulture. Območna izpostava JSKD Ilirska Bistrica prav tako sofinancira nekatere prireditve.

18039005 Drugi programi v kulturi
Opis podprograma
V okviru tega podprograma se financira med drugim obnova in vzdrževanje kulturnih objektov in sicer Galerije
in Doma na Vidmu.
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Dolgoročni cilji podprograma
Temeljni cilj na področju investicij, obnove in vzdrževanja javne infrastrukture je zagotoviti infrastrukturne
pogoje za razvoj vseh področij umetniškega ustvarjanja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Tekoče vzdrževanje objektov je potekalo skladno z zastavljenimi cilji, zataknilo pa se je pri obnovi Doma na
Vidmu za potrebe javnih služb, saj nismo rešili pogodbe o prenosu prostorov.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti
Opis glavnega programa
Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje programe, ki zajemajo sofinanciranje športnih
društev in investicij v šport.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji programa so predvsem ohranitev delovanje športnih društev v občini, kot tudi ohranitev
izvedbe športnih prireditev in glavnih investicij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo da so bili cilji doseženi.

19 IZOBRAŽEVANJE
Opis področja proračunske porabe
V področje proračunske porabe Izobraževanje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje
in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko
vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev. Področje obsega tudi sistem vzgoje in izobraževanja na ravni
osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge
izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim. Prav tako sodijo v to področje odhodki za
investicije v šolstvo.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Opis glavnega programa
V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi
osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V
skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem
staršem,
zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega
starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo
dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja
prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za
otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z
subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno
šibkejšim otrokom;

19029001 Vrtci
Opis podprograma
V letu 2018 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 6 javnih vrtcih in v 1 zasebnem vrtcu, ki jih skladno z
zakonom o vrtcih sofinanciramo.
S sredstvi v proračunu 2018 smo v celoti zagotavljali vrtcem izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog
osnovne dejavnosti.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o vrtcih.
Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2018/2019
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Zakon za uravnoteženje javnih financ.
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.
Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev.
Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje.
Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih
proračunskih uporabnikov.
Dolgoročni cilji podprograma
obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem
staršem,
zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi,
zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo
dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja
prostorov,
itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok,
zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za
otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok.
Letni cilji podprograma
V letu 2018 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih, v skladu s predpisanimi normativi in
standardi, ter zagotavljali sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje
potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi, ki jih predpisujejo Pravilnik o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje in Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Pri
svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev,
določen s finančnim načrtom za leto 2018 na področju predšolske vzgoje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2018
pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da se po uspešni vselitvi otrok v nove prostore v
Kuteževem in Knežaku, končuje še izgradnja šole v Podgradu.

19039002 Glasbeno šolstvo
Opis podprograma
Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni
predpisi na področju izobraževanja.
Odlok o ustanovitvi glasbene šole.
Pogodba o financiranju glasbene šole.
Dolgoročni cilji podprograma
Glasbena šola Ilirska Bistrica je pri svojem delu zelo uspešna, kar dokazuje vse več vpisanih učencev. Dolgoročni
cilj je zagotoviti visoko kakovost za učence in jim omogočiti ustrezen prostor za izvajanje koncertov in vaj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji se bodo realizirali v prihodnjih letih.
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Letni cilji podprograma
Glasbeni šoli bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih
na prostor.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2018 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo
Opis podprograma
Podprogram 19039003 obsega financiranje osnovnega delovanja srednje šole v Ilirski Bistrici. Financirajo se
materialni stroški in del plač.
Zakonske in druge pravne podlage
pogodba o financiranju srednje šole
Dolgoročni cilji podprograma
Obdržati ali celo povečati vpis na srednjo šolo v Ilirski Bistrici, omogočiti učencem enakovredne kadrovske in
prostorske pogoje za pripravo na nadaljevanje študija.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji se so delno doseženi.
Letni cilji podprograma
Srednji šoli bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na
prostor.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2018 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

1905 Drugi izobraževalni programi
Opis glavnega programa
Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi obsega izobraževanje odraslih na Ljudski univerzi.
19059001 Izobraževanje odraslih
Opis podprograma
Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Zakon o izobraževanju odraslih.
Pogodba o financiranju ljudske univerze.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj ostaja ohranitev ljudske univerze kot ustanove pod pogojem, da bo na razpisu pridobila ustrezne
programe in sredstva za obstoj. V kolikor to ne bo doseženo, se sofinanciranje ljudske univerze ukine.
Letni cilji podprograma
Ljudski univerzi bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za
izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2018 smo zagotovili sredstva za delovanje ljudske univerze. V kolikor Ljudska univerza ne bo uspešna pri
prijavah na Javne razpise za pridobitev sredstev za delovanje in izvajanje programov, se bo financiranje ukinilo.

1906 Pomoči šolajočim
Opis glavnega programa
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Glavni program 1906 Pomoči šolajočim obsega različne oblike pomoči šolajočim v obliki financiranja prevozov.
in dodeljevanja štipendij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz učencev v osnovne šole in srednjo šolo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V letu 2018 smo na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ in na
podlagi Pravilnika o štipendiranju štipendirali dijake in študente.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
Opis podprograma
Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Zakon o osnovni šoli.
pogodbe o financiranju šolskih prevozov.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v osnovne šole. Z namenom racionalizacije organiziranih šolskih
prevozov smo v letu 2018 opravili nekoliko sprememb pri voznih linijah. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali
zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V letu 2018 smo zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ v skladu z določili 56. člena Zakona o osnovni šoli.
Letni cilji podprograma
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz otrok v OŠ.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2018 smo dosegli zastavljene letne cilje, realizirana sredstva so bila celo nekoliko nižja od prvotno
načrtovanih.

19069003 Štipendije
Opis podprograma
Podprogram 19069003 Štipendije obsega finančno podporo dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v
naši občini.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o štipendiranju.
Zakon o splošnem upravnem postopku.
Dolgoročni cilji podprograma
V občini bomo tudi v prihodnje štipendirali dijake in študente. To pomeni vsako leto približno 10-20 novih
razpisanih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Podeljenih štipendij je letno približno 6. v letu
2018 smo prvič dodelili tudi finančne vzpodbude v višini 40 evrov na vpisanega dijaka v bistriški gimnaziji.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V letu 2018 smo uspešno štipendirali 6 dijakov in študentov.

20 SOCIALNO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe
Dejavnosti na področju socialnega varstva izvaja lokalna skupnost skladno s svojimi pristojnostmi in
obveznostmi, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje, poleg tega pa izvaja tudi dodatne aktivnosti in naloge.
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Aktivnosti, ki jih lokalna skupnost izvaja na področju socialnega varstva, smiselno delimo v štiri vsebinske
sklope:
A) Izvajanje nalog na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
- zagotavljanje mreže javne službe za področje socialnega varstva ter subvencioniranje storitve pomoč
družini na domu,
- (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu uporabnicam in uporabnikom, katerim je bila pri
pristojnem centru za socialno delo izdana odločba, s katero so delno ali v celoti oproščeni plačila,
(do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni
zavodi) občankam in občanom, katerim je bila pri pristojnem centru za socialno delo izdana odločba, s
katero so delno ali v celoti oproščeni plačila, in
- financiranje plače oziroma nadomestila plače, vključno s prispevki, družinski pomočnici oziroma
pomočniku.
B) Izvajanje nalog, ki se izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
financiranje denarnih pomoči socialno najšibkejšim občankam in občanom.
C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in
javni zavodi:
financiranje dodatnih programov, ki so po mnenju centra za socialno delo nujni za sofinanciranje,
D) Izvajanje nalog za zmanjševanje brezposelnosti:
sodelovanje v postopkih programov javnih del, ki so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi
socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih
mest,
- zagotavljanje sredstev za pokrivanje razlike plač udeležencev v programih javnih del v višini, ki jo
določa Zakon o urejanju trga dela in Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter
skladno s pogoji vsakokratnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007,
61/2010-ZSVarPre, 57/2012).
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/2013,
99/2013).
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010).
Odlok o denarni pomoči.

2002 Varstvo otrok in družine
20029001 Drugi programi v pomoč družini
Opis glavnega programa
Občina Ilirska Bistrica v okviru glavnega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje avtobusnih prevozov v
času počitnic in obdaritev otrok ob rojstvu otroka.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so izvajanje programov, ki so kot pomoč mladim staršem in družinam.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V letu 2018 smo uspešno realizirali dolgoročno zastavljene cilje programa.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 Centri za socialno delo
Opis glavnega programa
V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalni skupnosti nalaga Zakon o socialnem
varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskim pomočnikom oziroma pomočnicam
na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v
domovih za starejše občane in posebnih socialno varstvenih zavodih ter zagotavljanje mreže in
subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. Naštete storitve in programi so namenjeni
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ranljivim skupinam: starejšim, materialno ogroženim, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam z
oviranostmi in drugim ranljivim posameznicam in posameznikom, ki jim omogočajo lažje in predvsem
neodvisno življenje.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic in
posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo uspešno sledili zastavljenim ciljem. Občankam in občanom smo s (so)financiranjem
storitve pomoči na domu omogočili večjo neodvisnost v domačem okolju oziroma smo jim s (so)financiranjem
omogočili bivanje v domovih za starejše ter socialno varstvenih zavodih, v katerih sicer zaradi finančnih ali
drugih razlogov ne bi mogli biti vključeni.

20049002 Socialno varstvo invalidov
Opis podprograma
Podprogram zajema zakonsko opredeljeno obveznost občine, da zagotovi in financira družinsko pomočnico
oziroma pomočnika upravičenemu posamezniku ter financiranje programa osebne asistence paraplegikom.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je izpolnjevanje zakonskih določil, da lokalna skupnost omogoči polnoletnim osebam, ki same ne
zmorejo opravljati osnovnih življenjskih funkcij oziroma imajo različne oblike oviranosti, možnost neodvisnega
bivanja v domačem okolju in vključevanje v družbo. To se omogoča s financiranjem pravice do izbire družinske
pomočnice oziroma pomočnika in financiranjem programa osebne asistence paraplegikom.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Glede na to, da smo tudi v letu 2018 s financiranjem zagotavljali upravičenkam in upravičencem družinske
pomočnice oziroma pomočnike, ocenjujemo, da smo uspešno izpolnjevali določila zakona ter s tem tudi
dolgoročno zastavljeni cilj.
Letni cilji podprograma
Vsebinsko je letni cilj podprograma enak dolgoročnemu, le postavljen v okvir koledarskega leta. Letni cilj za
2018 je bilo financiranje družinske pomočnice oziroma pomočnika upravičenkam oziroma upravičencem
skladno z izdanimi odločbami Centra za socialno delo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljene letne cilje smo uspešno dosegli.

20049003 Socialno varstvo starih
Opis podprograma
Podprogram zajema financiranje programov, ki jih občina Ilirska Bistrica izvaja na podlagi določil Zakona o
socialnem varstvu in ki so namenjeni starejšim občankam in občanom. Sem sodijo storitve plačevanja oskrbnin
v domovih za starejše, pomoč na domu in program pomoči bolnim in starejšim.
Dolgoročni in letni cilji podprograma
Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje zakonskih določil, kar pomeni omogočanje neodvisnosti starejših v
domačem okolju z zagotavljanjem mreže javne službe pomoči družini na domu, z zagotavljanjem enakih
možnosti in sploh dostopa do storitev v domovih za starejše.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma
Vse zakonsko opredeljene obveznosti občine so bile izpolnjene v predpisanih rokih in obračunanih zneskih.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
Opis podprograma
Skladno z izdanimi odločbami o subvencioniranju neprofitnih in tržnih najemnin na osnovi podatkov iz odločb
izplačujemo subvencije najemnin. Število izdanih odločb oz. upravičencev se še vedno povečuje. Program
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zajema tudi enkratne denarne socialne pomoči , plačilo pogrebnin in subvencije šole v naravi tistim učencem, ki
jih potrebujejo.
Dolgoročni in kratkoročni cilji podprograma
Dolgoročno je cilj občine v okviru razpoložljivih sredstev nuditi materialno pomoč tistim občankam in občanom,
ki so brez oziroma z nižjimi dohodki.
Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin bomo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno
vzdržnost najemnih razmerij.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in kratkoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da so cilji doseženi.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Opis podprograma
Občina Ilirska Bistrica zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem
zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma
zagotavljamo izvajanje naloge na podlagi Zakona o socialnem varstvu: (do)plačevanje oskrbe v posebnih
socialno varstvenih zavodih, ki izvajajo storitve za osebe s težavami v duševnem razvoju. V okviru podprograma
pa se izvaja tudi financiranje humanitarnih društev na podlagi razpisa.

Dolgoročni in kratkoročni cilji podprograma
Dolgoročno je cilj izpolnjevanje zakonskih določil in izvajanje pomoči ranljivim skupinam, tistim z motnjami v
duševnem zdravju, brezposelnim, brezdomcem.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in kratkoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo da so cilji v letu 2018 doseženi.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Opis področja proračunske porabe
Področje Servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega
proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje
uravnoteženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k
doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o
pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, Odlok o
proračunu Občine Ilirska Bistrica in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna, s ciljem doseganja čim nižjih
stroškov servisiranja dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga
Opis glavnega programa
Glavni program servisiranje javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za
financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih
kreditnih pogodb.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju zastavljenih ciljev na področju glavnega
programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s potencialno možnostjo reprogramiranja občinskega
dolga pod ugodnejšimi pogoji.

194

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno in zanesljivo,
javni dolg servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb. V letu 2018 smo se dolgoročno zadolžili pri
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo – povratna sredstva ZFO-1.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Opis področja proračunske porabe
To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo
naravne sile in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi finančne rezerve za izvedbo nalog, ki
niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres,
poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem
povezane ekološke nesreče. Zajema tudi programe pomoči v primeru naravnih nesreč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na
območju občine, skladno z Zakonom o javnih financah.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Skladno z Zakonom o javnih financah, ob nepredvidenih dogodkih hitro in učinkovito zagotavlja ustrezno višino
sredstev v skladu proračunske rezerve, za pokrivanje upravičenih izdatkov.

2303 Splošna proračunska rezervacija
Opis glavnega programa
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za
katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu
niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje zadostne vendar še dopustne višine potrebnih sredstev za
namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bili zagotovljeni v zadostnem obsegu oziroma jih ni
bilo mogoče predvideti.
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POROČILA O DOSEŽENIH CILJIH IN
REZULTATIH NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH
UPORABNIKOV ZA LETO 2018
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500 - KRAJEVNA SKUPNOST BITNJA
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
nekategoriziranih cest ter poti. Pospeševanje ter organizacija kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti
na svojem območju.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji sveta krajevne skupnosti Bitnja so bili dobro medsebojno sodelovanje z občinsko upravo Občine Ilirska
Bistrica pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti, ki se nanašajo na krajevno skupnost ter
sodelovanje z društvi z območja krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti je na svojih sejah obravnaval tudi
predloge in pobude krajanov. Krajevna skupnost Bitnja si je v letu 2018 zadala naslednje cilje:
 investicije v cestno infrastrukturo – Ratečevo Brdo, Dolnja Bitnja, Gornja Bitnja, Kilovče
 ureditev javne razsvetljave v vasi Dolnja Bitnja
 ureditev vodnega vira na Janeževem Brdu
 ureditev propustov in jaškov po poteh v vasi Janeževo Brdo
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri izvajanju finančnega načrta je krajevna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika
razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 lahko svet krajevne
skupnosti Bitnja oceni, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2018 svet krajevne skupnosti Bitnja
ocenjuje, da so bili vsi programi uspešno izvedeni.
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja svet krajevne skupnosti Bitnja ocenjuje kot zelo uspešno.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del zaključnega računa.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let svet krajevne
skupnosti Bitnja ocenjuje, da so bili cilji doseženi in programi uspešno izvedeni.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2018 so vidni na vseh področjih. Z organizacijo zastavljenih programov in z
dobrim sodelovanjem z občinsko upravo se je v krajevni skupnosti dvignila raven splošne kakovosti življenja in
se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja. Vsakoletno se ohranja tradicionalno srečanje krajanov.
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501 - KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJI ZEMON
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
nekategoriziranih cest ter poti. Pospeševanje ter organizacija kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti
na svojem območju.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji sveta krajevne skupnosti Dolnji Zemon so bili dobro medsebojno sodelovanje z občinsko upravo
Občine Ilirska Bistrica pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti, ki se nanašajo na krajevno
skupnost. Krajevna skupnost Dolnji Zemon si je v letu 2018 zadala naslednje cilje:
 preplastitve po vasi Dolnji Zemon,
 ureditev igrišča ter nakup igral v vasi Dolnji in Gornji Zemon,
 izdelava plošče v vaškem domu Dolnji Zemon,
 nakup računalnika za potrebe krajevne skupnosti.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Plan del krajevne skupnost Dolnji Zemon za leto 2018 je bil realiziran v okviru finančnih zmožnosti. Zadani cilji v
letu 2018 so bili realizirani. Poleg investicij, ki jih je krajevna skupnosti uspela realizirati je krajevna skupnost
namenila sredstva urejanju in vzdrževanju javnih poti, košnji trave ter ureditev okolice z okrasnimi sadikami.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Svet krajevne skupnosti Dolnji Zemon ocenjuje, da so se sredstva, ki so bila na voljo porabila gospodarno in
učinkovito. Svet krajevne skupnosti Dolnji Zemon je skrbel, da so se proračunska sredstva uporabila namensko
in v skladu z začrtanim finančnim planom.
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja svet krajevne skupnosti Dolnji Zemon ocenjuje kot uspešno.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del zaključnega računa.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let svet krajevne
skupnosti Dolnji Zemon ocenjuje, da so bili skoraj vsi cilji doseženi in programi uspešno izvedeni.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2018 so vidni na vseh področjih. Z organizacijo zastavljenih programov in z
dobrim sodelovanjem z občinsko upravo se je v krajevni skupnosti dvignila raven splošne kakovosti življenja in
se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja.
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502 - KRAJEVNA SKUPNOST HARIJE
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
nekategoriziranih cest ter poti. Pospeševanje ter organizacija kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti
na svojem območju.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji članov sveta krajevne skupnosti Harije so bili dobro medsebojno sodelovanje z občinsko upravo
Občine Ilirska Bistrica pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti, ki se nanašajo na krajevno
skupnost. Krajevna skupnost Harije si je v letu 2018 zadala naslednje cilje:
 ureditev propustov po vasi Tominje,
 ureditev cestne infrastrukture Zajlešje,
 menjava oken v vaškem domu Harije,
 nakup peči na pelete za vaški dom Harije,
 nakup igral za igrišče v vasi Zajelšje.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri izvajanju finančnega načrta je krajevna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika
razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 lahko svet krajevne
skupnosti Harije oceni, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2018 svet krajevne skupnosti Harije
ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni.
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Svet krajevne skupnosti Harije ocenjuje, da so se sredstva, ki so bila na voljo porabila gospodarno in učinkovito.
Svet krajevne skupnosti Harije je skrbel, da so se proračunska sredstva uporabila namensko in v skladu z
začrtanim finančnim planom.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del zaključnega računa.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let člani sveta
krajevne skupnosti Harije ocenjujejo, da so bili vsi cilji doseženi in programi uspešno izvedeni.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2018 so vidni na vseh področjih.
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503 - KRAJEVNA SKUPNOST HRUŠICA
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
nekategoriziranih cest ter poti. Pospeševanje ter organizacija kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti
na svojem območju.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji sveta krajevne skupnosti Hrušica so bili dobro medsebojno sodelovanje z občinsko upravo Občine
Ilirska Bistrica pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti, ki se nanašajo na krajevno skupnost ter
sodelovanje s kulturnim društvom z območja krajevne skupnosti. Člani sveta krajevne skupnosti Hrušica so si v
letu 2018 zadali naslednje cilje:
 preplastitev dela ceste Hrušica (kapelca) - Podbeže
 ureditev javne razsvetljave v asi Hrušica (kapelica – glavna cesta - Rude)
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri izvajanju finančnega načrta je krajevna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika
razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 lahko svet krajevne
skupnosti Hrušica oceni, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi. Poleg investicije, ki jo je krajevna skupnosti
uspela realizirati je namenila sredstva tudi za asfaltiranje ceste v Hrušici.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2018 svet krajevne skupnosti Hrušica
ocenjuje, da so bili vsi programi uspešno izvedeni in cilji uspešno realizirani.
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja svet krajevne skupnosti Hrušica ocenjuje kot zelo uspešno. Svet
krajevne skupnosti Hrušica je skrbel, da so se proračunska sredstva uporabila namensko in v skladu z začrtanim
finančnim planom.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del zaključnega računa.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let člani sveta
krajevne skupnosti Hrušica ocenjujejo, da so bili cilji doseženi in programi uspešno izvedeni.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2018 so vidni na vseh področjih. Z organizacijo zastavljenih programov in z
dobrim medsebojnim sodelovanjem se je v krajevni skupnosti Hrušica dvignila raven splošne kakovosti življenja
in se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja.
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504 - KRAJEVNA SKUPNOST ILIRSKA BISTRICA
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
nekategoriziranih cest ter poti. Pospeševanje ter organizacija kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti
na svojem območju.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji sveta krajevne skupnosti Ilirska Bistrica so bili dobro medsebojno sodelovanje z občinsko upravo
Občine Ilirska Bistrica pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti, ki se nanašajo na krajevno
skupnost.
Glavni cilji krajevne skupnosti Ilirska Bistrica za leto 2018 so bili:
 ureditev ceste ob potoku Bistrica od Čebelarskega doma do Hodnikovega mlina,
 sanacija zidov struge Bistrica in obrežnih zidov,
 ureditev pešpoti in ograje Sušec,
 ureditev rekreacijske poti in igrišča S13
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri izvajanju finančnega načrta je krajevna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika
razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 lahko svet krajevne
skupnosti Ilirska Bistrica oceni, da so bili zastavljeni cilji v doseženi. Poleg investicij, ki jih je krajevna skupnosti
uspela realizirati je krajevna skupnost namenila sredstva za urejanje okolice ter urejanje poti.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2018 svet krajevne skupnosti Ilirska
Bistrica ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja svet krajevne skupnosti Ilirska Bistrica ocenjuje kot uspešno. Svet
krajevne skupnosti Ilirska Bistrica je skrbel, da so se proračunska sredstva uporabila namensko in v skladu z
začrtanim finančnim planom.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del zaključnega računa.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let svet krajevne
skupnosti Ilirska Bistrica ocenjuje, da so bili skoraj vsi cilji doseženi in programi uspešno izvedeni.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2018 so vidni na vseh področjih. Z organizacijo zastavljenih programov in z
dobrim sodelovanjem se je v krajevni skupnosti dvignila raven splošne kakovosti življenja in se okrepile
vrednote trajnostnega družbenega razvoja.
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505 - KRAJEVNA SKUPNOST JASEN
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
nekategoriziranih cest ter poti. Pospeševanje ter organizacija kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti
na svojem območju.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji sveta krajevne skupnosti Jasen so bili dobro medsebojno sodelovanje z občinsko upravo Občine Ilirska
Bistrica pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti, ki se nanašajo na krajevno skupnost. Krajevna
skupnost Jasen si je v letu 2018 zadala naslednji cilj:
 izdelava temeljne plošče in pokritje nadstreška.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri izvajanju finančnega načrta je krajevna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika
razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 lahko svet krajevne
skupnosti Jasen oceni, da je bil zastavljen cilj v celoti dosežen. Krajevna skupnost pa je v letu 2018 namenila
sredstva za popravilo javni poti ter za dela v prostorih vaškega doma.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2018 svet krajevne skupnosti Jasen
ocenjuje, da so bili vsi programi uspešno izvedeni in cilji uspešno realizirani. Tudi v bodoče želijo dosegati
zastavljene cilje. Ne glede na velikost krajevne skupnosti, so člani sveta krajevne skupnosti mnenja, da so
potrebe po izvedbi načrtovanih projektov nujne.
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja člani sveta krajevne skupnosti Jasen ocenjujejo kot zelo uspešno. Člani
sveta krajevne skupnosti Jasen so skrbeli, da so se proračunska sredstva uporabila namensko in v skladu z
začrtanim finančnim planom.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del zaključnega računa.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let člani sveta
krajevne skupnosti Jasen ocenjujejo, da so bili cilji doseženi in programi uspešno izvedeni.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2018 so vidni na vseh področjih. Z organizacijo zastavljenih programov in z
dobrim medsebojnim sodelovanjem se je v krajevni skupnosti Jasen dvignila raven splošne kakovosti življenja.
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506 - KRAJEVNA SKUPNOST JELŠANE
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
nekategoriziranih cest ter poti. Pospeševanje ter organizacija kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti
na svojem območju.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji sveta krajevne skupnosti Jelšane so bili dobro medsebojno sodelovanje z občinsko upravo Občine
Ilirska Bistrica pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti, ki se nanašajo na krajevno skupnost.
Krajevna skupnost Jelšane si je v letu 2018 zadala naslednje cilje:
 asfaltiranje vaških poti,
 preplastitev vaških poti – Veliko Brdo,
 ureditev – preplastitev športnega igrišča v vasi Jelšane,
 asfaltiranje, popravilo vaških poti – Dolenje,
 ureditev pešpoti na pokopališču Jelšane,
 preplastitev pločnika nasproti pokopališča Jelšane,
 nakup opreme – oder za potrebe šole, krajevne skupnosti.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev ter gospodarnost in učinkovitost poslovanja svet krajevne skupnosti
Jelšane ocenjuje kot uspešno. Svet krajevne skupnosti Ilirska Bistrica je skrbel, da so se proračunska sredstva
uporabila namensko in v skladu z začrtanim finančnim planom. Poleg investicij, ki jih je krajevna skupnosti
uspela realizirati je krajevna skupnost namenila sredstva vzdrževanju javnih poti in popravilu poljskih poti ter
javni razsvetljavi po krajevni skupnosti.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Plan del krajevne skupnost Jelšane za leto 2018 je bil realiziran v okviru finančnih zmožnosti. Zadani cilji v letu
2018 so bili realizirani.
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Svet krajevne skupnosti Jelšane ocenjuje, da so se sredstva, ki so bila na voljo porabila gospodarno in
učinkovito. Svet krajevne skupnosti Jelšane je skrbel, da so se proračunska sredstva uporabila namensko in v
skladu z začrtanim finančnim planom.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del zaključnega računa.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let svet krajevne
skupnosti Jelšane ocenjuje, da so bili vsi cilji doseženi in programi uspešno izvedeni.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z občinsko upravo Občine Ilirska Bistrica se je v
krajevni skupnosti dvignila raven splošne kakovosti življenja in se okrepile vrednote trajnostnega družbenega
razvoja.
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507 - KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽAK
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
nekategoriziranih cest ter poti. Pospeševanje ter organizacija kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti
na svojem območju.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji sveta krajevne skupnosti Knežak so bili dobro medsebojno sodelovanje z občinsko upravo Občine
Ilirska Bistrica pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti, ki se nanašajo na krajevno skupnost.
Krajevna skupnost Knežak si je v letu 2018 zadala naslednje cilje:
 izdelava fasade na vaškem domu v Koritnicah,
 ureditev in asfaltiranje dovozne poti do igrišča Bač ter izgradnja platoja,
 ureditev meteorne kanalizacije in preplastitev ulice v Knežaku.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev ter gospodarnost in učinkovitost poslovanja svet krajevne skupnosti
Knežak ocenjuje kot uspešno. Nekaj sredstev pa je bilo namenjenih urejanju poljskih poti ter zelenih površin.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Plan del krajevne skupnost Knežak za leto 2018 je bil realiziran v okviru finančnih zmožnosti. Zadani cilji v letu
2018 so bili realizirani.
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Svet krajevne skupnosti Knežak ocenjuje, da so se sredstva, ki so bila na voljo porabila gospodarno in
učinkovito. Svet krajevne skupnosti Knežak je skrbel, da so se proračunska sredstva uporabila namensko in v
skladu z začrtanim finančnim planom.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del zaključnega računa.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let svet krajevne
skupnosti Knežak ocenjuje, da so bili vsi cilji doseženi in programi uspešno izvedeni.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
V letu 2018 so se učinki dobrega poslovanja izražali v skrbi za zdravje in na kulturnem področju. Krajevna
skupnost Knežak je pomagala pri organizaciji kulturnih in športnih prireditev.
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508 - KRAJEVNA SKUPNOST KOSEZE
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
nekategoriziranih cest ter poti. Pospeševanje ter organizacija kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti
na svojem območju.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji sveta krajevne skupnosti Koseze so bili dobro medsebojno sodelovanje z občinsko upravo Občine
Ilirska Bistrica pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti, ki se nanašajo na krajevno skupnost.
Krajevna skupnost Koseze si je v letu 2018 zadala naslednje cilje:
 postavitev robnikov in asfaltiranje dela vaške ulice v vasi Koseze,
 čiščenje kanalov meteornih in fekalnih voda v vasi Velika Bukovica,
 asfaltiranje vaške ulice v vasi Mala Bukovica ter ureditev razsvetljave,
 popravilo poti ter ureditev propustov v vasi Soze.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da so bili cilji v glavnem doseženi. V letu 2018 pa je
krajevna skupnost namenila sredstva tudi za ureditev poljskih poti in sredstva za opravljanje zimske službe.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2018 lahko Svet krajevne
skupnosti Koseze oceni, da so bili programi izvedeni dokaj uspešno.
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Svet krajevne skupnosti Koseze ocenjuje, da so se sredstva, ki so bila na voljo porabila gospodarno in
učinkovito.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del zaključnega računa.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let svet krajevne
skupnosti Koseze ocenjuje, da so bili cilji delno doseženi in programi uspešno izvedeni.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
V primerjavi s preteklimi leti se je Krajevna skupnost Koseze v letu 2018 povezala z društvi in poskrbela za
vključitev v kulturno in družabno življenje krajanov.
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509 - KRAJEVNA SKUPNOST KUTEŽEVO
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
nekategoriziranih cest ter poti. Pospeševanje ter organizacija kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti
na svojem območju.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji sveta krajevne skupnosti Kuteževo so bili dobro medsebojno sodelovanje z občinsko upravo Občine
Ilirska Bistrica pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti, ki se nanašajo na krajevno skupnost.
Letni cilji krajevne skupnosti Kuteževo so bili:
 ureditev propustov in nasutje po poteh v krajevni skupnosti,
 obnova in preplastitve vaških poti po krajevni skupnosti,
 nakup hidrantov in ureditev omrežja.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da so bili cilji doseženi. V letu 2018 je krajevna
skupnost največ sredstev namenila za investicije v cestno infrastrukturo ter sredstva za hidrantno omrežje.
Poleg tega pa so uporabili sredstva za vzdrževanje javnih poti ter urejanje zelenih površin.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Svet krajevne skupnosti Kuteževo ocenjuje, da je krajevna skupnost v letu 2018 dosegla zastavljene cilje.
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2018 lahko ocenimo, da je bil
program del izveden uspešno.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del zaključnega računa.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Svet krajevne skupnosti Kuteževo ocenjuje, da so bili v letu 2018 doseženi vsi zastavljeni cilji.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z občinsko upravo Občine Ilirska Bistrica se je v
krajevni skupnosti dvignila raven splošne kakovosti življenja in se okrepile vrednote trajnostnega družbenega
razvoja.

208

510 - KRAJEVNA SKUPNOST NOVOKRAČINE
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
nekategoriziranih cest ter poti. Pospeševanje ter organizacija kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti
na svojem območju.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji sveta krajevne skupnosti Novokračine so bili dobro medsebojno sodelovanje z občinsko upravo
Občine Ilirska Bistrica pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti, ki se nanašajo na krajevno
skupnost.
Letni cilji krajevne skupnosti Novokračine so bili:
 ureditev notranjih prostorov ter pleskanje, kitanje hodnika v vaškem domu Novokračine,
 preplastitev v Sušaku,
 preplastitev po vasi Novokračine in ureditev podpornega zidu,
 preplastitev po Novi vasi,
 ureditev hidrantnega omrežja v vasi Novokračine,
 ureditev športnega igrišča v Sušaku,
 ureditev športnega igrišča v Novokračinah.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da so bili cilji v celoti doseženi. V letu 2018 je krajevna
skupnost največ sredstev namenila za urejanje vaškega doma in ureditev cestne infrastrukture.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Svet krajevne skupnosti Novokračine ocenjuje, da krajevna skupnost v letu 2018 v celoti dosegla zastavljene
cilje.
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se proračunska sredstva uporabila namensko in v skladu z začrtanim
finančnim planom.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del zaključnega računa.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Svet krajevne skupnosti Novokračine ocenjuje, da so bili v letu 2018 doseženi vsi zastavljeni cilji.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
V letu 2018 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju, kulture, plesa, zabave, druženja in
različnih srečanj v vaškem domu Novokračine. Krajevna skupnost bo tudi v prihodnje skupaj z občino namenila
sredstva za njegovo urejanje.
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511 - KRAJEVNA SKUPNOST OSTROŽNO BRDO
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in
nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
nekategoriziranih cest ter poti.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji sveta krajevne skupnosti Ostrožno Brdo so bili dobro medsebojno sodelovanje z občinsko upravo
Občine Ilirska Bistrica pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti, ki se nanašajo na krajevno
skupnost.
Letni cilj krajevne skupnosti Ostrožno Brdo je bil:
 dokončanje ureditve vaškega doma (fasada in oprema).
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da niso bili vsi cilji doseženi. Sredstva se je porabilo za
urejanje zelenih površin, ureditev poti ter tekoče delovanje.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2018 svet krajevne skupnosti Ostrožno
Brdo ocenjuje, da so bili programi le delno izvedeni.
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se proračunska sredstva uporabila namensko in v skladu z začrtanim
finančnim planom.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let člani sveta
krajevne skupnosti ocenjujejo, da cilji niso bili doseženi.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinkov na druga področja ni bilo.
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512 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
nekategoriziranih cest ter poti. Pospeševanje ter organizacija kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti
na svojem območju.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji sveta krajevne skupnosti Podgrad so bili dobro medsebojno sodelovanje z občinsko upravo Občine
Ilirska Bistrica pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti, ki se nanašajo na krajevno skupnost.
Letni cilji Krajevne skupnosti Podgrad so bili:
 rekonstrukcije poti in preplastitve po vasi Podbeže,
 ureditev balinišča - igrišča ter preplastitev ulic v vasi Račice,
 preplastitev vaških ulic v vasi Podgrad,
 ureditev povezovalne poti Sabonje.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da so bili cilji v glavnem doseženi in Svet krajevne
skupnosti je ocenil, da so se programi izvedli uspešno. Največ sredstev v 2018 je bilo namenjenih za investicije
v cestno infrastrukturo in za vzdrževanje javnih poti. Sredstva pa so namenili tudi za opravljanje zimske službe.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Svet krajevne skupnosti Podgrad ocenjuje, da je krajevne skupnosti v letu 2018 uspešno realizirala plan del, v
okviru finančnih zmožnosti.
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Svet krajevne skupnosti Podgrad ocenjuje, da so se sredstva, ki so bila na voljo porabila gospodarno in
učinkovito.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del zaključnega računa.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let svet krajevne
skupnosti Podgrad ocenjuje, da so bili cilji doseženi in programi uspešno izvedeni.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Krajevna skupnost sodeluje z društvi, ki delujejo v krajevni skupnosti in s tem pomaga pri razvoju.
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513 - KRAJEVNA SKUPNOST PREGARJE
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
nekategoriziranih cest ter poti. Pospeševanje ter organizacija kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti
na svojem območju.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji sveta krajevne skupnosti Pregarje so bili dobro medsebojno sodelovanje z občinsko upravo Občine
Ilirska Bistrica pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti, ki se nanašajo na krajevno skupnost.
Krajevna skupnost Pregarje si je v letu 2018 zadala naslednje cilje:
 ureditev igrišča in dvorišča pred vaških domom v vasi Gabrk,
 preplastitev in rekonstrukcijo ceste v Hujah,
 ureditev balinišča v vasi Pregarje,
 ureditev balinišča in igrišča v vasi Prelože,
 ureditev športnega igrišča Gabrk.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Svet krajevne skupnosti Pregarje ocenjuje, da je krajevna skupnost v letu 2018 dosegla zastavljene cilje.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Plan del krajevne skupnosti Pregarje za leto 2018 je bil realiziran v okviru finančnih zmožnosti. Glede na
pretekla leta se je izboljšalo sodelovanje s preostalimi društvi in osnovno šolo.
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Svet krajevne skupnosti Pregarje ocenjuje, da so se sredstva, ki so bila na voljo porabila gospodarno in
učinkovito.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del zaključnega računa.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let svet krajevne
skupnosti Pregarje ocenjuje, da so bili vsi cilji doseženi in programi uspešno izvedeni.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
V letu 2018 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju kulture, saj je Krajevna skupnost skupaj z
organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.
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514 - KRAJEVNA SKUPNOST PREM
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
nekategoriziranih cest ter poti. Pospeševanje ter organizacija kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti
na svojem območju.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji sveta krajevne skupnosti Prem so bili dobro medsebojno sodelovanje z občinsko upravo Občine Ilirska
Bistrica pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti, ki se nanašajo na krajevno skupnost. Krajevna
skupnost Prem si je v letu 2018 zadala naslednje cilje:
 preplastitev dela ceste Smrje (Novakov mlin)
 ureditev cestnega priključka - Čelje
 ureditev mostu pri Tinetu.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da so bili cilji delno doseženi. Krajevna skupnost Prem
je v letu 2018 največ sredstev namenila v investicije v cestno infrastrukturo ter urejanje javnih poti. Nekaj
sredstev pa je bilo uporabljenih za zimsko službo in urejanje zelenih površin.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Plan del krajevne skupnost Prem za leto 2018 je bil realiziran v okviru finančnih zmožnosti.
Delovanje Krajevne skupnosti Prem je potekalo skupaj s sodelovanjem občinske uprave glede priprav in
izvajanjem aktivnosti, pripomb in predlogov pri izvedbi nekaterih investicij. Vsa nesoglasja, ki so se pojavila pri
izvedbi projektov in delitvi sredstev med posameznimi vaškimi skupnostmi so se reševala s pomočjo občinske
uprave.
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Svet krajevne skupnosti Prem ocenjuje, da so se sredstva, ki so bila na voljo porabila gospodarno in učinkovito.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del zaključnega računa.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let svet krajevne
skupnosti Prem ocenjuje, da so bili cilji delno doseženi. Projekt ureditev cestnega priključka – Čelje se ni izvedel.
Investicija preplastitev dela ceste Smrje iz leta 2017 pa je črpala sredstva v letu 2018.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinkov poslovanja na druga področja ni bilo.
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515 - KRAJEVNA SKUPNOST REČICA
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
ne kategoriziranih cest ter poti. Pospeševanje ter organizacija kulturnih, športnih in drugih društvenih
dejavnosti na svojem območju.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji sveta krajevne skupnosti Rečica so bili dobro medsebojno sodelovanje z občinsko upravo Občine
Ilirska Bistrica pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti, ki se nanašajo na krajevno skupnost.
Krajevna skupnost Rečica si je v letu 2018 zadala naslednje cilje:
 nakup opreme za igrišče Zarečica,
 vaški dom Dobropolje,
 cestna infrastruktura Rečica,
 cestna infrastruktura Zarečje,
 ureditev kanalizacije in odvodnjavanje po vasi Zarečje.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da so bili cilji v glavnem doseženi. Največ sredstev je
bilo namenjenih za urejanje športnih igrišč, investicije v cestno infrastrukturo ter za urejanje vaških domov.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Plan del krajevne skupnosti Rečica za leto 2018 je bil realiziran v okviru finančnih zmožnosti.
Delovanje Krajevne skupnosti Rečica je potekalo skupaj s sodelovanjem občinske uprave glede priprav in
izvajanjem aktivnosti, pripomb in predlogov pri izvedbi nekaterih investicij.
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Svet krajevne skupnosti Rečica ocenjuje, da so se sredstva, ki so bila na voljo porabila gospodarno in učinkovito.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del zaključnega računa.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let svet krajevne
skupnosti Rečica ocenjuje, da so bili vsi cilji doseženi in programi uspešno izvedeni.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na področju prostovoljnega dela in vključevanju posameznikov pri
izvedbi projektov v krajevni skupnosti.
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516 - KRAJEVNA SKUPNOST STAROD
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
nekategoriziranih cest ter poti. Pospeševanje ter organizacija kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti
na svojem območju.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji sveta krajevne skupnosti Starod so bili dobro medsebojno sodelovanje z občinsko upravo Občine
Ilirska Bistrica pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti, ki se nanašajo na krajevno skupnost.
Krajevna skupnost Starod si je v letu 2018 zadala naslednje cilje:
 ureditev in izgradnja kamnitega zidu okoli pokopališča,
 ureditev propustov in poti po vasi Studena Gora.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri izvajanju finančnega načrta je krajevna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika
razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 lahko svet krajevne
skupnosti Starod oceni, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Poleg investicij, ki jih je krajevna skupnosti uspela
realizirati je krajevna skupnost namenila sredstva vzdrževanju javnih poti in materialnim stroškom delovanja
krajevne skupnosti.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Plan del krajevne skupnosti Starod za leto 2018 je bil realiziran v okviru finančnih zmožnosti. Zadani cilji v letu
2018 so bili v celoti realizirani.
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Svet krajevne skupnosti Starod ocenjuje, da so se sredstva, ki so bila na voljo porabila gospodarno in učinkovito.
Svet krajevne skupnosti Starod je skrbel, da so se proračunska sredstva uporabila namensko in v skladu z
začrtanim finančnim planom.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del zaključnega računa.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let svet krajevne
skupnosti Starod ocenjuje, da so bili vsi cilji doseženi in programi uspešno izvedeni.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z občinsko upravo Občine Ilirska Bistrica se je v
krajevni skupnosti dvignila raven splošne kakovosti življenja in se okrepile vrednote trajnostnega družbenega
razvoja.
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517 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMBIJE
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
nekategoriziranih cest ter poti. Pospeševanje ter organizacija kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti
na svojem območju.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji sveta krajevne skupnosti Šembije so bili skrb za boljše pogoje za delovanje sveta krajevne skupnosti,
udeležba na sejah sveta krajevne skupnosti in aktivno sodelovanje z občinsko upravo Občine Ilirska Bistrica pri
reševanju problemov v krajevni skupnosti Šembije. Krajevna skupnost Šembije si je v letu 2018 zadala cilj, da se
nadaljuje:
 nakup opreme v mrliški vežici.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri izvajanju finančnega načrta je krajevna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Naloge
krajevne skupnosti Šembije so se kolikor je bilo mogoče izpolnile. Največ sredstev je bilo realiziranih za
vzdrževanje javnih poti in zelenic ter za načrtovano pokopališko dejavnost.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Glede na program dela in finančnim načrtom, svet krajevne skupnosti Šembije za leto 2018 ocenjuje, da se je
program del dokaj uspešno izvedel. Obveznosti v višini 15.311 evrov so bile vzpostavljene, vendar zaradi 30dnevnega plačilnega roka niso bile realizirane.
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Svet krajevne skupnosti Šembije ocenjuje, da so se sredstva, ki so bila na voljo porabila gospodarno in
učinkovito.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del zaključnega računa.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let svet krajevne
skupnosti Šembije ocenjuje, da se je nadaljevanje mrliške vežice Šembije izvajalo, v okviru občinskega
proračuna.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinkov na drugih področjih ni bilo.
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518 - KRAJEVNA SKUPNOST TOPOLC
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
nekategoriziranih cest ter poti. Pospeševanje ter organizacija kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti
na svojem območju.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji sveta krajevne skupnosti Topolc so bili učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti, ter
kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti. Krajevna skupnost Topolc si je v letu 2018
zadala naslednje cilje:
- izgradnja vaškega doma Topolc,
- preplastitev po vasi Topolc,
- kanalizacija Topolc,
- obnovo portala in zidu na pokopališču v Podstenjah,
- ureditev propustov po poteh v vasi Mereče.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri izvajanju finančnega načrta je krajevna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Svet
krajevne skupnosti Topolc ocenjuje, da so v letu 2018 bili realizirani zastavljeni cilji.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali
več preteklih let
Glede na program dela in finančnih načrtom, svet krajevne skupnosti za leto 2018 ocenjuje, da so bili programi
uspešno izvedeni.
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Svet krajevne skupnosti Topolc ocenjuje, da so se sredstva, ki so bila na voljo porabila gospodarno in
učinkovito. V letu 2018 je bilo veliko prostovoljnega dela za izgradnjo vaškega doma.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del zaključnega računa.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let svet krajevne
skupnosti Topolc ocenjuje, da so bili vsi cilji doseženi in programi uspešno izvedeni.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na področju prostovoljnega dela.
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519 - KRAJEVNA SKUPNOST VRBOVO
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
nekategoriziranih cest ter poti. Pospeševanje ter organizacija kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti
na svojem območju.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji sveta krajevne skupnosti Vrbovo so bili učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti, ter sama
koordinacija med županom, občinsko upravo in svetom krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Vrbovo si je v
letu 2018 zadala naslednje cilje:
 ureditev vaškega doma Vrbica,
 preplastitev po vasi Vrbovo,
 podporni zid in preplastitev v vasi Jablanica,
 hidrantno omrežje v vasi Jablanica,
 kanalizacija in preplastitev v vasi Vrbica.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri izvajanju finančnega načrta je krajevna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika
razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 lahko svet krajevne
skupnosti Vrbovo oceni, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Največ sredstev se je porabilo za investicije v cestno
infrastrukturo, ureditev vaškega doma, vzdrževanje javnih poti ter za čiščenje kanalizacije.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Plan del krajevne skupnosti za leto 2018 je bil realiziran v okviru finančnih zmožnosti. Naloge so bile v celoti
realizirane.
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Svet krajevne skupnosti Vrbovo ocenjuje, da so se sredstva, ki so bila na voljo porabila gospodarno in
učinkovito.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del zaključnega računa.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let svet krajevne
skupnosti Vrbovo ocenjuje, da so bili vsi cilji doseženi in programi uspešno izvedeni.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinkov na drugih področjih ni bilo.
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520 - KRAJEVNA SKUPNOST ZABIČE
- Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Ilirska Bistrica,
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles in članom drugih organov.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj na področju krajevne skupnosti je uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občine. Skrb za boljšo
urejenost območja krajevne skupnosti, urejanje zelenic, skrb za vodne vire, vzdrževanje krajevnih cest, vaških in
nekategoriziranih cest ter poti. Pospeševanje ter organizacija kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti
na svojem območju.
- Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji sveta krajevne skupnosti Zabiče so bili dobro medsebojno sodelovanje z občinsko upravo Občine
Ilirska Bistrica pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti, ki se nanašajo na krajevno skupnost.
Krajevna skupnost Zabiče si je v letu 2018 zadala naslednje cilje:
 ureditev hidrantnega omrežja v vasi Zabiče,
 ureditev hidrantnega omrežja v vasi Podgraje,
 preplastitev ulice v vasi Podgraje,
 preplastitev in krpanje udarnih jam v vasi Zabiče
 Ureditev vaškega doma v Zabičah.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri izvajanju finančnega načrta je krajevna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika
razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 lahko svet krajevne
skupnosti Zabiče oceni, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi. Večji del sredstev se je namenilo za popravilo
hidrantnega omrežja ter preplastitev ulice.
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Plan del krajevne skupnosti Zabiče za leto 2018 je bil realiziran v okviru finančnih zmožnosti. Naloge so bile v
celoti realizirane.
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Svet krajevne skupnosti Zabiče ocenjuje, da so se sredstva, ki so bila na voljo porabila gospodarno in učinkovito.
- Ocena notranjega nadzora financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del zaključnega računa.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let svet krajevne
skupnosti Zabiče ocenjuje, da so bili vsi cilji doseženi in programi uspešno izvedeni.
- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z občinsko upravo Občine Ilirska Bistrica se je v
krajevni skupnosti dvignila raven splošne kakovosti življenja in se okrepile vrednote trajnostnega družbenega
razvoja.
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Obrazložitev proračunskih postavk
A - Bilanca odhodkov
100 - OBČINSKI SVET
Vrednost: 95.389 €

01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
1000101 - DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA IN KOMISIJ
Vrednost: 29.006 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Občinski svet, katerega pristojnosti določa statut, je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in
dolžnosti Občine Ilirska Bistrica. Iz postavke se financirajo sredstva za izplačilo sejnin in drugih prejemkov članom
občinskega sveta in članom delovnih teles občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica. Višina realiziranih sredstev je
odvisna od števila sej v letu 2018. Za leto 2018 je znašal najvišji znesek sejnin, ki jih lahko v Občini Ilirska Bistrica
prejel član občinskega sveta, član nadzornega odbora, član komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, ki jih
imenujeta občinski svet ali župan 2.817 evrov. Sredstva za dejavnost občinskega sveta so bila načrtovana v višini
38.468 evrov ter realizirana v višini 29.006 evrov, kar predstavlja 75,4 % vseh planiranih sredstev, od tega so bila za
izdatke reprezentance realizirana sredstva v višini 1.000 evrov.
Pravne podlage:
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Statut Občine Ilirska Bistrica,
- Pravilnik o sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejnine za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini
Ilirska Bistrica s spremembami.
Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni kot tudi letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta ter njegovih delovnih teles. Zagotovili smo
materialne in strokovne podlage za nemoteno delovanje občinskega sveta ter njegovih delovnih teles. Naloge so
bile izvedene pravočasno, kvalitetno in učinkovito.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zaradi realnejšega načrtovanja sredstev in racionalnejše porabe javnih sredstev je bil v letu 2015 sprejet Pravilnik o
sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter sejnine za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica, s čimer smo natančneje
opredelili posamezne izdatke. Seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles so bile realizirane in sprejeti akti
javno objavljeni.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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1000102 - DEJ. ZA NEPOK.DEL.VOLILNE KOM.IN DRUGIH KOM.
Vrednost: 13.963 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov. Iz postavke se
financirajo sredstva za izplačilo sejnin in drugih prejemkov članom Občinske volilne komisije. V letu 2018 so bila za
dejavnost Občinske volilne komisije načrtovana in realizirana sredstva v višini 13.963 evrov.
Pravne podlage:
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Statut Občine Ilirska Bistrica
- Pravilnik o sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejnine za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini
Ilirska Bistrica s spremembami.
Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni kot tudi letni cilj je učinkovito delovanje občinske volilne komisije.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zaradi realnejšega načrtovanja sredstev in racionalnejše porabe javnih sredstev je bil v letu 2015 sprejet Pravilnik o
sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter sejnine za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica, s čimer smo natančneje
opredelili posamezne izdatke. Konec leta 2017 je bil sprejet še Pravilnik o spremembah Pravilnika o sejninah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter sejnine za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

1000103 - SOFINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK
Vrednost: 12.764 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz postavke se financirajo sredstva za sofinanciranje političnih strank. Na podlagi 26. člena Zakona o političnih
strankah se politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet,
dodelijo finančna sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno
proračunsko leto, ki trenutno znaša 0,30 evrov mesečno na dobljen glas na volitvah za člane Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica. Sredstva za sofinanciranje političnih strank so bila v letu 2018 porabljena v višini 12.764
evrov, kar prestavlja 99,7 % vseh planiranih sredstev .
Pravne podlage:
- Zakon o političnih strankah.
- Statut Občine Ilirska Bistrica.
Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni kot tudi letni cilj je zagotovili finančna sredstva za delovanje političnim strankam.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
V letu 2018 so bila za delovanje političnih strank zagotovljena finančna sredstva, ki jih je Občina Ilirska Bistrica
nakazovala mesečno tistim političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate v občinski svet na
volitvah in ki so bile do teh sredstev upravičene.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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1000105 - ARHIVIRANJE IN SNEMANJE
Vrednost: 8.052 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
V letu 2018 se načrtuje sredstva v višini 10.513 evrov za snemanje sej Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica po
pogodbi z Zavodom TV Galeja Ilirska Bistrica.
Pravne podlage:
Pogodba o izvajanju storitev snemanj sej Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica ter izposoji in arhiviranju
posnetega gradiva v letu 2018 za potrebe Občine Ilirska Bistrica sklenjena med Občino Ilirska Bistrica in Zavodom TV
Galeja Ilirska Bistrica dne 22. 2. 2018 (številka: 020-2/2018-2) in Aneks št 2 k Pogodbi o izvajanju storitev snemanj
sej Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica ter izposoji in arhiviranju posnetega gradiva v letu 2017 za potrebe
Občine Ilirska Bistrica z dne 22.12.2017 (številka: 020-8/2016-6).
Dolgoročni in letni cilji:
Snemanje sej Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, obdelava slikovnega gradiva in arhiviranje.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Po pogodbi o snemanju sej Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica ter izposoji in arhiviranju posnetega gradiva
sklenjeni med Občino Ilirska Bistrica in Zavodom TV Galeja Ilirska Bistrica so bile v letu 2018 plačane storitve v višini
8.052 evrov (mesečno v višini 550 evrov+ DDV; z DDV-jem 671 evrov- dva zneska iz leta 2017 (za meseca november
2017 in december 2017), ostalih deset zneskov pa iz leta 2018). Dva računa iz leta 2018 (za mesec november 2018 v
višini 671 evrov in december 2018 v višini 671 evrov skupni višini 1.342 evrov sta bila dana v izplačilo v leto 2019. V
letu 2018 je bilo za sofinanciranje stroškov snemanj porabljenih 8.052 evrov, kar je za 2.461 evrov manj od
načrtovanih 10.513 evrov sredstev v občinskem proračunu za leto 2018 oziroma je bila realizacija 76,6 %.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov
1000106 - OBČINSKE VOLITVE, REFERENDUMI
Vrednost: 27.744 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Financirajo se brezplačna plakatna mesta za organizatorje volilne oz. referendumske kampanje, ter postavitev
dodatnih plakatnih panojev za plakatiranje v omenjenem obdobju. Postavka je zaradi zakonskih obveznosti
občine nujno potrebna v proračunu. Glede na razpis volitev in referendumov je obveznost zakonsko določena in je
potrebno zato, zagotoviti določena sredstva v proračunu. Na podlagi tega se postavka realizira glede na to, ali so v
tekočem letu razpisane volitve oz. referendumi. Od načrtovanih 70.558 evrov se je za plačilo nastalih obveznosti iz
tega naslova porabilo 27.744 evrov. V letu 2018 je bil strošek za izplačilo članom volilnih odborov v višini 20.754
evrov, plačani prispevki za člane volilnih odborov pa so znašali skupno 2.609 evrov.
Pravna podlaga:
V postavki so zajete aktivnosti in obveznosti občine v času volilne in referendumske kampanje v skladu z
zakonodajo (8. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07, 103/07- ZPolS-D, 105/08- Odl.
US,11/11,28/11 - Odl.US, 98/13).
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 - Kadrovska uprava
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev
1000107 - OBČINSKE NAGRADE
Vrednost: 392 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Sredstva so bila s sprejetim proračunom planirana v višini 680 evrov za nakup in graviranje plaket, ki jih podelimo
nagrajencem na osrednji prireditvi ob prazniku občine, 4. juniju in so bila realizirana v višini392 evrov.
Pravna podlaga:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
- Odlok o priznanjih Občine Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 19/2015).
Dolgoročni in letni cilji:
Cilji so bili doseženi, skladno z Odlokom o proračunu, Statutom Občine in Odlokom o priznanjih Občine Ilirska
Bistrica. Ob občinskemu prazniku je bila pripravljena osrednja prireditev s kulturnim programom, dne 2. junija 2018,
na kateri so bila tudi podeljena občinska priznanja za leto 2018.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da je bil zastavljen cilj dosežen, saj se veliko število občanov poslužuje te možnosti.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
1000108 - PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Vrednost: 3.468 €
Opis proračunske postavke:
Sredstva so bila s sprejetim proračunom planirana v višini 4.650 evrov za plačilo stroškov sprejema za nagrajence,
vabljene goste in občane, po osrednji prireditvi ob prazniku Občine Ilirska Bistrica in za izvedbo kulturnega dela
programa. Planirana sredstva so bila realizirana v znesku 3.468 evrov.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
-

-

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
Statut Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1995, z dne 29.9.1995, 18/1997, z
dne 1.7.1997, Uradni list RS, št. 31/1999, z dne 30.4.1999, Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/2006, z
dne 30.6.2006),
Odlok o priznanjih občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 19/2015, z dne 20.3.2015),
Javni razpis za podelitev priznanj občine Ilirska Bistrica za leto 2018

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilji so bili doseženi, skladno z Odlokom o proračunu, Statutom Občine in Odlokom o priznanjih občine Ilirska Bistrica.
Ob občinskemu prazniku je bila pripravljena osrednja prireditev s kulturnim programom, na kateri so bila tudi
podeljena občinska priznanja najuspešnejšim posameznikom in združenjem za leto 2018.
S podelitvijo najvišjih občinskih priznanj se tudi na ta način da priznanje in zahvalo nagrajencem za njihovo predanost
in delo na posameznih področjih. S tem se jim tudi formalno prizna, da so dali pomemben prispevek in pustili pečat, na
področju kjer delujejo. Plaketo za gospodarstvo je prejela družba Ipil, plaketo za družbene dejavnosti Planinska
skupina Podgora, plaketa za kulturo je šla v roke Rajka Kranjca, plaketo za šport pa sta dobili Eva Česnik in Klavdija
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Ujčič iz Športnega društva Freia. Spominski plaketi sta prejela Smučarski klub Snežnik in Demiri Gajur z okrepčevalnico
Sladki bar. Župan Emil Rojc je v svojem nagovoru izrazil zadovoljstvo ob vidnem napredku občine.
Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito. Za vsako izvedeno aktivnost sta bili
pridobljeni najmanj dve ponudbi, za dobavo blaga ali izvedbo storitev.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

200 - NADZORNI ODBOR
Vrednost: 1.609 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 - Fiskalni nadzor
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
2000201 - DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA
Vrednost: 1.609 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini v okviru svojih pristojnosti v skladu z 31. členom
Statuta Občine Ilirska Bistrica:
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe občinskih sredstev,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Za delovanje nadzornega odbora, ki je organ Občine Ilirska Bistrica so bila planirana sredstva v višini 3.140 evrov. Za
3 seje nadzornega odbora v letu 2018, so bila porabljena sredstva v višini 1.609 evrov, kar predstavlja 51,3 % vseh
planiranih sredstev.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi,
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Poslovnik nadzornega odbora,
Pravilnik o sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejnine za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini
Ilirska Bistrica s spremembami.
Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi
predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev z namenom izboljšanja poslovanja Občine Ilirska Bistrica in
razpolaganja s premoženjem Občine Ilirska Bistrica. Nadzorni odbor po potrebi oblikuje zahteve po izvedbi revizij in
morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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300 - ŽUPAN
Vrednost: 116.476 €

01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
3000101 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ŽUPANA
Vrednost: 50.637 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost župana ter sredstva za
povračilo stroškov iz delovnega razmerja župana Občine Ilirska Bistrica. Vsebina in obseg porabe proračunskih
sredstev je odvisna od sprememb plačne zakonodaje. Plača župana je bila v letu 2018 načrtovana v višini 51.219
evrov, porabljena sredstva v višini 50.637 evrov, pa predstavljajo 98,9 % vseh planiranih sredstev.
Pravne podlage:
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Odloka o plačah funkcionarjev,
- Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2018
Dolgoročni in letni cilji:
Gre za vse naloge, ki so povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Naloge se izvajajo strokovno in gospodarno ter za namen, v skladu z zakonodajo in okviru razpoložljivih
proračunskih sredstev.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

3000102 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI PODŽUPANA
Vrednost: 25.658 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost dveh podžupanov ter
sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo podžupanov. Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi - ZLSN (Ur. l. RS, št. 60/07), ki določa, da v primeru da podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ
v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega
podžupanovih pooblastil. Plačni razred se podžupanu določi na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev (Ur. l. RS, št.
14/06). V letu 2018 so bila sredstva za izplačilo nadomestila za opravljanje funkcije podžupana in druge izdatke od
načrtovanih 25.758 evrov, realizirana sredstva v višini 25.658 evrov, kar predstavlja 99,6 % vseh planiranih sredstev.
Pravne podlage:
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Odloka o plačah funkcionarjev,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Zakon o javnih uslužbencih,
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- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2018,
- Statut Občine Ilirska Bistrica.
Dolgoročni in letni cilji:
Gre za vse naloge, ki so povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih podžupanu nalagajo zakoni in ostali akti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Naloge se izvajajo strokovno in gospodarno ter za namen, v skladu z zakonodajo in okviru razpoložljivih
proračunskih sredstev.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
3000107 - PRIREDITVE IN PRAZNIKI
Vrednost: 40.182 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Sredstva za sofinanciranje prireditve ob 1. maju so bila z veljavnim proračunom planirana in realizirana v višini
1.468 evrov za izvedeno prvomajsko prireditev na Kozleku in za izvedeno prvomajsko budnico (prevoz Pihalnega
orkestra za izvedbo budnice in plačilo SAZAS).
Za izvedbo prireditev v Domu na Vidmu - kino in gledališke predstave in koncerti, razstave v TIC Galerija, prireditve
ob praznikih, prireditev Zalesje in ostale razne otvoritve in prireditve so bila z veljavnim proračunom planirana
sredstva v višini 43.152 evrov in realizirana v višini 38.714 evrov.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Ur. list RS, št. 10/18, z dne 21.2.2018)
- Statut Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1995, z dne 29.9.1995, 18/1997, z
dne 1.7.1997, Uradni list RS, št. 31/1999, z dne 30.4.1999, Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/2006, z dne
30.6.2006).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Vsi cilji so bili uspešno realizirani. Program izvedenih prireditev je vsebinsko raznolik program (glasba, gledališče,
film) in je bil namenjen različnim starostnim skupinam, odvisno od posamezne priložnosti, za katero je bila
prireditev pripravljena, tako, da so si občani lahko izbirali in je izmed organiziranih prireditev tekom leta vsak lahko
našel nekaj zase.
Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito. Za vsako izvedeno aktivnost sta bili
pridobljeni najmanj dve ponudbi za dobavo blaga ali izvedbo storitev.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
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400 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 13.850.881 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
4000202 - PROVIZIJA UJP, BANKI
Vrednost: 16.656 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
V okviru proračunske postavke se pri poslovni banki mesečno plačuje stroške provizije za vodenje gotovinskega
računa Občine Ilirska Bistrica, stroške vplačil gotovine iz naslova prejetih taks ter stroške za vodenje transakcijskih
računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije
za javna plačila. V letu 2018 so bila sredstva načrtovana v višini 17.043 evrov ter realizirana v višini 16.656 evrov,
kar predstavlja 97,7 % vseh planiranih sredstev.
Pravne podlage:
Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.
Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja in gospodarno upravljanje s proračunskimi
sredstvi ter pravočasno plačevanje obveznosti in stroškov, ki nastajajo pri plačilnem prometu.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4000206 - PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
Vrednost: 1.363 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Zavezanci za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so lastniki gozdov po stanju na dan 30. junija leta, za
katero se pristojbina odmerja. Po določbi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdih cest se pristojbina obračunava
po stopnji 14,7% od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, razen za zemljišča v lasti Republike Slovenije, s katerimi
gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki se mu pristojbina odmeri po stopnji 20%.
Zakonske in druge pravne podlage:
- Zakon o gozdovih,
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest,
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
- Odlok o proračunu občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
Cilji:
Plačilo odmerjene pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo odmeri Finančna uprava Republike Slovenije.
Ocena uspeha:
FURS je Občini Ilirska Bistrica odmeril pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2017 od osnove 6.217 evrov po
stopnji 14,7% v višini 914 evrov. Občini Ilirska Bistrica je bil med letom obračunan obrok pristojbine za leto 2017, v
višini 190 evrov. Znesek v višini 724 evrov predstavlja poračun pristojbine za leto 2017 in znesek v višini 640
evrov predstavlja obrok pristojbine za leto 2018. Pristojbino smo plačali v dogovorjenem roku, zato menimo da je
cilj dosežen.
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
4000401 - STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV
Vrednost: 5.126 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
V letu 2018 so bila sredstva s sprejetim proračunom planirana v višini 6.000 evrov za plačilo oglaševalskih storitev objav v Uradnemu listu. Planirana sredstva so bila realizirana v znesku 5.126 evrov.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Ur. list RS, št. 10/18, z dne 21.2.2018)
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Sredstva so bila realizirana, namensko porabljena za objavo raznih sklepov, objav in javnih razpisov.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
4000403 - PRIREDITVE V MESECU DECEMBRU
Vrednost: 22.690 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Sredstva za sofinanciranje prireditev v višini 19.115 evrov, za plačilo obveznosti za prireditve ob
praznovanju Miklavža, dedka Mraza in Silvestrovanje, ki so bile izvedene v mesecu decembru 2017, so bila plačana
v začetku leta 2018. Za transfere javnim zavodom za izvedbo decembrskih prireditev je bilo v letu 2018 plačano
3.575 evrov za veseli december 2017.
Sredstva v višini 16.155 evrov za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev v mesecu decembru 2018 in
silvestrovanja 2018/19 bodo plačana v letu 2019, prav tako bodo v letošnjemu letu plačana sredstva v višini 4.155
evrov za organizacijo decembrskih prireditev v javnih zavodih in koncesijskemu vrtcu.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Ur. list RS, št. 10/18, z dne 21.2.2018)
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj in namen organizacije in izvedbe prireditev Veseli december 2018 je bil uspešno dosežen, s pozitivnim odzivom
in obiskom občanov na vseh sofinanciranih prireditvah. Program izvedenih prireditev je najbolj vsebinsko raznolik
doslej in je bil namenjen različnim starostnim skupinam, odvisno od posamezne priložnosti, za katero je bila
prireditev pripravljena, tako, da so si občani lahko izbirali. Tri od izvedenih prireditev so bile namenjene predvsem
našim najmlajšim (prihod sv. Miklavža, prižig lučk v pravljični deželici in obisk dedka Mraza). Županov koncert je bil
namenjen vsem mladim po srcu, Silvestrovanje pa mladim in starim. Od začetka decembra do konca januarja smo
imeli postavljeno drsališče iz umetne mase, katerega je v obiskalo predvsem v prazničnih dneh veliko število otrok
in odraslih.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
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04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
4000404 - UPRAVLJANJE IN ZAVAROVANJE POSLOVNIH PROSTOROV
Vrednost: 6.574 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz postavke se financira upravljanje in zavarovanje poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Ilirska Bistrica.
V veljavnem proračunu je bilo za upravljanje in zavarovanje poslovnih prostorov planiranih 7.000 evrov, od tega pa
porabljenih 6.574 evrov, kar predstavlja 94 % vseh sredstev.
Pravne podlage:
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Dolgoročni in letni cilji:
Na tej postavki je cilj vsako leto zagotavljati zadostno število sredstev s katerimi bomo še naprej financirali
upravljanje in zavarovanje poslovnih prostorov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4000405 - TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV
Vrednost: 27.378 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz postavke se financira tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, stroške vode in komunalnih storitev ter električne
energije.
Na tej postavki je bilo v letu 2018 z veljavnim proračunom načrtovanih 47.962 evrov, realiziranih pa 57,1 %
sredstev, kar skupno predstavlja 27.378 evrov porabljenih sredstev.
Pravne podlage:
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Dolgoročni in letni cilji:
Na tej postavki je cilj vsako leto zagotavljati zadostno število sredstev s katerimi bomo še naprej vzdrževali poslovne
prostore.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4000406 - VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV - VEČJA POPRAVILA
Vrednost: 3.141 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz postavke se financirajo večje investicije v poslovne prostore (popravila streh itd.). Med drugim se s temi sredstvi
poračunavajo morebitni vložki, ki so jih najemniki vložili v poslovne prostore.
Na tej postavki je bilo v letu 2018 z veljavnim proračunom načrtovanih 4.950 evrov, realiziranih pa 63,5 % sredstev,
kar skupno predstavlja 3.141 evrov porabljenih sredstev.
Pravne podlage:
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
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- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Dolgoročni in letni cilji:
Na tej postavki je cilj vsako leto zagotavljati zadostno število sredstev s katerimi bomo še naprej vzdrževali poslovne
prostore.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4000407 - POSLOVNI PROSTORI NA JURČIČEVI ULICI 1
Vrednost: 15.348 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za izplačilo začasnega dela upokojencev v letu 2018 za vzdrževanje poslovnih
prostorov na Jurčičevi 1. V letu 2018 so bila sredstva načrtovana in realizirana sredstva v višini 9.118 evrov.
Pravne podlage:
- Zakon o urejanju trga dela,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je zagotavljanje in skrb za poslovne prostore, nadzorovanje del tekočega in investicijskega vzdrževanja in ostale
nalog, ki so povezane z vzdrževanjem poslovnih prostorov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
Opis proračunske postavke:
Iz postavke se plačujejo stroški vode in komunalnih storitev, električne energije, ogrevanja in stroški tekočega
vzdrževanja poslovnih prostorov na naslovu Jurčičeva ulica 1, Ilirska Bistrica.
Na tej postavki so bila za leto 2018 načrtovana sredstva v višini 9.394 evrov, od tega pa porabljenih 6.230 evrov.
Pravne podlage:
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Dolgoročni in letni cilji:
Na tej postavki je cilj zagotavljanje sredstev za izvajanje proračuna v skladu z oceno sredstev.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4000415 - VAŠKI DOMOVI
Vrednost: 44.401 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za investicije v vaške domove je bilo v letu 2018 realizirano 44.401 evrov. Podrobnejša obrazložitev je podana v
načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-15-0045 Vaški dom Topolc
OB038-18-0049 Vaški dom Ostrožno Brdo
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4000417 - ENERGETSKI MANAGEMENT JAVNIH OBJEKTOV
Vrednost: 10.830 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka vključuje stroške energetskega managementa, katere vključujejo stroške priprave letnih poročil, poročil o
obratovanju saniranih objektov, najem in delovanje sistema CSRE ter usposabljanja hišnikov ter osebja šol po
zaključku projekta OVE v Primorskih občinah. V letu 2018 so na postavki nastali tudi stroški prijave projekta
PM4PM, kateri je bil prijavljen na sredstva ELENA in bo omogočal financiranje priprave investicijske in projektne
dokumentacije za načrtovanje novih energetskih ukrepov. Postavka je bila realizirana v višini 10.830 evrov.
Pravna podlaga:
- 2. člen Zakon o lokalni samoupravi,
- 2. člen Statuta Občine Ilirska Bistrica,
- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15),
- Lokalni energetski koncept Občine Ilirska Bistrica.
Cilj:
Izvajanje ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe energije in prehod na obnovljive vire energije v skladu z določili
energetskega zakona in lokalnega energetskega koncepta.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4000418 - ZAVAROVANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA
Vrednost: 15.050 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
V letu 2018 so bila sredstva z veljavnim proračunom planirana v višini 15.050 evrov za plačilo zavarovalnih premij.
Planirana sredstva so bila realizirana v enakem znesku.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Ur. list RS, št. 10/18, z dne 21.2.2018)
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Sredstva za zavarovalne premije so bila uspešno realizirana, tako za zavarovanje objektov kot za zavarovanje
opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4000421 - SANACIJA DEGRADIRANIH OBMOČIJ
Vrednost: 196.781 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-15-0060 Sanacija degradiranih območij
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
4000636 - SOFINCIRANJE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Vrednost: 1.758 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka zajema stroške članarine, ki jih plačujemo Združenju občin katerih članica je naša Občina. Članarina v tem
združenju nam omogoča cenejše kotizacije za seminarje, brezplačne nasvete in odgovore na vprašanja ter pregled
nad vsemi sprejetimi in predlaganimi novostmi.
Pravna podlaga:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je dobiti odgovore, ko jih nujno potrebujemo in sodelovanje z drugimi občinami.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti
4000637 - IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)
Vrednost: 14.416 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za sofinanciranje delovanja Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom (LAS) se je v letu 2018
načrtovalo sredstva v višini 18.054 evrov, od tega 8.054 evrov, ki so bila v celoti realizirana v skladu s Partnersko
pogodbo in Pogodbo o sofinanciranju lokalnega razvoja. Sredstva so bila namenjena delovanju društva (svetovanje,
mednarodno in medregijsko sodelovanje, informiranje, plača in ostali prejemki iz delovnega razmerja zaposlenega,
materialni stroški), katerega ustanoviteljice so Občina Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna in skladno s pogodbo o
ustanovitvi zagotavlja vsaka svoj sofinancerski delež, določen s pogodbenim ključem. Sredstva v višini 10.000 evrov
so bila namenjena izvedbi skupnih projektov. Realizirana so bila v višini 6.362 evrov. Odobrena sredstva se
izplačujejo na podlagi prejetih zahtevkov in dokazil o nastalih stroških. Društvo je dolžno sredstva sofinanciranja
prejeta od Ministrstva za kmetijstvo nakazati po ključu občinam sofinancerkam in jim najmanj enkrat letno poročati
o izvajanju vsebinskega in finančnega programa društva.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Partnerska pogodba.
- Pogodba o sofinanciranju lokalnega razvoja.
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Z ukrepi za razvoj podeželja želimo izboljšati prepoznavnost ponudbe podeželja, spodbujati inovativno upravljanje
preko DRPSN, dajati podpore za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, prireditev na podeželju, razvoj raznolikih
dejavnosti na podeželju, uveljaviti prepoznavnost in trženje dobrin podeželja, doseči organiziranost različnih
interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja, prispevati k razvoju obstoječih notranjih možnosti podeželja
(ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja). Aktivnosti naj bi bile temelj dolgoročnega dviga kakovosti
življenja na podeželju, razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja, povečale naj bi konkurenčnost
slovenskega podeželja v okviru SLO in EU. S sofinanciranjem delovanja DRPSN, ki je te aktivnosti izvajalo, so bili
zastavljeni cilji v veliki večini tudi doseženi.
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Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Menimo, da so bila sredstva
sofinanciranja smotrno in dobro porabljena.

0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
4000601 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI JAVNIM USLUŽBENCEM
Vrednost: 750.131 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v občinski
upravi ter tudi druge prejemke iz delovnega razmerja in povračila stroškov v primerih, višini in pod pogoji, ki jih
določa veljavna plačna zakonodaja. Plače in drugi izdatki zaposlenim so bile v letu 2018 načrtovane v višini 885.706
evrov, realizirane pa v višini 750.131 evrov kar predstavlja 84,7 % vseh planiranih sredstev. Plače in dodatki so bili
načrtovani v višini 663.736 evrov, realizirani pa v višini 555.946 evrov (83,8 %), regres za letni dopust je bil
načrtovan in realiziran v višini 29.217 evrov, sredstva za povračilo stroškov prehrane med delom ter stroškov
prevoza so bila načrtovana v višini 42.286 evrov, realizirana pa v višini 35.859 evrov (82,8 %), sredstva za delovno
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela so bila z veljavnim proračunom planirana in realizirana v višini 22.628
evrov, sredstva za nadurno delo so bila načrtovana v višini 5.000 evrov in realizirana v višini 169 evrov (3,4 %),
jubilejna nagrada je bila načrtovana v višini 1.299 evrov, realizirana v višini 866 evrov, solidarnostna pomoč
načrtovana v višini 578 evrov ni bila realizirana, prispevki delodajalca za socialno varnost (za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo in za zaposlovanje so bili
načrtovani v višini 108.838 evrov, realizirani pa v višini 93.622 evrov (86 %), premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU so bile načrtovane v višini 12.123 evrov in realizirane v višini 11.824
evrov (97,5 %).
Pravne podlage:
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2018,
- Ostala veljavna plačna zakonodaja.
Dolgoročni in letni cilji:
Zaposlovanje v okviru sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2018, kot obveznega dokumenta proračuna Občine
Ilirska Bistrica ter izplačevanje plač in ostalih stroškov dela v skladu z veljavno zakonodajo.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila zaposlenih v občinski upravi, so bila načrtovana in so se
izplačevala v skladu z veljavno zakonodajo. Zaposlovanje je potekalo v okvirih sprejetega Kadrovskega načrta za leto
2018, medtem, ko so se naloge na področju dela in plač pa so se izvajale strokovno in v skladu z zakonodajo.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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4000603 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Vrednost: 37.484 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka zajema sredstva za nabavo pisarniškega materiala in storitev, čistilnega materiala in drugega splošnega
materiala, naročilo storitev, namenjenih za nemoteno delovanje občine, poslovanje, obratovanje poslovne stavbe
občine, nabavo strokovne literature, reprezentanca.
Pravna podlaga:
- Zakon o lokalni samoupravi.
- Statut Občine Ilirska Bistrica.
Dolgoročni in letni cilji:
Nemoteno delovanje občine, poslovanje, obratovanje poslovne stavbe občine, skrb za izobraževanje in
usposabljanje uslužbencev, promocija občine, utrjevanje sodelovanja subjektov na več področjih
V okviru postavke za čistilni material in storitve so bila v letu 2018 realizirana sredstva v višini 901 evrov od
načrtovanih 1.300 evrov (69,3%). Sredstva za izdatke za reprezentanco so bila načrtovana v višini 15.000 evrov,
realizirana pa v višini 13.134 evrov (87,6%), sredstva za drugi splošni material in storitve pa so bila realizirana višini
12.129 evrov (87,2%) zaradi nekoliko nižjih potreb in racionalizacije. V okviru postavke za časopise, revije, knjige in
strokovno literaturo so bila v letu 2018 sredstva realizirana v znesku 4.531 evrov (72,9%) od načrtovanih 6.214
evrov zaradi nekoliko nižjih potreb in racionalizacije. Sredstva se uporabljajo gospodarno in čim bolj učinkovito.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so ustrezno doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa/postavke niso bile zabeležene.

4000604 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE
Vrednost: 1.261 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka zajema sredstva za nabavo materiala in naročilo storitev, namenjenih za nemoteno delovanje redarske
službe in dela na terenu, zagotavljanje varstva pri delu.
Pravna podlaga:
- Zakon o lokalni samoupravi.
- Statut Občine Ilirska Bistrica.
- Zakon o občinskem redarstvu.
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
Dolgoročni in letni cilji:
Nemoteno delovanje organov in služb občine, varstvo pri delu zaposlenih javnih uslužbencev
V okviru postavke uniforme so bila v letu 2018 planirana sredstva v višini 1.036 evrov za nakup službenih oblek za
občinsko redarstvo in snažilko. Sredstva so bila realizirana v celoti. Poleg tega se je v okviru proračunske postavke
drugi splošni material in storitve realiziralo sredstva v višini 127 evrov od načrtovanih 1.964 evrov (6,5 %) za nakup
delovnih čevljev. V okviru postavke zdravniški pregledi zaposlenih je v letu 2018 ena zaposlena v občinski upravi
opravila zdravniški pregled. V okviru te postavke so bila realizirana sredstva v višini 97 evrov (19,5 %), ker drugih
potreb po opravljanju zdravniških pregledov glede na tveganja za varstvo in zdravje pri delu ni bilo. Sredstva se
uporabljajo gospodarno in čim bolj učinkovito.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so ustrezno doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa/postavke niso bile zabeležene.
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4000605 - ENERGIJA, VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE
Vrednost: 50.722 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za električno energijo načrtovana sredstva v višini 9.800 evrov za električno energijo za garažno
hišo, občinsko upravno stavbo, športni park ter za utripalce na prehodih za pešce na državnih cestah. Za električno
energijo za parkirišče ob občinski stavbi je bilo načrtovano 2.700 evrov, kar znaša skupaj 12.500 evrov. Stroški
porabe za leto 2018 za električno energijo za garažno hišo, občinsko upravno stavbo, športni park ter za utripalce na
prehodih za pešce so znašali 8.432 evrov, stroški porabe električne energije parkirišča ob občinski stavbi pa so
znašali 2.076, kar znaša skupaj 10.508 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista Republike Slovenije
št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska-bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015);
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013);
- Krovni okvirni sporazum št. SOS EE-01 z dne 07.03.2016, z dobaviteljem električne energije Energija plus
d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
- Posamični okvirni sporazum št. 1-2016-SI19908911 z dne 16.03.2016, z dobaviteljem električne
energije Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
- Posamični okvirni sporazum št. 1-2018-SI19908911 z dne 10.01.2018, z dobaviteljem električne
energije Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni in kratkoročni cilj je zagotavljati nemoteno delovanje porabnikov električne energije s konstantno
dobavo električne energije.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri dobavi električne energije ni bilo.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka zajema stroške telefonskih storitev in interneta. Vključuje stroške fiksni telefonov, mobilnih telefonov ter
telefonije in interneta na občini Ilirska Bistrica in Gradu Prem. Realizacija v letu 2018 znaša 10.434 evrov.
Pravna podlaga:
- 2. člen Zakon o lokalni samoupravi,
- 2. člen Statuta Občine Ilirska Bistrica.
Cilj:
Zagotavljanje telefonskih storitev za delovanje občinske uprave ter pošte in TIC-a na Premu.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka zajema sredstva za nabavo kuriv, ogrevanje poslovne stavbe za nemoteno delovanje, zagotavljanje
obratovanja poslovne stavbe
Pravna podlaga:
- Zakon o lokalni samoupravi.
- Statut Občine Ilirska Bistrica.
Dolgoročni in letni cilji:
Nemoteno delovanje občinskih služb, obratovanje.
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V okviru postavke za porabo kuriv in stroške ogrevanja se je v letu 2018 realiziralo sredstva v višini 13.208 evrov
(96,6%) glede na potrebe po ogrevanju, ki so v neposredno povezane z vremenskimi razmerami.
Sredstva se uporabljajo gospodarno in čim bolj učinkovito.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so ustrezno doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa/postavke niso bile zabeležene.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
V veljavnem proračunu Občine Il. Bistrica je bilo za poštnino in kurirske storitve za leto 2018 planiranih 13.320
evrov. Realizacija za proračunske postavke poštnina in kurirske storitve izkazuje porabo finančnih sredstev v višini
13.317 evrov.
Pravna podlaga:
Občina Il. Bistrica plačuje stroške poštnine in kurirske storitve na podlagi podpisane pogodbe o opravljanju poštnih
in ostalih storitev št. PIS-1683/13 in aneksa št. 1 k cit. pogodbi sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o..
Cilji:
Zastavljeni letni cilj in naloge povezane v zvezi z izdanimi poštnimi pošiljkami je bil uspešno dosežen, saj so bila
sredstva porabljena v okviru načrtovanih.
Za vodo in komunalne storitve so bila realizirana sredstva v višini 2.643 evrov. Za storitve varovanja zgradb je bilo v
letu 2018 realizirano 612 evrov.

4000606 - PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE
Vrednost: 10.768 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka zajema sredstva za nabavo goriv in vinjet za službena vozila, vzdrževanje in popravila službenih vozil,
registracije in zavarovanja vozil
Pravna podlaga:
- Zakon o lokalni samoupravi.
- Statut Občine Ilirska Bistrica.
Dolgoročni in letni cilji:
Nemoteno delovanje občinskih služb, skrb za varno vožnjo in varnost zaposlenih, ohranjanje vrednosti in varnosti
službenih vozil
Za goriva in maziva za prevozna sredstva so bila v letu 2018 realizirana sredstva v višini 4.055 evrov (93,20 %), za
vzdrževanje in popravila vozil so bila realizirana sredstva v višini 3.576 evrov (59,60 %), pristojbine za registracijo
vozil so bile realizirane v višini 497 evrov (82,80 %), zavarovalne premije za motorna vozila so bila realizirana v
vrednosti 1.176 evrov (45,20 %), stroški za nakup vinjet in urbane opreme so bili v letu 2018 realizirani v vrednosti
330 evrov (95,70 %). Za drugi splošni material in storitve, v kar spada zelena karta in drugi potrošni material za
avtomobile pa so bila sredstva realizirana v celoti in sicer v vrednosti 1.135 evrov.
Sredstva se uporabljajo gospodarno in čim bolj učinkovito.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so ustrezno doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa/postavke niso bile zabeležene.
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4000607 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA UPRAVE
Vrednost: 2.496 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka zajema sredstva dnevnice za službena potovanja v državi, stroške prevoza v državi, dnevnice za službene
potovanja v tujini in hotelske storitve v tujini.
Pravna podlaga:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Ilirska Bistrica
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Dolgoročni in letni cilji:
Nemoteno delovanje organov in služb občine. V okviru postavke so bila v letu 2018 za dnevnice za službena
potovanja v državi realizirana sredstva v višini 32 evrov (69,9 %), za dnevnice za službena potovanja v tujini sredstva
v višini 387 evrov (100%). Stroške prevoza v državi se je v letu 2018 realiziralo v višini 732 evrov (99,4%), hotelske
storitve v tujini pa se je realiziralo v višini 1.344 evrov. Sredstva se uporabljajo gospodarno in čim bolj učinkovito.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so ustrezno doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa/postavke niso bile zabeležene.

4000609 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Vrednost: 90.760 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka je bila realizirana v višini 544 evrov in za prevode gradiva - promocijske brošure za gospodarske priložnosti
v občini Ilirska Bistrica.
Pravna podlaga:
- 2. člen Zakon o lokalni samoupravi,
- 2. člen Statuta Občine Ilirska Bistrica.
Cilj:
Pospeševanje gospodarstva v občini Ilirska Bistrica.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka zajema sredstva za sodne stroške, prevajalske storitve, storitve odvetnikov, notarjev in drugo, kar so
tekoče potrebe za izvajanje nalog in reševanje odprtih zadev. Za plačilo sodnih stroškov, storitev odvetnikov,
notarjev in drugo je bilo načrtovano 35.038 evrov, realiziranih je bilo 31.629 evrov za plačilo notarskih stroškov,
plačilo odmerjenih sodnih taks in odvetniških stroškov za sodne postopke, ki so v teku.
Za računovodske, revizorske in svetovalne storitve je bilo z veljavnim proračunom načrtovanih 27.663 evrov in
realiziranih 21.409 evrov. Za plačilo študentom za delo preko študentskega servisa je bilo načrtovanih 27.988 evrov
in realiziranih 27.871 evrov. Za plačila avtorskih honorarjev je bilo načrtovanih in realiziranih 3.186 evrov. Za
strokovna izobraževanja zaposlenih se je realiziralo 3.264 evrov. Za druge stroške je bilo realizirano 2.170 evrov.
Za ostale stroške se je v letu 2018 realiziralo 2.170 evrov.
Sredstva se uporabljajo gospodarno in čim bolj učinkovito.
Pravna podlaga:
- Zakon o lokalni samoupravi.
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- Statut Občine Ilirska Bistrica.
- Zakon o sodnih taksah.
- Zakon o odvetniških storitvah.
- Zakon o notariatu.
Dolgoročni in letni cilji:
Izvajanje nalog občine, zastopanje občine, nemoteno delovanje organov in služb občine.
Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je posledica nepričakovanih oz. nepredvidenih
izdatkov po sklepih in sodbah sodišč ter izjemno negotovih razmer pri zaključevanju sodnih postopkov, na katere
občine nima neposrednega vpliva.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so ustrezno doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa/postavke niso bile zabeležene.

4000610 - TEKOČE VZDRŽEVANJE POČ.KAP.-DUGA UVALA
Vrednost: 1.054 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz postavke se plačujejo stroški električne energije, vode in komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja, in pa nabavo
drugega splošnega materiala ali pa storitev za počitniški apartma, ki ga Občina Ilirska Bistrica oddaja v najem v Dugi
Uvali v hrvaški Istri.
Na tej postavki je bilo v letu 2018 z veljavnim proračunom načrtovanih 4.850 evrov, realiziranih pa 21,7 % sredstev,
kar skupno predstavlja 1.054 evrov porabljenih sredstev.
Pravne podlage:
- Ugovor o upravljanju apartmanskom zgradom broj: U-400/14 z dne 5.9.2014,
- Medvlasnički ugovor broj: M - 400/14 z dne 5.9.2014,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Dolgoročni in letni cilji:
Na tej postavki je cilj zagotavljanje sredstev za nadaljnje vzdrževanje apartmaja in pa obnovo nekaterih prostorov v
apartmaju.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4000611 - TEKOČE VZDRŽEVANJE POČ.KAPAC.- NJIVICE
Vrednost: 366 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz postavke se plačujejo stroški vode in komunalnih storitev za počitniški apartma, ki ga ima Občina Ilirska Bistrica v
Njivicah na Hrvaškem.
Na tej postavki je bilo v letu 2018 z veljavnim proračunom načrtovanih 450 evrov, realiziranih pa 366 evrov.
Pravne podlage:
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Dolgoročni in letni cilji:
Na tej postavki je cilj zagotavljanje sredstev za plačilo stroškov, ki jih imamo s počitniškim objektom, prav tako so
cilj poravnane obveznosti Občine iz tega naslova.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih.
241

Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
4000612 - VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME VOPI
Vrednost: 9.091 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
V sprejetem proračunu Občine Ilirska Bistrica je bilo za leto 2018 planiranih 5.000 evrov za tekoče vzdrževanje
komunikacijske opreme in 5.000 evrov za najem računalniške opreme in programske opreme. Realizacija izkazuje
porabo finančnih sredstev za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme v višini 4.348 evrov in porabo finančnih
sredstev za najem računalniške in programske opreme v višini 4.743 evrov.
Pravna podlaga:
Občina Ilirska Bistrica na podlagi pogodbe št. 2004-008-ILBI za vpeljavo sistema VOPI - vodenje postopkov in
pisarniško poslovanje na Občini Il. Bistrica z dne 16.7.2004 sklenjene s podjetjem 3PORT, informacijski inženiring
d.o.o., Ferrarska ul. 8, Koper ter aneksa k cit. pogodbi z dne 1.9.2004 plačuje mesečni najem računalniške in
programske opreme ter tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme.
Dolgoročni in letni cilji:
Računalniška in programska oprema, posledično pa tudi tekoče vzdrževanje le-te je nujno potrebno za ustrezno
vodenje pisarniškega poslovanja. Letni cilj je bil skladno s pogodbo dosežen. Poraba finančnih sredstev je potekala v
okviru načrtovanega.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4000619 - NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME
Vrednost: 1.419 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-07-0002 Nakup pisarniškega pohištva
OB038-07-0003 Nakup druge opreme

4000620 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME
Vrednost: 12.734 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-07-0004 Nakup računalnikov in opreme

4000622 - UREDITEV OBČINSKE STAVBE
Vrednost: 50.148 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za ureditev občinske stavbe je v letu 2018 realiziralo sredstva v skupni višini 50.148 evrov. Podrobnejša obrazložitev
je podana v načrtu razvojnih programov.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-11-0039 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

4000624 - SPLOŠNA DELA ZA POTREBE DELOVANJA OBČINE
Vrednost: 10.848 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka zajema sredstva za splošna dela za obratovanje poslovne stavbe, izvajanje nalog občine, varstvo pri delu,
odvračanje nevarnosti.
Pravna podlaga:
- Zakon o lokalni samoupravi.
- Statut Občine Ilirska Bistrica.
Dolgoročni in letni cilji:
Nemoteno delovanje organov in služb občine, obratovanje, skrb za varstvo pri delu, odvračanje nevarnosti
Za splošna dela za potrebe delovanja občine, kot je npr. nadomeščanje snažilke, čiščenje poslovnih prostorov in
garaže, čiščenje fontane, čiščenje dostopnih poti pri stavbi občine, druga dela za potrebe delovanja občine, so bila
sredstva v letu 2018 realizirana višini 10.848 evrov od načrtovanih 17.000 evrov (63,80 %).
Sredstva se uporabljajo gospodarno in čim bolj učinkovito.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so ustrezno doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa/postavke niso bile zabeležene.

4000627 - VZDRŽEVANJE SPLETNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Vrednost: 2.866 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka vključuje stroške vzdrževanja spletnega portala občine Ilirska Bistrica ter stroške urejanja sprememb na
spletnem portalu ter stroške gostovanja v hkom omrežju.
Pravna podlaga:
- 2. člen Zakon o lokalni samoupravi,
- 2. člen Statuta Občine Ilirska Bistrica,
Cilj:
Nemoteno delovanje organov in služb občine, obratovanje, skrb za varstvo pri delu, odvračanje nevarnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4000628 - UREDITEV BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA
Vrednost: 7.402 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka je bila namenjena za plačilo stroškov provizije do meseca marca ki jih je Občina plačevala pogodbeniku
Primorski hranilnici Vipava d.d. in sicer namesto naših občanov, kateri so imeli storitve plačevanja položnic za osnovne
življenjske stroške brezplačno. V letu 2018 je bilo realiziranih 7.402 evrov od načrtovanih 19.200 evrov.
Pravna podlaga:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018
- Pogodba o opravljanju plačilnega prometa za občane občine Ilirska Bistrica, št. 410-182/2013, z dne
19.12.2014 in aneksi.
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Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je omogočiti našim občanom nižje stroške za plačilo osnovnih življenjskih izdatkov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da je bil zastavljen cilj dosežen, saj se veliko število občanov poslužuje te možnosti.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4000631 - VZDRŽEVANJE PROGRAMA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Vrednost: 417 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz postavke se financira vzdrževanje računalniškega programa Sezam, s katerim vodimo evidenco oseb, ki jim
obvezno zdravstveno zavarovanje krije Občina. Za vzdrževanje tega programa se mesečno plačuje nadomestilo v
višini 34,75 evrov.
Sredstva za mesečno nadomestilo za vodenje programa so bila porabljena v višini 417 evrov, kar predstavlja 99,3 %
vseh planiranih sredstev.
Pravne podlage:
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Pogodba št. 430-113/2007 z dne 4.11.2008 sklenjena s podjetjem Sezam računalništvo in inženiring
d.o.o., Ulica Ljudevita Stiasnyja 12 A, 1240 Kamnik,
- Aneks k pogodbi z dne 26.2.2009.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki si pomagamo pri oblikovanju evidence občank in občanov, katerim krijemo obvezno
zdravstveno zavarovanje. Dolgoročni kot tudi letni cilj je, da se ta evidenca še naprej vzdržuje in da je čim bolj
pravilna in popolna.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Evidenca se je v letih po uvedbi Zakona za uravnoteženje javnih financ izpopolnila in uredila. Težav z uporabo
programa tudi ni več, zato je priprava podatkov za obračun prispevka obveznega zdravstvenega zavarovanja
hitrejša in brez napak.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4000632 - PROSTORSKO INFORMACIJSKI SISTEM OBČINE
Vrednost: 7.149 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz postavke se financira vzdrževanje računalniškega programa iNUSZ v okviru katerega se vodijo podatki, na podlagi
katerih se obračuna NUSZ. Sredstva zajemajo plačilo mesečnega nadomestila v višini 274,50 evrov za vodenje
programa. Sredstva za mesečno nadomestilo za vodenje programa so bila porabljena v višini 3.294 evrov kar znaša
99,8%.
Pravne podlage:
Zakon o stavbnih zemljiščih
Zakon o davčnem postopku
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Ilirska Bistrica
Pogodba o vzdrževanju prostorsko informacijskega sistema za Občino Ilirska Bistrica z družbo
Kaliopa d.o.o., Letališka 32j, Ljubljana
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se na dolgi rok zasleduje urejenost podatkov na podlagi katerih se odmerja NUSZ, povezljivost
podatkov z bazami FURS ter zagotavljanje sredstev iz naslova NUSZ. Letni cilj je čim večja urejenost podatkov oz.
upoštevanje sprememb pri zavezancih in predmetih odmere v tekočem letu in odmera v skladu s podatki oz.
vnesenimi spremembami.
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Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zbirka podatkov je iz leta v leto popolnejša, spremembe ki jih zavezanci javijo se takoj zabeležijo in izvedejo, opazen
je trend upadanja pritožb, povečala so se sredstva iz tega naslova. Težavo pri zajemu podatkov predstavljajo
večstanovanjske stavbe kjer etažna lastnina ni urejena oz. vpisana v zemljiško knjigo, zato lastništva ni mogoče
ugotoviti oz. pristojna služba občinske uprave nima podlage za zaračunanje NUSZ, in se obveznost zaračunava na
podlagi podatkov, ki so jih sporočili sami zavezanci pred več leti, kar bo v bodoče potrebno urediti.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Sredstva so namenjena vzdrževanju geografskega informacijskega sistema občine. Financira se osnovno vzdrževanje
geografskega informacijskega sistema, ki omogoča nemoteno delovanje občinske uprave, med drugim za izdajo
potrdil iz uradnih evidenc (potrdila o namenski rabi, lokacijske informacije), javne razgrnitve grafičnih delov
prostorskih aktov, vodenje evidence lastniških parcel občine ter evidence NUSZ. Posamezne vsebine so dostopne
tudi Upravni enoti Ilirska Bistrica in JP Komunala Ilirska Bistrica ter javnosti. Vsebuje ažurne podatke s področij
pomembnih za prostorsko urejanje in načrtovanje.
Pravna podlaga:
- Zakon o urejanju prostora-2 (Ur.l. RS, št. 61/17).
- Pogodba o vzdrževanju prostorsko informacijskega sistema za Občino Ilirska Bistrica.
Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni cilj je sistematično vodenje občinskih in državnih prostorskih načrtov v digitalni obliki, njihovo
arhiviranje in celovit vpogled v aktualno in zgodovinsko prostorsko načrtovanje.
Letni cilji so vsakodnevna uporaba prostorskega sistema pri izdelovanju potrdil o namenski rabi zemljišč, lokacijskih
informacij in javnemu vpogledu v osnovno namensko rabo občanom in drugi zainteresirani javnosti, vodenju NUSZ
in evidence občinske lastnine.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Za vzdrževanje prostorsko informacijskega sistema je bilo v proračunu za leto 2018 načrtovanih 6.000 evrov.
Porabljenih je bilo 3.855 evrov. Sredstva niso bila porabljena v celoti, saj niso bila potrebna dodatna dela.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4000634 - VZDRŽEVANJE PROGRAMA ArcGIS
Vrednost: 5.270 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Sredstva so namenjena vzdrževanju programa ArcGIS za delo s prostorskimi podatki. Progam se uporablja za
upravljanje, analiziranje in vodenje vseh vrst prostorskih podatkov, pretvarjanje in posredovanje podatkov v
ustreznem formatu za potrebe prostorskega načrtovanja (občinski in državni nivo), projektiranja, geodetskih
storitev in izdelavo specifičnih kartografskih prikazov (ob naravnih nesrečah, umestitev (predvidenih)
infrastrukturnih objektov v prostor, pregledne karte ).
Pravna podlaga:
Zakon o urejanju prostora-2 (Ur.l. RS, št. 61/17).
Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni cilj je predvsem ustrezna tehnična podpora obstoječemu javnemu pregledovalniku prostorskih podatkov
in ustrezno arhiviranje podatkov, ki so bili podlaga pri prostorskem načrtovanju.
Letni cilji so uporaba programa pri urejanju, upravljanju, analiziranju, posredovanju in prikazovanju vseh vrst
prostorskih podatkov (občinskih, državnih, drugih).
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
V letu 2018 je bilo načrtovanih 5.500 evrov. Za dveletno vzdrževanje licenc programa je bilo porabljenih 5.270
evrov.
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Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4000635 - TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME
Vrednost: 16.733 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka je namenjena za tekoče stroške vzdrževanja programske opreme Saop, ki ga uporabljamo za vodenje
poslovnih knjig in izvajanje proračuna občine Ilirska Bistrica. Sredstva so bila realizirana v višini 7.776 evrov.
Pravna podlaga:
- 2. člen Zakon o lokalni samoupravi,
- 2. člen Statuta Občine Ilirska Bistrica,
- ZSPJS.
Cilj:
Nemoteno delovanje organov in služb občine.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka zajema sredstva za tekoče vzdrževanje tiskalnikov.
Pravna podlaga:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Ilirska Bistrica
Dolgoročni in letni cilji:
Nemoteno delovanje organov in služb občine, nemoteno poslovanje.
V okviru postavke tekoče vzdrževanje tiskalnikov se je v letu 2018 realiziralo sredstva v višini 6.072 evrov od
načrtovanih 6.461 evrov. Sredstva se porabijo glede na število opravljenih fotokopij na tiskalnikih. V ceno kopije so
zajeti vsi stroški, ki nastanejo z vzdrževanjem stroja, to so redni servisi, popravila, rezervni deli, potrošni material in
potni stroški.
Sredstva se uporabljajo gospodarno in čim bolj učinkovito.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so ustrezno doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa/postavke niso bile zabeležene.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka vključuje stroške računalniške podpore. Postavka zajema plačane račune od decembra 2017 do novembra
2018 in je bila realizirana v višini 2.885 evrov.
Pravna podlaga:
- 2. člen Zakon o lokalni samoupravi,
- 2. člen Statuta Občine Ilirska Bistrica.
Cilj:
Nemoteno delovanje organov in služb občine, obratovanje, skrb za varstvo pri delu, odvračanje nevarnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

246

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
4000701 - SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO
Vrednost: 14.196 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Planirana so bila sredstva v višini 650 evrov, za izpeljavo usposabljanj ekip v prvi pomoči ter nabavo opreme za
ekipe. Za potrebe usposabljanja je bilo porabljenih 53 evrov.
Pravne podlage:
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Dolgoročni in letni cilji:
Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju usposobljenosti in opremljenosti enot CZ v Občini Ilirska Bistrica.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo uspešnost doseganja ciljev, ker smo z porabljenimi sredstvi dosegli ustrezno usposobljenost enot CZ.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Planirana so sredstva v višini 450 evrov za kritje nezgodnega zavarovanja za člane CZ Občine Ilirska Bistrica.
Zavarovanje je bilo obnovljeno v začetku leta 2018.
Pravne podlage:
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Dolgoročni in letni cilji:
Sredstva na postavki so namenjena zavarovanju članov enot CZ v Občini Ilirska Bistrica.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo uspešnost doseganja ciljev, ker smo z porabljenimi sredstvi dosegli ustrezno zavarovanje za pripadnike
CZ.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Planirana so bila sredstva v višini 5.000 evrov za pogodbeno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči s strani
društev, ki te naloge izvajajo. Z društvi so bili podpisani aneksi za financiranje v vrednosti 5.000 evrov. Društva so za
svojo delo porabila sredstva v višini 4.281 evrov. Realizacija znaša 85,6%.
Pravne podlage:
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Pogodbe z društvi o opravljanju nalog zaščite in reševanja
Dolgoročni in letni cilji:
Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju usposobljenosti in opremljenosti društev, ki delujejo znotraj
sistema ZIR v Občini Ilirska Bistrica. Društva potrebujejo sredstva za vzdrževanje opreme in priprave oz.
usposabljanja.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo uspešnost doseganja ciljev, ker smo z porabljenimi sredstvi dosegli ustrezno usposobljenost in
opremljenost društev v sistemu ZIR.
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Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Planirana so sredstva v višini 7.843 evrov za kritje stroškov aktiviranja pogodbenih partnerjev ob večjih nesrečah.
Podjetjem, ki so bila aktivirana ob večjih nesrečah v letu 2018 so bili poravnani stroški v višini 4.951 evrov.
Realizacija tako znaša 63%.
Pravne podlage:
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Pogodbe o opravljanju nalog zaščite in reševanja.
Dolgoročni in letni cilji:
Sredstva na postavki so namenjena pokritju stroškov dela pogodbenih podjetij, ki delujejo znotraj sistema ZIR v
Občini Ilirska Bistrica. Sredstva so se koristila skladno s potrebami, glede na razsežnosti nesreč.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da smo z porabljenimi sredstvi zadostili oziroma pokrili potrebe pri nesrečah, kjer je bilo le to
potrebno.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Planirana so sredstva v višin 4.933 evrov za financiranje nabave opreme za CZ. V letu 2018 postavka praktično ni
bila realizirana, saj je bil preko nje financiran le manjši strošek prvih posredovalcev v višini 61 evrov.
Pravne podlage:
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Ilirska Bistrica.
Dolgoročni in letni cilji:
Sredstva na postavki so namenjena nabavi opreme za potrebe delovanja sistema ZIR. Cilj financiranja je
dopolnjevanje in zamenjava dotrajane opreme v sistemu ZIR
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Predvidene opreme v letu 2018 nismo nabavili in cilja neposredno nismo dosegli.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Planirana so bila sredstva v višin 2.724 evrov za refundiranje odsotnosti iz dela za člane CZ. V letu 2018 je bilo za
pokrivanje stroškov refundacij porabljenih 2.724 evrov. Realizacija znaša 100%.
Pravne podlage:
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o gasilstvu,
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Ilirska Bistrica.
Dolgoročni in letni cilji:
Sredstva na postavki so namenjena refundiranju stroškov dela za prostovoljne gasilce in pripadnike CZ, ko so le ti
napoteni na usposabljanje oziroma interveniranje ob naravnih in drugih nesrečah. Sredstva so se koristila skladno s
potrebami, glede na razsežnosti nesreč in potreb bo usposabljanju.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da smo z porabljenimi sredstvi zadostili oziroma pokrili potrebe po refundiranju stroškov dela.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo
Realizacija sejnih in prispevkov je bila v letu 2018 realizirana v višini 1.678 evrov.
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4000709 – SI-HR GARIB
Vrednost: 0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
4000702 – POŽARNE STRAŽE
Vrednost: 0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Planirana so sredstva za zagotavljanje požarnih straž v višini 6.000 evrov. Glede na to, da v letu 2018 ni bilo
razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja tudi izvajanja požarnih straž ni bilo. Zato realizacija znaša 0%.
Pravne podlage:
- Zakon o varstvu pred požarom
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Ilirska Bistrica
- Pogodba o sofinanciranju izvajanja požarnih straž
Dolgoročni in letni cilji:
Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju aktivnosti opazovanja in interveniranja ob izvajanju požarnih straž
v občini Ilirska Bistrica.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Izvedba zastavljenih ciljev ni bila potrebna, ker ni bilo pogoje v za to.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4000703 - DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV
Vrednost: 218.693 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Planirana so bila sredstva v višini 231.965 evrov za financiranje rednega delovanja gasilskih društev in gasilske
zveze. V letu 2018 so bila realizirana sredstva v višini 218.693 evrov, realizacija tako znaša 94%.
Pravne podlage:
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Ilirska Bistrica
- Pogodba o izvajanju javne gasilske službe v letu 2017 v Občini Ilirska Bistrica
Dolgoročni in letni cilji:
Sredstva na postavki so namenjena izvajanju javne gasilske službe v Občini Ilirska Bistrica. Sredstva se nameni
financiranju delovanja vseh gasilskih društev in gasilske zveze v Občini Ilirska Bistrica. Z navedenimi sredstvi se
zagotavlja operativna pripravljenost gasilskih enot.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da smo z porabljenimi sredstvi zadostili oziroma pokrili potrebe po operativni gasilski pripravljenosti v
Občini Ilirska Bistrica.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4000704 - INVESTICIJE NA PODROČJU POŽARNE VARNOSTI
Vrednost: 235.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

249

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-16-0021 Gasilsko vozilo PGD Il.Bistrica
OB038-16-0022 Gasilsko vozilo PGD Knežak
OB038-18-0003 Nadomestno vozilo PGD Knežak

4000705 – GASILSKI DOMOVI
Vrednost: 0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 - Prometna varnost
4000801 - DELOVANJE SPV
Vrednost: 15.239 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za izplačila sejnin za seje Sveta za preventivo in vzgojo Občine Ilirska Bistrica so bila v letu 2018 načrtovana sredstva
v višini 1.544 evrov in porabljena v višini 1.233 evrov, kar predstavlja 80 % vseh načrtovanih sredstev za izplačilo
sejnin.
Pravne podlage:
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Statut Občine Ilirska Bistrica,
-Pravilnik o sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov ter sejnine za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica
s spremembami.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Planirana so bila sredstva v višini 12.324 evrov za kritje stroškov nabave in financiranja novih merilnih tabel "Vi
vozite" ter izvedbe programa Kaj veš o prometu in nabave daril prvošolcem. Porabljena so bila sredstva v višini
12.193 evrov. Realizacija znaša 99%.
Pravne podlage:
- Zakon o varnosti v cestnem prometu
Dolgoročni in letni cilji:
Program Kaj veš o prometu je bil realiziran v celoti, prav tako je bilo ob začetku šolskega leta izvedeno obdarovanje
prvošolcev. Skladno s potrebami so bili servisirani in dobavljeni dodatni merilniki hitrosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da so bila sredstva smotrno porabljena za izvedbo zastavljenega cilja.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za sofinanciranje članov Združenja avtomehanikov in šoferjev Ilirska Bistrica, ki skrbijo za izvajanje programa Varna
pot v šolo v prvem tednu novega šolskega leta so bila planirana sredstva v višini 1.000 evrov. Program je bil uspešno
izveden. Realizacija znaša 100%.
Pravne podlage:
- Zakon o varnosti v cestnem prometu.
Dolgoročni in letni cilji:
Sredstva na postavki so bila namenjena financiranju programa Varna pot v šolo, ki je bil uspešno izveden ob začetku
šolskega leta.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da so bila sredstva smotrno porabljena za izvedbo zastavljenega cilja.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za sofinanciranje izvedbe tekmovanja Kaj veš o prometu, se osnovni šoli katera izvede občinsko tekmovanje
sofinancira stroške izvedbe. Tekmovanje je bilo organizirano na OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici. Stroški
sofinanciranja znašajo 393 evrov. Realizacija znaša 100%.
Pravne podlage:
- Zakon o varnosti v cestnem prometu.
Dolgoročni in letni cilji:
Sredstva na postavki so bila namenjena financiranju programa Kaj veš o prometu, ki je bil uspešno izveden s strani
OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da so bila sredstva smotrno porabljena za izvedbo zastavljenega cilja.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za financiranje prevoza otrok iz vseh šol na občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu se načrtuje sredstva v višini 600
evrov. Realiziran je bil prevoz iz vseh šol v vrednosti 420 evrov. Realizacija znaša 70%.
Pravne podlage:
- Zakon o varnosti v cestnem prometu.
Dolgoročni in letni cilji:
Sredstva na postavki so bila namenjena financiranju prevoza na tekmovanje Kaj veš o prometu, ki je bilo izvedeno
na OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da so bila sredstva smotrno porabljena za izvedbo zastavljenega cilja.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo
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10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 - Aktivna politika zaposlovanja
10039001 - Povečanje zaposljivosti
4001002 - SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL
Vrednost: 25.677 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka zajema sredstva za sofinanciranje programov javnih del izvajalcev (neprofitne organizacije, javni zavodi),
izbranih na podlagi javnega povabila za izvajanje programov javnih del za leto 2018. V letu 2018 je občina zagotovila
kritje deleža plač 5 izvajalcem programov javnih del za skupno 8 udeležencev - javnih delavcev. Za namen
sofinanciranja programov javnih del je bilo v proračunu zagotovljenih 25.677 evrov. Sredstva so bila realizirana v
celoti.
Pravna podlaga:
- Zakon o urejanju trga dela,
- Pogodbe o izvajanju programov javnih del za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Občina kot naročnik in sofinancer programov javnih del prispeva k zmanjševanju brezposelnosti težje zaposljivih
oseb, obenem pa izvajalcem zagotavlja dodatno pomoč pri izvajanju dejavnosti in programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
S sofinanciranjem programov javnih del v letu 2018 smo brezposelnim, težje zaposljivim osebam omogočili
vključitev na trg dela in jim s tem odprli možnosti za nadaljnjo zaposlitev.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
4001124 - UKREPI V KMETIJSTVU
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-15-0062 Kritje stroškov prevoza iz odročnih krajev

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
4001106 - ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE - DRUŠTVA
Vrednost: 1.978 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-07-0103 Zagotavljanje tehnične podpore – društva
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4001109 - NALOŽBE V KMET.GOSP.ZA PRIMARNO PROIZVODNJO-PAŠNIKI
Vrednost: 739 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-07-0106 Ureditev pašnikov

4001110 - NALOŽBE
POSOD.KMET.GOSP.

V

KMET.GOSP.ZA

PRIMARNO

PROIZVODNJOVrednost: 2.518 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-07-0107 Posodobitev kmet.gospodarstva

4001111 - NALOŽBE V KMET.GOSP.ZA PRIMARNO PROIZVODNJO-TRAJNI NASADI
Vrednost: 329 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-07-0108 Trajni nasadi

4001112 - NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJI
Vrednost: 0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-07-0109 Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

4001113 - ZAGOT.TEH.PODP.V KMET- KMETIJSKA TRŽNICA
Vrednost: 12.972 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za sofinanciranje izvedbe ukrepa Kmetijska tržnica, ki je namenjen za pomoč kmetijam pri trženju kmetijskih
proizvodov, predvsem pri spodbujanju promocije kmetijske dejavnosti v občini, združevanja kmetov in izmenjavo
informacij, kot tudi promociji lokalno pridelane hrane, so bila predvidena sredstva v višini 15.430 evrov in
realizirana v višini 12.972 evrov.
Menimo, da je razvoj raznolikih kmetijskih dejavnosti in možnost njihove predstavitve širšemu krogu prebivalstva
temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju, kar je eden od osnovnih namenov prireditve, ki se že
vrsto let pripravlja zadnji vikend meseca septembra.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Osnovni namen in cilj prireditve je ponuditi možnost trženja in promocije kmetijskih proizvodov, ki naj bi
pripomogla k izboljšanju ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij. Posledična širitev razvojnih in
zaposlitvenih možnosti, uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev v kmetijski pridelavi in s tem tudi ohranjanje
rodovitnosti tal, izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s posebnim poudarkom na kvaliteti proizvodov s
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podeželja ter vzpostavitev kvalitetne kmetijske infrastrukture za primeren dostop do kmetijskih površin, je s
prireditvijo vsekakor in zagotovo dosežen.
Menimo, da smo s sredstvi za izvedbo prireditve ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito in da je bil ob danih
sredstvi dosežen maksimalni učinek. Za vsako izvedeno aktivnost sta bili pridobljeni najmanj dve ponudbi, tako za
dobavo blaga, kot za izvedbo storitev.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Menimo, da so bila sredstva
sofinanciranja smotrno in dobro porabljena.

4001115 - TRŽNICA V MESTU ILIRSKA BISTRICA
Vrednost: 669 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je za obratovanje Tržnice v mestu Ilirska Bistrica v letu 2018 realiziralo sredstva v višini
69 evrov za komunalne storitve, kar predstavlja 23% realizacijo. Za upravljanje tržnice je bilo realizirano 600 evrov.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018;
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah - ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku - ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku - ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik - OZ;
- Kazenski zakonik - KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem
naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za
oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 - 0240) s spremembami
in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo
obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo javna
naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi ter področja
pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se zagotavlja čistoča na tržnici in odvoz smeti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Uspešno obratovanje.

4001122 - SOFINANCIRANJE TRAJNOST. GOSP. Z DIVJADJO
Vrednost: 2.367 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Prejeta sredstva koncesijske dajatve v letu 2017 so znašala 2.367 evrov in za leto 2018 ravno toliko. V letu 2018 se
je razdelilo sredstva za leto 2017 medtem, ko so sredstva za leto 2018 prišla iz strani države šele konec novembra
se prenesejo v leto 2019 ko se bodo tudi razdelila.
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Predmet proračunske postavke je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, ki zajema
biomeliorativne ukrepe (vzdrževanje pasišč s košnjo, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad,
vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež), biotehnične ukrepe (krmljenje divjadi, obdelovanje krmnih
njiv), tehnične ukrepe (nabavo preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, ki so namenjena zlasti
za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih in nabavo in postavitev prometnih znakov "divjad na
cesti" ali preventivnih silhuet divjadi).
Lovske družine morajo aktivnosti morajo izvajati v skladu s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi. Sredstva niso bila razdeljena, ker javni razpis ni bil objavljen, zaradi
poznega nakazila koncesijske dajatve s strani države. Sredstva bodo razdeljena v letošnjemu letu, skupaj z letošnjimi
prejetimi sredstvi.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. list RS, št. 75/2011, z dne
4.09.2011),
- Zakon o divjadi in lovstvu (Ur. list RS, št. 16/04, 120/06-odl. US in 17/08).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zakon o divjadi in lovstvu v 29. členu določa, da je 50% koncesijske dajatve prihodek proračuna države in 50%
prihodek proračuna občine. Koncesijsko dajatev za posamezno lovišče za koncesijsko obdobje izračuna Zavod za
gozdove Slovenije, na podlagi petletnega povprečja letnih prihodkov od dejavnosti gospodarjenja z loviščem
(prihodek od prodane divjačine in prihodek lovnega turizma) in jo letno plačujejo upravljavci lovišč - koncesionarji.
Občini nakazana sredstva iz koncesije se v proračunu izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski
izdatki za izvajanje aktivnosti varstva in vlaganj v naravne vire. Ocenjujemo, da je z vsakoletnim javnim razpisom, s
katerim se dodelijo sredstva za izvajanje v uvodu navedenih aktivnosti, dosežen cilj, s katerim se uresničujejo
aktivnosti, katerih namen je učinkovito trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
4001118 - ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI
Vrednost: 14.564 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka zajema storitev oskrbe zapuščenih živali, kar je zakonska obveznost občine v skladu z Zakonom o zaščiti
žival (ZZZiv- UPB2, U.l. RS, št. 43/07) in Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/00,
78/04). Financirajo se oskrba živali max do 30 dni, ustrezno veterinarsko oskrbo, sterilizacijo oziroma kastracijo,
stroške evtanazije, uro dela na terenu, potne stroške, ki jih je imel izvajalec v zvezi s prevzemom nameščene živali
in najem boksa. Za plačilo storitev zavetišča za živali so bila porabljena sredstva v višini 14.564 evrov .
Cilji:
Za dosego dolgoročnega cilja - zmanjšanje financiranja te storitve, je potrebno zakonsko določit obvezno čipiranje
poleg psov še mačk.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Realizacija je bila uspešna.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Predvidena sredstva do konca leta niso zadovoljila potrebe po financiranju- povečanj obsega storitev.
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1104 - Gozdarstvo
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
4001119 - VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
Vrednost: 130.060 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila za vzdrževanje gozdnih cest načrtovana sredstva v višini 120.000 evrov, za vzdrževalna dela na
protipožarnih presekah so bila načrtovana sredstva v višini 20.000 evrov, kar znaša skupaj 140.000 evrov.
Na podlagi letnega načrta za vzdrževanje gozdnih cest, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije Območna enota
Sežana in Območna enota Postojna, so bila v letu 2018 plačana izvedena vzdrževalna dela v vrednosti 115.955
evrov in za izdelavo protipožarnih presek 14.105 evrov, kar znaša skupaj 130.060 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista Republike Slovenije
št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska-bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015).
Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni in kratkoročni cilj je bil zagotavljati gospodarno vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih
gozdovih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju gozdnih cest ni bilo.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Vsa izvedena dela so bil nadzorovana. Plačila izvajalcu so bila realizirana šele po prevzetih delih s strani Zavoda za
gozdove Slovenije in naročnikovi potrditvi obračunanih del. Glede na navedeno ocenjujemo izvedbo vzdrževalnih
del kot gospodarno.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, je letni cilj realiziran.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4001209 - ENERGETSKA SANACIJA OŠ ANTONA ŽNIDERŠIČA
Vrednost: 12.761 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-15-0032 Energetska sanacija OŠ Antona Žnideršiča

4001210 - ENERGETSKA SANACIJA IN DALJINSKO OGREVANJE
Vrednost: 2.137 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-16-0024 Energetska sanacija in daljinsko ogrevanje
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
4001301 - TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST
Vrednost: 313.184 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila, za vzdrževanje lokalnih cest in izvajanje zimske službe, načrtovana sredstva v višini 309.638
evrov. Za komunalne storitve (stroški vzdrževanja montažnih ovir za umirjanje prometa, stroški vzdrževanja
sredinskih otokov v krožiščih pri Matetu, Mikozi, krožišča na obvoznici pri Topolcu, fontani v Vojkovem drevoredu,
plačilo porabe vode in kanalščine ter plačilo porabe električna energije) so bila načrtovana sredstva v višini 35.061
evrov, kar znaša skupaj 344.699 evrov.
Vrednost opravljenih del tekočega rednega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na lokalnih cestah in javnih poteh
v letu 2018, ki jih je izvajalo podjetje CPK d.d. Koper in drugi izvajalci, je znašala 288.254 evrov, od tega za plačilo
obveznosti iz leta 2017 v višini 63.603 evrov. Strošek porabljene vode oziroma komunalnih storitev na fontanah v
krožiščih pri Matetu, Spetiču in na Topolcu je znašal 3.381 evrov, strošek porabljene električne energije 3.046 evrov,
ostali vzdrževalni stroški pa so znašali 18.503 evrov. Skupni stroški tekočega vzdrževanja lokalnih cest so v letu 2018
tako znašali 313.184 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista Republike Slovenije
št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska-bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015);
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012);
- Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001);
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list
RS, št. 62/98, 109/10 - ZCes-1 in 38/16);
- Pogodba o rednem vzdrževanju občinskih cest na območju Občine Ilirska Bistrica z izvajalcem CPK, d.d.,
družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper,
štev. 430-17/2015 z dne 07.07.2015.
Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni in kratkoročni cilj je zagotavljati ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, zagotavljanje prometne
varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter
vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri tekočem vzdrževanju lokalnih cest ni bilo.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Vsa izvedena dela so bil nadzorovana. Plačila izvajalcu so bila realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih
del. Glede na navedeno ocenjujemo izvedbo vzdrževalnih del kot gospodarno.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, je letni cilj realiziran.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.
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4001302 - KOŠNJA TRAVE OB LOKALNIH CESTAH
Vrednost: 31.090 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila za košnjo trave ob občinskih lokalnih cestah in javnih poteh načrtovana sredstva v višini 35.000
evrov.
V letu 2018 so skupni stroški košnje trave in obsekovanja vegetacije ob občinskih lokalnih cestah, javnih poteh in
drugih obcestnih površinah znašali 31.090 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista Republike Slovenije
št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska-bistrica.si);
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012);
- Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001);
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list
RS, št. 62/98, 109/10 - ZCes-1 in 38/16).
Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni in kratkoročni cilj je zagotavljati ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, zagotavljanje prometne
varnosti in prevoznosti občinskih cest.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri košnji trave ob lokalnih cestah, javnih poteh in drugih obcestnih
površinah ni bilo.

4001303 - TALNA SIGNALIZACIJA
Vrednost: 12.953 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila za obnovo talne prometne signalizacije na občinskih cestah načrtovana sredstva v višini 21.795
evrov.
V letu 2018 so stroški obnove talne prometne signalizacije na občinskih cestah znašali 12.953 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista Republike Slovenije
št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska-bistrica.si);
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012);
- Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001);
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list
RS, št. 62/98, 109/10 - ZCes-1 in 38/16).
Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni in kratkoročni cilj je zagotavljati prometno varnost na občinskih cestah.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile delno realizirane.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri obnovi talne signalizacije ni bilo.

4001304 - KRPANJE ASFALTA V OBČINI
Vrednost: 46.614 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za krpanje udarnih jam na občinskih cestah po naseljih v Občini Ilirska Bistrica so bila za leto 2018
načrtovana sredstva v višini 57.135 evrov.
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V letu 2018 je vrednost izvedenih del krpanja asfalta na občinskih cestah in javnih poteh, po naseljih v občini in v
mestu Ilirska Bistrica znašala 46.614 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista Republike Slovenije
št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska-bistrica.si);
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012);
- Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001);
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list
RS, št. 62/98, 109/10 - ZCes-1 in 38/16).
Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni in kratkoročni cilj je zagotavljati ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, zagotavljanje prometne
varnosti in prevoznosti občinskih cest.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Obveznosti iz tega naslova so bile realizirane.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri krpanju asfalta na občinskih cestah ni bilo.

4001305 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 28.218 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo plačilo za izvajanje zimske službe v višini 28.218 evrov.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018;
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah - ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku - ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku - ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik - OZ;
- Kazenski zakonik - KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem
naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za
oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 - 0240) s spremembami
in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo
obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo javna
naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi ter področja
pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se zagotavlja vzdrževanje in prehodnost cest ter pločnikov v mestu Ilirska Bistrica.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Uspešno očiščene poti in pločniki, največji poudarek ob šolah in pomembnih zavodih.
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4001316 - KATEGORIZACIJA CEST
Vrednost: 2.342 €
Opis proračunske postavke:
Za potrebe izvedbe spremembe Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica, izmere občinskih cest,
ureditve banke cestnih podatkov (BCP), izdelave ter posredovanja katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI) za
občinsko cestno omrežje na GURS in za gostovanje na strežniku Maximus - Modul BCP ter za redno letno
vzdrževanje in ažuriranje podatkov BCP, so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 20.500 evrov.
Stroški za kategorizacijo cest in ažuriranje podatkov BCP so v letu 2018 znašali 2.342 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradne objave Uradnega lista Republike
Slovenije št. 5/2017 z dne 03.02.2017, www.ilirska-bistrica.si);
- Odlok o rebalansu II proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 67/2017 z dne 29.11.2017, www.ilirska-bistrica.si);
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012);
- Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001);
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list
RS, št. 62/98, 109/10 - ZCes-1 in 38/16).
Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni in kratkoročni cilj je zagotoviti izvedbo spremembe Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska
Bistrica, zagotoviti izmero občinskih cest, urediti banko cestnih podatkov (BCP) in izdelavo katastra gospodarske
javne infrastrukture (GJI) za občinsko cestno omrežje.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova še niso realizirane.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri kategorizaciji cest še ni bilo.

4001317 - PREGLEDNIŠKA SLUŽBA IN NUJNO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI IN
PLOČNIKOV
Vrednost: 30.156 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila za opravljanje pregledniške službe in za nujno redno vzdrževanje javnih kategoriziranih poti in
pločnikov, v mestu Ilirska Bistrica in v vseh naseljih v Občini Ilirska Bistrica, načrtovana sredstva v višini 47.000
evrov.
Strošek za izvajanje pregledniške službe in strošek za nujno redno vzdrževanje javnih kategoriziranih poti in
pločnikov je v letu 2018 znašal 30.156 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradne objave Uradnega lista Republike Slovenije
št. 8/2016, z dne 05.02.2016, www.ilirska-bistrica.si);
- Odlok o rebalansu II proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 67/2017 z dne 29.11.2017, www.ilirska-bistrica.si);
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012);
- Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001);
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list
RS, št. 62/1998).
Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni in kratkoročni cilj je zagotavljati ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, zagotavljanje prometne
varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter
vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
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Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so delno realizirane.

4001319 - KOLESARSKE IN GORSKO KOLESARSKE POTI
Vrednost: 11.873 €
Opis postavke:
Postavka zajema stroške ureditve gorsko kolesarske poti Borovci na Črnih njivah v vrednosti 9.826 evrov ter
sofinanciranje skupne izdelave kolesarskega zemljevida S kolesom čez hribe in doline v Brkine v vrednosti 2.047
evrov, kateri so bili izvedeni v letu 2018.
Pravna podlaga:
- 2. člen Zakon o lokalni samoupravi,
- 2. člen Statuta Občine Ilirska Bistrica,
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Ureditev kolesarske infrastrukture in vzpostavitev podpornih aktivnosti za razvoj kolesarskega turizma.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Izvajanje aktivnosti je v teku in se nadaljuje v leto 2018.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-15-0037 Kolesarske in gorsko kolesarske poti

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4001306 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
Vrednost: 1.622.545 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
V letu 2018 so tekoči stroški vzdrževanja objektov - krožišč znašali 18.922 evrov. Ostali tekoči stroški so znašali
35.104, ki pa so podrobneje razloženi v načrtu razvojnih programov – projekt Prešernova ulica.
Za investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest se je v letu 2018 realiziralo sredstva v skupni
višini 1.568.519 evrov. Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-07-0068 Prešernova ulica
OB038-07-0224 Mostiček Bubec - Posrtvica (Dekleva)
OB038-07-0242 Most Sušak Lisac
OB038-07-0247 Ureditev pločnikov in avtobusnih postajališč
OB038-07-0249 Sanacija plazov
OB038-11-0020 Povezov. cesta med Vilharjevo in Šercerjevo cesto
OB038-11-0035 Pločnik in avtobusno postajališče Dolenje-Jelšane
OB038-11-0042 Intervencije - ceste
OB038-13-0018 Ureditev parkirišč po občini
OB038-15-0027 Krožišče pri pošti
OB038-15-0085 Varna pot v šolo - 3. faza
OB038-16-0003 Ureditev krožišč
OB038-16-0019 Povezovalna pot Mola jug Mola sever
OB038-16-0020 Javna pot v Gubčevi ulici
OB038-16-0032 Pot Gornji Zemon - Šentjak
OB038-16-0039 Avtobusno postajališče Pregarje
OB038-17-0013 Ureditev vaške poti v vasi Vrbovo
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OB038-17-0015 Asfaltiranje parkir.pri gasilskem domu PGD Il.Bis.
OB038-17-0017 Most Mala Bukovica
OB038-17-0020 Ureditev pešpoti
OB038-17-0021 Ureditev ceste Sabonje - Račice
OB038-18-0002 Povezovalna cesta Topolc
OB038-18-0006 Krožišče pri Špehu
OB038-18-0008 Trnovska cesta
OB038-18-0011 Varna pot v šolo-pločnik Brinškov klanec
OB038-18-0012 Ukrepi za umiritev prometa
OB038-18-0016 Vaška cesta Vrbica
OB038-18-0017 Krožišče pri blagovnici
OB038-18-0033 Nadomestna cesta Il.Bistrica-Sviščaki
OB038-18-0040 Cesta Zabiče - Gomanci
OB038-18-0043 Cesta na Sv. Katarino

13029003 - Urejanje cestnega prometa
4001308 - VZDRŽEVANJE SIGNALIZACIJE NA CESTNIH PREHODIH-BIČI
Vrednost: 13.709 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila za vzdrževanje signalizacije na cestnih prehodih, za utripalce na državnih cestah in za semafor
na obvoznici, načrtovana sredstva v višini 24.000 evrov.
V letu 2018 so stroški vzdrževanja svetlobne cestne prometne signalizacije na območju občine znašali 13.709 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista Republike);
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012);
- Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001);
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list
RS, št. 62/98, 109/10 - ZCes-1 in 38/16).
Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni in kratkoročni cilj je zagotavljanje prometne varnosti na prehodih za pešce v mestu Ilirska Bistrica in v
naseljih po občini.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju signalizacije na cestnih prehodih ni bilo.

4001309 - VZDRŽEVANJE NADTALNE SIGNALIZACIJE NA LC IN JP
Vrednost: 14.681 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila za vzdrževanje nadtalne signalizacije in postavljanje cestnih zapor načrtovana sredstva v
višini 19.271 evrov.
V letu 2018 so stroški vzdrževanja nadtalne signalizacije na LC in JP na območju Občine Ilirska Bistrica znašali 14.681
evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018;
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012);
- Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001);
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- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list
RS, št. 62/98, 109/10 - ZCes-1 in 38/16).
Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni in kratkoročni cilj je zagotavljanje prometne varnosti na občinskih cestah.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile delno realizirane.

13029004 - Cestna razsvetljava
4001310 - CESTNA - JAVNA RAZVETLJAVA
Vrednost: 247.666 €
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za plačilo uporabe elektroenergetskih omrežij, za plačilo električne energije, za vzdrževanje javne
razsvetljave in za plačilo koncesnine, načrtovana sredstva v višini 342.849 evrov.
Strošek za dobavo električne energije in uporabo elektroenergetskega omrežja je v letu 2018 znašal 133.514 evrov,
od tega 12.792 evrov za plačilo obveznosti iz leta 2017. Stroški vzdrževanja cestne - javne razsvetljave in stroški
plačila koncesnine so znašali 81.379 evrov, od tega 5.642 evrov za plačilo obveznosti iz leta 2017. Drugi stroški za
splošni material in storitve so znašali 8.597 evrov, stroški drugih izdatkov za tekoče vzdrževanje - nabavo pa so
znašali 24.176 evrov. Skupni stroški za cestno javno razsvetljavo so v letu 2018 tako znašali 247.666 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista Republike Slovenije
št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska-bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012, Odl.US: U-I211/11-26, 90/2012, 12/2013 - UPB-5, 19/2014 in 90/2014 - ZDU-1);
- Zakon o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015);
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013);
- Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP,
57/2011);
- Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006);
- Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010, 51/2010, 84/2010);
- Statut Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 39/1999, 77/2006, 115/2007);
- Statut Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1995 in 30/1998, Uradni list RS, št.
31/1999, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4 z dne 30.06.2006 in Uradne objave Primorskih novic, št. 4
z dne 4.02.2008);
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ilirska Bistrica (Uradni objave Primorskih novic, št. 11, z dne
13.06.1995);
- Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in
izvajanja javne razsvetljave v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Občine Ilirska Bistrica, Bistriški
odmevi štev. 2 II leto 5 z dne 05.04.2012);
- Koncesijska pogodba za opravljanje gospodarske javne službe dobave, vzdrževanja in izvajanja javne
razsvetljave v Občini Ilirska Bistrica s koncesionarjem Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1261
Ljubljana - Dobrunje, štev. 430-73/2012 z dne 18.01.2013;
- Krovni okvirni sporazum št. SOS EE-01 z dne 07.03.2016, z dobaviteljem električne energije Energija plus
d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
- Posamični okvirni sporazum št. 1-2016-SI19908911 z dne 16.03.2016, z dobaviteljem električne
energije Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.
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Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni in kratkoročni cilj je zagotoviti opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in
izvajanja cestne javne razsvetljave v obsegu, na način in pod pogoji, določenimi z Zakonom o gospodarskih javnih
službah in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri cestni javni razsvetljavi ni bilo.

1306 - Telekomunikacije in pošta
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
4001312 - NAČRT GRADNJE ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA
Vrednost: 26.038 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka zajema stroške najema drogov za delovanje OŠOEK. Stroški se prefakturirajo upravljavcu
omrežja. Postavka je bila realizirana v višini 25.366 evrov.
Pravna podlaga:
- 2. člen Zakon o lokalni samoupravi, 2. člen Statuta Občine Ilirska Bistrica,
- Sporazum o sodelovanju pri polaganju optičnih vodov (OŠOEK) na drogove Elektro Primorska na področju
občine Ilirska Bistrica.
Cilj:
Na podlagi sporazuma je bilo omogočena gradnja optičnega omrežja preko zračnih razvodov z uporabo obstoječih
drogov Elektro Primorska. Sredstva so bila v letu 2017 realizirana višini 25.366 evrov in v celoti prefakturirana
upravljavcu.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
Opis postavke:
V postavki zajema vračilo stroškov neupravičeno porabljene električne energije. Strošek porabe električne energije
je v letu 2018 znašal 673 evrov.
Pravna podlaga:
- 2. člen Zakon o lokalni samoupravi, 2. člen Statuta Občine Ilirska Bistrica,
- Sporazum o sodelovanju pri polaganju optičnih vodov (OŠOEK) na drogove Elektro Primorska na področju
občine Ilirska Bistrica.
Cilj:
Vračilo stroškov v neupravičene energije iz zasebnega števca.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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14 - GOSPODARSTVO
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
4001401 - SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA M.G.
Vrednost: 0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka v letu 2018 ni bila realizirana.

4001413 - RRA, SOF. RAZVOJNIH NALOG RRA NKR
Vrednost: 38.252 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka vključuje sofinanciranje delovanja RRA Zeleni kras ter RDO Zeleni kras v skladu z večletnimi pogodbami ter
sofinanciranje podjetniškega svetovanja, katerega RRA nudi občanom občine Ilirska Bistrica. V letu 2018 je bila
postavka realizirana v višini 38.252 evrov.
Pravne podlage:
- Pogodba o sofinanciranju programa izvajanja nalog regionalne destinacijske organizacije (RDO)
Postojnska jama Zeleni kras,
- Pogodba o sofinanciranju delovanja RRA Notranjsko kraške regije.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj postavke je sofinanciranje delovanja RRA Zeleni kras, kateri predstavlja regionalno organizacijo v katero so
združene občine Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Cerknica, Bloke in Loška dolina. RRA zastopa interese občin na
Regionalnem nivoju in izvaja skupne naloge, zlasti v komunikaciji z državo na področju skladnega regionalnega
razvoja in oblikovanja regionalnih projektov. RRA opravlja tudi nalogo regionalne destinacijske organizacije v okviru
katere promovira območje regije, izvaja trženjske aktivnosti in skrbi za razvoj turizma in povezanih dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001468 - TIC ILIRSKA BISTRICA
Vrednost: 125.787 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja javnega zavoda, z delovanjem katerega naj bi dosegli usklajeno,
kakovostno in celovito turistično ponudbo, pripravljali razne prireditve, promovirali in spodbujali razvoj turizma na
območju občine Ilirska Bistrica. V letu 2018 je bilo realiziranih 125.787 evrov. Od tega se je za plače in prispevke
realiziralo 45.185 evrov in sicer za dve zaposleni in v.d. direktorja in pa 80.602 evrov za ostale stroške promocije in
izvedbe prireditev.
Pravna podlaga:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turistično informacijski center Ilirska Bistrica, (Uradne objave
- glasila Bistriški odmevi, št. 4/2012, 1.6.2012),
- Pogodba o financiranju javnega zavoda.
Dolgoročni in letni cilji:
TIC Ilirska Bistrica s povezovanjem in sodelovanjem turističnega gospodarstva omogoča lažje uresničevanje
interesov na lokalni ravni. S sodelovanjem preko Pokrajinskega muzeja Koper, Enota Ilirska Bistrica, Občine Ilirska
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Bistrica, Regionalne destinacijske organizacije Postojnska jama Zeleni kras, Parka Škocjanske jame, Parka vojaške
zgodovine Pivka, Javnega zavoda za upravljanje dediščine in turizem Pivka in drugih, želi učinkovito delovati in
oblikovati na ravni občine, kot tudi regionalno in nacionalno, programe na področju turistične dejavnosti. S tem
želimo občino Ilirska Bistrica narediti za prepoznavno turistično destinacijo, kar bo posledično pripomoglo k razvoju
in odpiranju novih delovnih mest, vezanih na to panogo na našemu področju.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvemu letu dela doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001470 - POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
Vrednost: 145.809 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-17-0009 Pospeš.razvoja gospodarstva v Občini Il.Bistrica

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 - Promocija občine
4001422 - DRUGE NEPREDVIDENE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
Vrednost: 4.247 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Sredstva so namenjena za promocijo občine Ilirska Bistrica kot ustanove, za nabavo, pripravo in tisk raznih
promocijskih materialov. Promocijske materiale se uporabi pri raznih obiskih, kot tudi gostovanjih naših društev in
posameznikov na kulturnih, športnih in drugih prireditvah in razdeli na županovih sprejemih posameznikom in
skupinam, ki obiščejo našo občino. V letu 2018 so bila planirana sredstva v višini 5.124 evrov in so bila porabljena v
višini 4.247 evrov.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Namen promocijskega materiala je promocija kraja in s tem tudi povečanje število obiska pri nas.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Menimo, da so bila sredstva smotrno
porabljena.

4001461 - PROMOCIJA OBČINE
Vrednost: 1.776 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Sredstva namenjena za promocijski material, katerega se uporablja ob raznih obiskih na občini ali obiskih občinskih
predstavnikov, društev ali posameznikov, ki za promocijski material zaprosijo, so bila planirana in realizirana v višini
1.776 evrov.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Statut Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1995, z dne 29.9.1995, 18/1997, z
dne 16.7.1997, Uradni list RS, št. 31/1999, z dne 30.4.1999, Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/2006, z
dne 30.6.2006).

266

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Menimo, da je prav, da se Občina tudi na ta način promovira in da se izkoristijo razna gostovanja, tekmovanja in
obiski tudi za promocijo.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvedbi aktivnosti in prireditve same ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Menimo, da so bila
sredstva smotrno in namensko porabljena.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
4001424 - SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH DRUŠTEV
Vrednost: 1.510 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz te postavke se sofinancira turistična društva v občini Ilirska Bistrica, na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje
turističnih društev v občini Ilirska Bistrica za posamezno leto. V letu 2018 so bila načrtovana sredstva v višini 2.000
evrov. Porabljena so bila v višini 1.510 evrov, kar je 75 % načrtovanih sredstev razlika bo izplačana v letu 2019 ker gre
za dejavnosti iz meseca decembra.
Pravne podlage:
- Proračun občine Ilirska Bistrica za leto 2018
- Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev
- Posamezne pogodbe o sofinanciranju turističnih dejavnosti
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki sofinanciramo programe turističnih dejavnosti v občini Ilirska Bistrica z namenom spodbujanja
društev in s tem ohranjanja kulture turizma v občini.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo uspešnost doseganja ciljev, ker smo sofinancirali društva, ki so s porabljenimi sredstvi izvedla številne
dejavnosti
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001426 - SOFINANCIRANJE PRIREDITVE - PUST
Vrednost: 29.684 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Prireditev z imenom Pust je pršu (ime je neuradna last Turističnega društva Ilirska Bistrica) je bila v letu 2018 v Ilirski
Bistrici organizirana triindvajsetič. Je največja turistično-etnološka prireditev, ki se vsako leto organizira v Ilirski
Bistrici. Je tradicionalna, poznana po odlični organizaciji, kar zadeva pustne skupine, kot tudi gledalce, tudi izven
meja naše občine, tako v Sloveniji, kot tudi v sosednjih Hrvaških krajih. Posledično je tudi zelo dobro obiskana. V
letu 2018 smo na prireditvah Pust je pršu, na otroškemu pustovanju na pustno soboto, kot tudi na osrednji
prireditvi - pustni povorki, v kateri je sodelovalo 24 pustnih skupin oziroma skoraj 1.100 pustnih likov, našteli preko
6.000 obiskovalcev. Bistriški pust je po zastopanosti pustnih skupin in velikosti povorke tudi največja primorska
pustna prireditev.
Sredstva za sofinanciranje organizacije in izvedbe vseh prireditev Pust 2018 so bila realizirana v višini
29.684 evrov. Nosilec in izvajalec prireditve je bila Občina Ilirska Bistrica, v sodelovanju s TIC Ilirska Bistrica,
Društvom otroške zabave in animacija Ilirska Bistrica. Na pustni četrtek pripravimo otvoritev pustnega dogajanja s
predajo oblasti eni izmed domačih pustnih skupin, v soboto otroško pustovanje v prireditvenemu šotoru in na
pustno nedeljo pustno povorko po mestnih ulicah.
Vsem udeležencem povorke zagotovimo topel obrok in plačamo avtobusni prevoz. Za vodje sodelujočih pustnih
skupin pripravimo sprejem, kjer se jim Župan zahvali za prihod in udeležbo, s promocijskim darilom in manjšo
pogostitvijo.
Velikost prireditve prinese tudi večje zahteve in s tem povezane stroške na področju varnosti na prireditvi, zapore
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cest, kot izvedbe vseh ostalih spremljajočih aktivnosti (najem prireditvenega šotora, ozvočenje, varovanje, požarno
varovanje, služba nujne medicinske pomoči, avtobusni prevozi gostujočih pustnih skupin).
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Menimo, da smo s sredstvi za izvedbo prireditve ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito in da je bil ob danih
sredstvih dosežen maksimalni učinek. Za vsako izvedeno aktivnost sta bili pridobljeni najmanj dve ponudbi, tako za
dobavo blaga, kot za izvedbo storitev. Prireditev Pust je pršu vsako leto znova pripelje v našo občino veliko število
tako gledalcev, kot udeležencev povorke in s tem našo občino zapiše na zemljevid pustnih mest. Na info točki je
poskrbljeno, da informatorji delijo promocijski material obiskovalcem, tako, da jih povabimo tudi k ogledu drugih
zanimivih točk ostale dni v letu. Cilj, promovirati znamenite brkinske Škoromate, Vrbišće šjme in ostale etnološke
maske naše občine in jih predstaviti širši publiki, je s prireditvijo dosežen, prav tako tudi dati pomen bogati dediščini
maskiranja, ki se ohranja na južnemu delu Brkinov, od 14. stoletja dalje in je pomemben dejavnik turistične
promocije občine. Prireditev obogatijo tudi številne novodobne pustne skupine, ki ji dajo poseben čas in privlačnost
in so prav tako nepogrešljiv del vsakoletne prireditve.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvedbi aktivnosti in prireditve same ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Menimo, da so bila
sredstva smotrno in namensko porabljena.

4001428 - SOFINANCIRANJE PRIREDITVE - MALA JUŽNA
Vrednost: 800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Mala južna je kulinarična prireditev namenjena ohranjanju in promociji domačih jedi, značilnih za kraje ob reke Reki
in v Brkinih. Prireditev je zasnovana tako, da povabljena društva pripravijo po starinsko na kraju samem, navadno
kuhano na ognju in postrežejo tradicionalne, stare jedi, ki so značilne za naše kraje. Prireditev je obogatena z
bogatim kulturnim programom, likovnimi, slikarskimi ali fotografskimi razstavami ter razstavami ročnih del.
Sredstva namenjena za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve v znesku 800 evrov so bila v celoti
realizirana in na podlagi zahtevka in poročila o izvedeni prireditvi izplačana na Javni razpis prijavljenemu in
izbranemu prijavitelju, organizatorju prireditve Kulturnemu društvu Grad iz Dolnjega Zemona, ki prireditev vedno
uspešno izpelje.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018
- Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve Mala južna 2018 spletna stran občine
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Da je organizacijo in izvedbo tovrstne prireditve smiselno sofinancirati, nam vsako leto znova dokaže veliko število
obiskovalcev, ki si želijo poskusiti odlične, preproste jedi, kot so bile nekoč. Iztrgati iz pozabe že skoraj pozabljene,
okusne, zdrave in letnemu času primerne jedi, ki so jih kuhale in pripravljale naše none je osnovni namen prireditve.
Kjer so uporabljene sestavine iz naših krajev, ki nimajo za sabo tisoče kilometrov, ki so pripravljene na tradicionalni
način, brez novodobnih dodatkov in pripomočkov. Zadovoljni obiskovalci in številne pohvale kuharjem so dokaz, da
je prireditev potrebna in smiselna, v želji po ohranjanju identitete naših krajev tudi skozi kulinariko.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvedbi aktivnosti in prireditve same ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Menimo, da so bila
sredstva smotrno in namensko porabljena.

4001430 - VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE PREMSKEGA GRADU
Vrednost: 10.027 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Sredstva planirana na postavki so namenjena za plačilo tekočega vzdrževanja in obratovalnih stroškov na gradu
Prem (voda, elektrika, košnja, drobna popravila) in dela oskrbnice, ki vzdržuje objekt, opravlja drobna popravila,
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kosi notranje grajsko dvorišče in čisti grajske prostore. Za plačilo naštetih stroškov je bilo v letu 2018 porabljenih
10.027 evrov, od z veljavnim proračunom načrtovanih 12.805 evrov.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Statut Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1995, z dne 29.9.1995, 18/1997, z
dne 1.7.1997, Uradni list RS, št. 31/1999, z dne 30.4.1999, Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/2006, z
dne 30.6.2006).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Grad Prem je osrednja turistična točka naše občine, ki jo vsako leto obišče veliko število obiskovalcev iz Slovenije in
tujine. Posledično nastajajo tudi stroški v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem objekta. Glede na število
obiskovalcev in njihovo navdušenje nad urejenostjo in vzdrževanjem gradu, so bila sredstva smotrno vložena.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvedbi aktivnosti in prireditve same ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Menimo, da so bila
sredstva smotrno in namensko porabljena.

4001431 - VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE LJUDSKE ŠOLE NA PREMU
Vrednost: 2.722 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Sredstva planirana na postavki so namenjena za plačilo tekočega vzdrževanja in obratovalnih stroškov Kettejeve
hiše na Premu (voda, elektrika, košnja, drobna popravila) in dela oskrbnice, ki vzdržuje objekt, opravlja drobna
popravila in čisti prostore. Za plačilo stroškov je bilo v letu 2018 porabljenih 2.722 evrov, od z veljavnim
proračunom načrtovanih 2.724 evrov.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Statut Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1995, z dne 29.9.1995, 18/1997, z
dne 1.7.1997, Uradni list RS, št. 31/1999, z dne 30.4.1999, Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/2006, z
dne 30.6.2006).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Kettejeva hiša je ob gradu Prem turistična točka naše občine, ki jo vsako leto obišče veliko število obiskovalcev in
pohodnikov, ki hodijo po Kettejevi poti. Objekt je redno čiščen in vzdrževan, kar prinaša tudi izdatke. Obiskovalci so
nad zbirko v Kettejevi hiši navdušeni, zato menimo, da so zastavljeni cilji pri skrbi za objekt doseženi, sredstva pa
smotrno vložena.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvedbi aktivnosti in prireditve same ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Menimo, da so bila
sredstva smotrno in namensko porabljena.

4001432 – PREMSKI GRAD
Vrednost: 0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-11-0006 Nakup drugih osnovnih sredstev na gradu Prem

4001457 - SOFINANCIRANJE PRIREDITVE - OTVORITEV GHD ILIRSKA BISTRICA
Vrednost: 14.972 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
V letu 2018 se je na razpis prijavilo eno društvo, za izvedbo prireditve se je realiziralo sredstva v višini 14.972 evrov
oziroma 99,8%.
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Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018
- Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve GHD Ilirska Bistrica
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Da je organizacijo in izvedbo tovrstne prireditve smiselno sofinancirati, nam vsako leto znova dokaže veliko število
obiskovalcev, ki si samo prireditev obiščejo.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvedbi aktivnosti in prireditve same ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Menimo, da so bila sredstva
smotrno in namensko porabljena.

4001462 - SOFINANCIRANJE PRIREDITVE – GOBARSKI PRAZNIK
Vrednost: 0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka se v letu 2018 ni realizirala.

4001467 - VZDRŽEVANJE TIC NA GRADU PREM
Vrednost: 673 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in plačilo obratovalnih stroškov za poslovni prostor TIC grad Prem, ki
je ob vstopu v grajski kompleks Premskega gradu, v kateremu delujeta TIC grad Prem in enota Pokrajinskega muzeja
Koper. V postavki so zagotovljena sredstva za plačilo komunalnih storitev, električne energije, ogrevanja in rednega
tekočega vzdrževanja objekta in opreme. V letu 2018 je bilo realiziranih 673 evrov, od planiranih 2.000 evrov.
Pravna podlaga:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Zagotoviti pogoje za nemoteno delo zaposlenih in urejene prostore za sprejem obiskovalcev in turistov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001469 – SI-HR MAVRICA DOŽIVETIJ
Vrednost: 0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-16-0025 SI-HR MAVRICA DOŽIVETIJ

4001471 – TERRA GOTICA
Vrednost: 0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-18-0025 TERRA GOTICA
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4001472 – MOLA SOZE
Vrednost: 0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-18-0026 MOLA SOZE

4001473 – KULTURNI UTRIP I
Vrednost: 0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-18-0027 KULTURNI UTRIP I

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
4001501 - ZBIRANJE IN RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
Vrednost: 12.869 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka opredeljuje izvedbo sanacij onesnaženega zemljišča z odloženimi odpadki. V proračunu za 2018 so bila
predvidena sredstva v višini 5.000 evrov. Realizacija v letu 2018 znaša 514 evrov.
Manjše komunalne storitve so bile v letu 2018 realizirane v višini 12.355 evrov.
Pravna podlaga:
Podlaga za omenjeno storitev je v 157.a člen Zakona o varstvu okolja. Glede na ugotovitve nedovoljeno odloženih
odpadkov na občinskih zemljiščih brez znanega povzročitelja je potrebno zemljišče sanirati na stroške lastnika
zemljišča.
Cilji:
Pri določitvi letnih ciljev se določi čiščenje eventualno ugotovljenih divjih odlagališč na zemljišču v lasti občine
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Realizacije postavke v celoti ni bilo, ker se ni pokazala potreba po izvedbi čiščenja divjih odlagališč na zemljišču v
lasti občine.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

4001502 - DEPONIJA V JELŠANAH
Vrednost: 129.315 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-07-0034 Deponija v Jelšanah
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4001510 - DEPONIRANJE SALONITNE KRITINE
Vrednost: 28.948 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za financiranje odvoza in deponiranja salonitne kritine na območju celotne občine Ilirska Bistrica je bilo planiranih
50.000 evrov. Z Javnim podjetjem Komunala Ilirska Bistrica je sklenjena pogodba o odvažanju in deponiranju
navedene kritine. Realiziran je bil odvoz in deponiranje v vrednosti 28.948 evrov, realizacija tako znaša 58%.
Pravne podlage:
- Pogodba o financiranju odvoza in deponiranja azbestnih kritin,
- Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.
Dolgoročni in letni cilji:
Sredstva na postavki so namenjena financiranju odlaganja in odvoza azbestnih kritin in služijo kot spodbuda
občanom za zamenjavo le-teh z ustreznimi novimi vrstami kritin.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da so bila sredstva smotrno porabljena za izvedbo zastavljenega cilja.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
4001508 - KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE
Vrednost: 1.120.331 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo tekoče vzdrževanje kanalizacije v Baču. Porabljena so bila
sredstva v višini 5.176 evrov za vzdrževanje.
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo tekoče vzdrževanje kanalizacije v Hrušici. Porabljena so bila
sredstva v višini 6.344 evrov za vzdrževanje.
Iz proračunske postavke se v letu 2018 realiziralo tekoče vzdrževanje kanalizacije v Podgradu. Porabljena so bila
sredstva v višini 7.089 evrov za vzdrževanje.
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo tekoče vzdrževanje kanalizacije v Knežaku. Porabljena so bila
sredstva v višini 4.321 evrov za vzdrževanje.
Pravne podlage:
- Odlok o rebalansu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018;
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah - ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku - ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku - ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik - OZ;
- Kazenski zakonik - KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem
naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za
oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 - 0240) s
spremembami in popravki;
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- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo
obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo
javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi ter področja
pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji:
Vzdrževanje kanalizacije.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Uspešno vzdrževanje kanalizacije.
Podrobnejša obrazložitev investicije je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-07-0049 Kanalizacija in vodovod Koseze
OB038-11-0028 Kanalizacija in ČN Hrušica III. faza
OB038-11-0040 Intervencije - kanalizacije
OB038-12-0009 Kanalizacija Čelje
OB038-15-0055 Komunalna opremljenost Mola južni del
OB038-15-0058 Kanalizacija Harije,Tominje,Zajelšje in Podbeže
OB038-15-0089 Ureditev kanalizacije na območju IC Il. Bistrica
OB038-15-0090 Ureditev kanal. ob Podgrajski ul. in vodotoku Pila
OB038-15-0091 Ureditev kanalizacije v delu Župančičeve ulice
OB038-15-0096 Kanal.v Brinšk.ul. in delu ceste Pod Stražico
OB038-16-0010 Izdelava DIIP odvaj.in čišč.kom.odpad.voda v ILB
OB038-16-0029 Kanalizacija v Maistrovi ulici
OB038-17-0007 Čistilna naprava Šembije
OB038-17-0012 Ureditev komunal.opreme v ul.Vojkov Drevored
OB038-18-0022 Komunalno opremljanje industrijske cone Plama

4001518 - VZDRŽEVANJE KANALIZACIJ
Vrednost: 21.103 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo za vzdrževanje kanalizacij po Ilirski Bistrici sredstva v višini
18.084 evrov za plačilo električne energije ter 3.019 evrov za tekoče vzdrževanje objektov kanalizacije.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018;
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah - ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku - ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku - ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik - OZ;
- Kazenski zakonik - KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem
naročanju;
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- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov
za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 - 0240) s
spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo
obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo javna
naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi ter področja
pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji:
Vzdrževanje in obratovanje kanalizacije.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Uspešno vzdrževanje kanalizacije.

4001527 - ČRPANJE, ODVOZ IN ČIŠČENJE GREZNIČNIH ODPLAK IZ KČN ŠEMBIJE
Vrednost: 52.253 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje in čiščenje odplak iz ČN Šembije katera je v slabem stanju.
V letu 2018 smo realizirali 52.253 evrov za čiščenje in vzdrževanje ČN Šembije.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018;
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah - ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku - ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku - ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik - OZ;
- Kazenski zakonik - KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem
naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za
oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 - 0240) s spremembami
in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo
obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo javna
naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi ter področja
pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji:
Vzdrževanje in čiščenje odpadnega blata iz ČN.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vzdrževanje obratovanja.
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15029003 - Izboljšanje stanja okolja
4001519 - MERILNIK ONESNAŽENOSTI
Vrednost: 850 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka opredeljuje izvedbo meritev onesnaženosti okolja. Proračun za 2018 je zajemal namenska sredstva v višini
850 evrov za izvedbo meritev.
Cilji:
Za dosego dolgoročnega cilja zmanjšanja onesnaženosti okolja, je potrebno ugotoviti dejansko stopnjo
onesnaženosti, pri čemer meritve to ustrezno dokazujejo.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Postavka je bila v celoti realizirana.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

4001530 - POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA
Vrednost: 7.027 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-18-0038 Polnilne postaje za električna vozila

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
4001520 - UREDITEV VODOTOKA V KS VRBOVO
Vrednost: 651 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-10-0073 Ureditev vodotoka v Vrbovem

4001525 – PROTIPOPLAVNI UKREPI
Vrednost: 0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-15-0065 Protipoplavni ukrepi Gornja Bitnja
OB038-15-0066 Protipoplavni ukrepi Topolc 2 Dolnja Bitnja
OB038-15-0067 Protipoplavni ukrepi Rečica Topolc 1
OB038-15-0068 Protipoplavni ukrepi Trpčane in Ilirska Bistrica

4001528 - STARO MESTNO JEDRO
Vrednost: 3.016 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-18-0019 Staro mestno jedro
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4001529 - HUDOURNIKI
Vrednost: 6.954 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-18-0018 Hudournik Mala Bukovica

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
4001645 - ODLOK IN VZPOSTAVITEV EVIDENC NUSZ
Vrednost: 3.355 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz postavke se financira uskladitev odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč z veljavno zakonodajo in
uskladitev baze podatkov na podlagi katere se opravi odmera. Odlok je bil že usklajen, medtem ko se načrtuje
uskladitev baze podatkov v letu 2019. V letu 2018 so bila sredstva porabljena v višini 3.355 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o stavbnih zemljiščih
Zakon o davčnem postopku
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Ilirska Bistrica
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se na dolgi rok zasleduje urejenost podatkov na podlagi katerih se odmerja NUSZ, povezljivost
podatkov z bazami FURS ter zagotavljanje sredstev iz naslova NUSZ. Letni cilj je čim večja urejenost podatkov oz.
upoštevanje sprememb pri zavezancih in predmetih odmere v tekočem letu in odmera v skladu s podatki oz.
vnesenimi spremembami.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zbirka podatkov je iz leta v leto popolnejša, spremembe ki jih zavezanci javijo se takoj zabeležijo in izvedejo. V letu
2019 se načrtuje uskladitev baze podatkov z evidencami GURS.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
4001601 - URBANIZEM IN PROSTORSKO PLANIRANJE
Vrednost: 4.861 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Sredstva so bila predvidena za vzpostavitev in vzdrževanje evidence namenske rabe zemljišč in zemljišč za gradnjo
stavb za Register nepremičnin pri Geodetski upravi RS.
V letu 2018 so bila načrtovana sredstva v višini 10.000 evrov. Porabljenih sredstev ni bilo.
Pravna podlaga:
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ur.l.RS, št. 77/17)
- Zakon o urejanju prostora-2 (Ur.l. RS, št. 61/17).
- Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb (Uradni list RS, št. 66/13)
Dolgoročni in letni cilji:
Z vzpostavitvijo evidence namenske rabe zemljišč za potrebe Registra nepremičnin in njenim ažuriranjem občina
pridobi evidenco zemljišč z določenimi namenskimi rabami in evidenco zemljišč za gradnjo stavb.
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Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Skupno je bilo na tej postavki načrtovanih 10.000 evrov, ki pa niso bili porabljeni. Občina v letu 2018 ni pristopila k
določitvi zemljišč za gradnjo stavb, saj novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) na novo predvideva določitev
razvojnih stopenj nepozidanih stavbnih zemljišč. Podlaga za razvojne stopnje je Evidenca stavbnih zemljišč, ki pa je
država za naše območje še vedno ni vzpostavila.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
Podrobnejša obrazložitev investicije je v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-07-0127 Občinski prostorski načrt
OB038-07-0129 OPPN Mašun
OB038-07-0130 OPPN Sviščaki

4001642 – KONSERVATORSKI NAČRTI ZA MESTO ILIRSKA BISTRICA
Vrednost: 0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-12-0025 konservatorski načrti za mesto Ilirska Bistrica

4001647 - SVETOVANJE OBČINSKEGA URBANISTA
Vrednost: 6.372 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
S te postavke se financira svetovanje občinskega urbanista v skladu s področno zakonodajo. Na tej postavki je bilo z
veljavnim proračunom predvidenih 16.000 evrov sredstev. Za izplačila opravljenega dela je bilo porabljenih 6.372
evrov sredstev.
Pravne podlage:
-Podpisana pogodba prostorskim načrtovalcem-urbanistom izbranim po postopku javnega naročanja na
podlagi zahtev področne zakonodaje.
-Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS št. 61/17).
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj navedenega projekta je opravljanje dela občinskega urbanista v skladu s področno zakonodajo.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
V letu 2018 je bilo opravljeno vse tekoče delo pri izdajanju mnenj o usklajenosti posegov z občinskimi prostorskimi
akti na podlagi vlog fizičnih in pravnih oseb.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Do nastanka morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju ni prišlo.

1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
4001603 - HIDRANTI
Vrednost: 2.003 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se vzdržuje in dograjuje hidrantno omrežje po občini Ilirska Bistrica. Za tekoče vzdrževanje
so bila v letu 2018 realizirana sredstva v višini 2.003 evrov.
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Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018;
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah - ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku - ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku - ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik - OZ;
- Kazenski zakonik - KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem
naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za
oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 - 0240) s spremembami
in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo
obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo javna
naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi ter področja
pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji:
Vzdrževanje hidrantnega omrežja po občini Ilirska Bistrica.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Z rednim vzdrževanjem se zagotavlja brezhibno delovanje hidrantnega omrežja.

4001604 - VODOVODI
Vrednost: 44.509 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za investicije v vodovode se je v letu 2018 realiziralo sredstva v višini 44.509 evrov. Podrobnejša obrazložitev je
podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-11-0041 Intervencije – vodovodi
OB038-12-0036 Vodovodno omrežje po občini Ilirska Bistrica
OB038-16-0004 Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica - Rodik 1. faza

4001628 - VODNO POVRAČILO
Vrednost: 3.481 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Vodno povračilo se plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države. Zavezanec za plačilo vodnega
povračila je oseba, ki upravlja objekt ali napravo za odvzem ali izkoriščanje vode. Občina Ilirska Bistrica plačuje
vodno povračilo med letom v obliki mesečnih akontacij na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za
finance. Višina vodnega povračila se določi na podlagi letnega obsega rabe vode, naplavin in vodnih zemljišč, ki jo
določa vodna pravica. V letu 2018 je realizacija iz tega naslova znašala 3.481 evrov.
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Pravna podlaga:
- Uredba o vodnih povračilih,
- Imetniki vodne pravice, podeljene z vodnim dovoljenjem ali koncesijo za vodno pravico, so v skladu z
določilom 1. odstavka 124. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 ZZdrI-A, 41/04 ZVO1,57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1) in 7. člena Uredbe o vodnih
povračilih(Uradni list RS št. 103/02 in 122/07) dolžni plačevati vodno povračilo.
Ocena uspeha:
Akontacije za plačilo vodnega povračila smo plačali v dogovorjenem roku, zato menimo da je cilj dosežen.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001630 - SUBVENCIONIRANJE CENE ZA VODOVODE
Vrednost: 32.685 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-09-0089 Subvencioniranje cene za vodo

4001636 - VZDRŽEVANJE VODOVODOV
Vrednost: 1.005 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo plačilo za vzdrževanje in letni pregled TP Starod, v višini 1.005
evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se zagotavlja vzdrževalna dela na objektih in napravah.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Uspešno obratovanje.

16039003 - Objekti za rekreacijo
4001608 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN V MESTU
Vrednost: 70.081 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
V tej postavki je opredeljeno urejanje cvetličnih gredic na javnih zelenih površinah v mestu Ilirska
Bistrica. Financira se oblikovanje gredic, izkop in pripravo gredic, nasutje zemlje, odstranitev neprimernih
grmovnic, obrezovanje in oblikovanje obstoječih grmovnic, presaditev določenih trajnic, zasaditev s trajnicami in
enoletnicami, namestitev zastirke in prodca, zasaditev korit, vzdrževanje in urejanje gredic. Planirana sredstva s
proračunom za leto 2018 v višini 21.745 evrov , porabljenih je bilo pa 11.657 evrov v tekočem letu.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
V postavki je opredeljeno vzdrževanje in nabava urbane opreme na javnih zelenih površinah v mestu Ilirska Bistrica.
Financira se spomladansko obrezovanje drevja, obrezovanje žive meje, pobiranje smeti, vzdrževanje in
obnavljanje pešpoti, igral, klopi, in druge opreme, ter druga dela po letnem planu. Planirana sredstva s proračunom
za leto 2018 so bila v višini 17.274 evrov. Za poplačilo storitev vzdrževanje in nabava urbane opreme na javnih
zelenih površinah v mestu Ilirska Bistrica je bilo tako porabljenih 15.517 evrov za tekoče leto.
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka urejanje Kindlerjevega parka in parka Nade Žagar zajema spomladansko obrezovanje in čiščenje,
pobiranje in obrezovanje polomljenih vej, košnjo travnatih površin, obrezovanje žive meje, pobiranje smeti,
vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, igral, klopi, in druge opreme ter druga dela po letnem planu. Proračun za leto
2018 določa sredstva v višini 20.560 evrov. Za plačilo storitev je bilo tako porabljenih 19.377 evrov za tekoče leto.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
V postavki košnja travnatih površin je vključena košnja travnatih površin, odstranitev in odvoz trave.
V proračunu za leto 2018 so za to storitev določena sredstva v višini 26.312 evrov. Za plačilo storitev košnje
travnatih površin je bilo porabljenih 23.530 evrov.
Pravna podlaga:
Navedene storitve so določene kot obvezna javna služba v Odloku o gospodarskih javnih službah v občini Ilirska
Bistrica ( Uradne objave PN, št. 11/95) in sklenjeno Koncesijsko pogodbo za upravljanje gospodarske javne službe
urejanja zelenih površin v občini Ilirska Bistrica št 356-3/2016 z dne 28.6.2016, z dolgoročnim ciljem rednega
urejanja in vzdrževanja.
Cilji.
Dolgoročni cilj je redno urejanje in vzdrževanje zelenih površin.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Predvidena sredstva niso bila v celoti porabljena, ker v posameznih sklopih v tekočem letu ni bilo potrebno
opravljati določene storitve.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

4001646 - OTROŠKA IGRIŠČA
Vrednost: 268 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
V letu 2018 se je za popravilo igral na igriščih po mestu realiziralo sredstva v višini 268 evrov.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Ocenjujemo da je bil cilj dosežen.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvedbi aktivnosti in prireditve same ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Menimo, da so bila sredstva
smotrno in namensko porabljena.

16039004 - Praznično urejanje naselij
4001610 - NOVOLETNA KRASITEV
Vrednost: 27.479 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za novoletno krasitev so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 30.000 evrov. Stroški za novoletno okrasitev v
letu 2018 - 2019 v mestu Ilirska Bistrica so znašali 27.479 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018
Dolgoročni in letni cilji:
Letni oziroma kratkoročni cilj je zagotoviti novoletno okrasitev mesta.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju novoletne okrasitve ni bilo.
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4001611 - KRASITEV OB DRŽAVNIH PRAZNIKIH
Vrednost: 7.644 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo nakup zastav v višini 1.707 evrov ter plačilo za tekoče
vzdrževanje za krasitve ob državnih praznikih po občini Ilirska Bistrica sredstva v višini 5.937 evrov.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018;
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah - ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku - ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku - ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik - OZ;
- Kazenski zakonik - KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem
naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za
oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 - 0240) s
spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo
obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo javna
naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi ter področja
pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se zamenjuje dotrajane in uničene zastave.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Uspešno se zagotavlja krasitev mesta in občine.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
4001612 - PLAKATIRANJE
Vrednost: 6.386 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo za plakatiranje po občini Ilirska Bistrica sredstva v višini 6.386
evrov, kar predstavlja 72,2 %.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018;
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah - ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku - ZUP;
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- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku - ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik - OZ;
- Kazenski zakonik - KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem
naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za
oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 - 0240) s spremembami
in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo
obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo javna
naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi ter področja
pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se zagotavlja plakatiranje za prireditve po mestu in občini.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Uspešno se zagotavlja plakatiranje.

4001613 - KOMUNALNE STORITVE V MESTU
Vrednost: 53.663 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo 53.663 evrov, kar predstavlja 67,8% realizacijo.
Za vzdrževalna dela na objektih in napravah kolektivne komunalne rabe javnega značaja, na področju javnih
površin, čiščenje, pometanje, odstranjevanje plevela, vzdrževanje obcestne kanalizacije, čiščenje obcestne
kanalizacije, zbiranje in odvoz odpadkov skupne rabe.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018;
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah - ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku - ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku - ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik - OZ;
- Kazenski zakonik - KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem
naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za
oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 - 0240) s
spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo
obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in popravki;
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- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo javna
naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi ter področja
pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se zagotavlja vzdrževalna dela na objektih in napravah kolektivne komunalne rabe javnega
značaja, na področju javnih površin, čiščenje, pometanje, odstranjevanje plevela, vzdrževanje obcestne kanalizacije,
čiščenje obcestne kanalizacije, zbiranje in odvoz odpadkov skupne rabe.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Uspešno izvajanje del in čistoča ter urejenost.

4001614 - KOMUNALNE STORITVE V VASEH
Vrednost: 21.473 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo 21.473 evrov, kar predstavlja 90,5% realizacijo.
Za vzdrževalna dela na objektih in napravah kolektivne komunalne rabe javnega značaja, na področju javnih
površin, čiščenje, pometanje, , zbiranje in odvoz odpadkov skupne rabe v vaseh.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah - ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku - ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku - ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik - OZ;
- Kazenski zakonik - KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem
naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za
oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 - 0240) s
spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo
obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo javna
naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi ter področja
pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se zagotavlja vzdrževalna dela na objektih in napravah kolektivne komunalne rabe javnega
značaja, na področju javnih površin, čiščenje, pometanje, zbiranje in odvoz odpadkov skupne rabe v vaseh.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Uspešno izvajanje del in čistoča ter urejenost.

4001615 SKUPNE KOMUNALNE STORITVE
Vrednost: 0 €
V letu 2018 na tej postavki ni bilo realizacije.
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1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
4001616 - IZGRADNJA STANOVANJ
Vrednost: 23.729 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za izgradnjo stanovanj je bilo v letu 2018 z veljavnim proračunom načrtovano 23.729 evrov. Realizirano je bilo v
celoti. Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-07-0136 Stanovanjsko naselje Pod Hribom

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
4001617 - UPRAVLJANJE IN ZAVAROVANJE STANOVANJ
Vrednost: 18.439 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz postavke se financira upravljanje in zavarovanje stanovanjskih objektov, ki so v lasti Občine Ilirska Bistrica.
Storitve se plačuje upravnikom občinskih stanovanj - Kubik d.o.o., Domus Pro d.o.o., SGI d.o.o., KSP d.d. Sežana,
Stanovanjska d.o.o. in pa Ipil d.o.o.
V veljavnem proračunu je bilo za upravljanje in zavarovanje stanovanj planiranih 24.000 evrov, ki so bila porabljena
v višini 18.439 evrov.
Pravne podlage:
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Dolgoročni in letni cilji:
Na tej postavki je cilj vsako leto zagotavljati zadostno število sredstev s katerimi bomo še naprej financirali
upravljanje in zavarovanje stanovanjskih objektov v lasti Občine Ilirska Bistrica.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001618 - TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ IN STROŠKI PRAZNIH STANOVANJ
Vrednost: 42.912 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz postavke se financirajo stroški ogrevanja, elektrike ter vode in komunalnih storitev za prazna stanovanja, ter
tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov (popravila ipd.) in drugi splošni material in storitve.
V veljavnem proračunu je bilo za tekoče vzdrževanje stanovanj planiranih 66.576 evrov, realiziranih pa je bilo 64,5
% sredstev, kar predstavlja 42.912 evrov. V okviru postavke se financira strošek plačila NUSZ za prazna stanovanja
in ostale prostore v občinski lasti v skladu z veljavnim Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Ilirska Bistrica, katera oddaja v najem občinska služba pristojna za stanovanjske zadeve. Sredstva
so bila porabljena v višini 12.676 evrov. Sredstva za ta namen planirajo na podlagi podatkov službe pristojne za
stanovanjske zadeve in poslovne prostore.
Pravne podlage:
Stanovanjski zakon,
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Zakon o stavbnih zemljiščih,
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Zakon o davčnem postopku,
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Ilirska Bistrica,
Odločba o odmeri NSUZ.
Dolgoročni in letni cilji:
Na tej postavki je cilj vsako leto zagotavljati zadostno število sredstev s katerimi bomo vzdrževali stanovanjske
objekte v lasti Občine Ilirska Bistrica.
Plačilo nadomestila iz naslova NUSZ za prazna stanovanja in prostore v občinski lasti, poravnane obveznosti Občine
Ilirska Bistrica.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001619 - VZDRŽEVANJE STANOVANJ (REZERVNI SKLAD)
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
V rezervnem skladu se mesečno zbirajo sredstva lastnikov stanovanj v večstanovanjskih stavbah za njihovo
vzdrževanje. Namen rezervnega sklada je torej zagotoviti oz. izboljšati vzdrževanje stanovanjskega fonda, hkrati pa
porazdeliti finančna bremena lastnikov na daljše obdobje.
Vplačevanje v rezervni sklad je skladno z 41. členom Stanovanjskega zakona in s 119. členom Stvarnopravnega
zakonika izključna obveznost etažnih lastnikov, ki bodo v rezervnem skladu dolgoročno mesečno zbirali sredstva za
vzdrževanje stavb. Lastnik je namreč dolžan vzdrževati stanovanje in skupne dele, tako da se ta obveznost ne more
prenesti na najemnika, razen če se lastnik in najemnik o tem posebej sporazumeta. Sredstva rezervnega sklada je
mogoče porabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so predvidene v sprejetem
načrtu vzdrževanja, kot so na primer: menjava strešne kritine, strešne konstrukcije, obnova fasade ipd., ter za nujna
vzdrževalna dela in za odplačevanje v te namene najetih posojil.
V veljavnem proračunu je bilo za rezervni sklad planiranih 30.000 evrov, ki so bili porabljeni v celoti.
Pravne podlage:
- Stanovanjski zakon,
- Stvarnopravni zakonik.
Dolgoročni in letni cilji:
Na tej postavki je cilj zagotavljanje sredstev za izvajanje proračuna v skladu z oceno sredstev.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001620 - VZDRŽEVANJE STANOVANJ - VEČJA POPRAVILA
Vrednost: 68.619 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Na tej postavki imamo planirana sredstva, ki jih potrebujemo za večja popravila oz. adaptacije stanovanj in
poslovnih prostorov.
V preteklem letu je bilo na tej postavki načrtovanih 74.600 evrov. Za večja popravila stanovanj je bilo planiranih
48.000 evrov porabljenih pa 47.833 evrov (99,7%), za večje investicije v poslovnih prostorih pa so bila sredstva
planirana v višini 26.600 evrov, porabljena pa v višini 20.786 evrov (78,1%).
Pravne podlage:
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
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- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.
Dolgoročni in letni cilji:
Na tej postavki je cilj vsako leto zagotoviti zadostno število sredstev za vlaganje v stanovanja in njihovo obnovo okna, strehe ipd.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001621 - PLAČILO TOČKOVANJ STANOVANJ
Vrednost: 366 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Na tej postavki so planirana sredstva za plačilo točkovanj stanovanj. Zapisniki o točkovanju stanovanj so potrebni
zaradi izračuna neprofitne najemnine.
V lanskem letu je bilo na tej postavki planiranih 500 evrov, ki so bila porabljena v višini 366 evrov.
Pravne podlage:
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je točkovati čim več stanovanj in si s tem pomagati pri vodenju evidence najemnikov neprofitnih stanovanj, iz
katere je razvidna med drugim tudi uporabna površina stanovanja, korekcijski faktor in število točk.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001633 - NAJEMNINE STANOVANJ
Vrednost: 2.120 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz te postavke plačujemo najemnino za stanovanje na naslovu Župančičeva ulica 8, Ilirska Bistrica, ki ga imamo v
najemu od Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, in ga sami oddajamo v podnajem
drugemu najemniku.
Za plačilo te najemnine je bilo v letu 2018 realiziranih 2.120 evrov, kar predstavlja 84,8 % realizacijo planiranih
sredstev, ki so znašala 2.500 evrov.
Pravne podlage:
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Najemna pogodba št. 254-ILB-4/94 z dne 30.11.1995 in aneksi o podaljšanju najemnega razmerja.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je še naprej imeti v najemu to stanovanje, zato, da lahko tudi mi še naprej našemu podnajemniku omogočamo
najem neprofitnega stanovanja.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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4001635 - VKNJIŽBA ETAŽNE LASTNINE STANOVANJ
Vrednost: 490 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz postavke se financira ureditev etažne lastnine v objektih, kjer je Občina Ilirska Bistrica eden od solastnikov,
vendar zemljiškoknjižno stanje še ni urejeno.
V letu 2018 je bilo na tej postavki s sprejetim proračunom načrtovano 2.000 evrov; od tega porabljeno pa 490
evrov.
Pravne podlage:
- Stanovanjski zakon,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju
pripadajočega zemljišča k stavbi.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je vse objekte katerih solastniki smo, zemljiškoknjižno urediti in imeti iz tega naslova poravnane obveznosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001643 - SANACIJA VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV
Vrednost: 7.674 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-14-0007 Sanacija večstanovanjskih objektov

4001644 ENERGETSKE IZKAZNICE ZA STANOVANJA
Vrednost: 0€
V letu 2018 na tej postavki ni bilo realizacije.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
4001624 - ODŠKODNINE ZA ZEMLJIŠČA
Vrednost: 9.727 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
S te postavke se financirajo izplačila odškodnin za ustanovljene služnostne pravice za različne projekte (Obnova
kanalizacijskega omrežja v Ilirski Bistrica, izgradnja kanalizacijskega omrežja v Podbežah, ipd.), prav tako plačilo
odškodnin za potrebe razširitve državne ceste skozi Dolenje - Jelšane.
Pravne podlage:
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18ZSPDSLS-1 in 79/18 - ZSPDSLS-1A);
- Uredba o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13,
55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18).
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Dolgoročni in letni cilji:
Cilj te postavke je pridobitev služnostnih pravic, ki se ustanavljajo odplačno za namen izgradnje kanalizacijskega
omrežja v Ilirski Bistrici. Odškodnine se izplačuje na podlagi pridobljenih overjenih služnostnih pogodb. Za namen
razširitve državne ceste skozi Dolenje - Jelšane, postopke odkupa vodi Direkcija za infrastrukturo, izplačila se izvršijo
na podlagi prejetih overjenih pogodb.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Na tej postavki je bilo z proračunom 2018 predvidenih 50.000 evrov sredstev. Za izplačila odškodnin so bila
porabljena sredstva v višini 9.727 evrov (19,5 %).
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Do nastanka morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju ni prišlo.

4001625 - CENITVE, GEODETSKE STORITVE, PARCEL., SOGL..
Vrednost: 63.750 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka je sestavljena iz štirih kontov:
drugi splošni material in storitve,
plačila avtorskih honorarjev,
sodni stroški in stroški odvetnikov ter notarjev,
urejanje zemljiškoknjižnega in geodetskega stanja cest,
stroški oglaševalskih storitev,
geodetske storitve, parcelacije, cenitve.
K drugim splošnim materialom in storitvam spadajo stroški, ki nastanejo pri postopkih ravnanja z zemljišči. Plačila
avtorskih honorarjev se izplačujejo za storitve izvedencem (sodnim cenilcem, prevajalcem ipd.), ko imajo ti svoje
izvajanje dejavnosti urejeno preko avtorske pogodbe. Sodni stroški, stroški odvetnikov in notarjev predstavljajo
večinoma plačila sodnih taks ter notarskih overitev (overitve pogodb zaradi nakupa zemljišč, pridobivanja služnosti
ali stavbnih pravic, ipd.). Stroški za urejanje zemljiškoknjižnega in geodetskega stanja predstavljajo stroške za
geodetsko odmero cest ter nakup zemljišč, na katera se je poseglo s cestami. Ta proračunska postavka je
pomembna zaradi postopkov ravnanja z nepremičninami (pridobivanje in razpolaganje z nepremičninami). Stroški
oglaševalskih storitev predstavljajo stroške, ki nastanejo zaradi uradnih objav (objava sklepov, razglasitve za
mrtve,). Geodetske storitve, parcelacije in cenitve so stroški za geodetsko urejanje zemljišč (npr. parcelacije
zemljišč), izdelavo cenilnih elaboratov (za prodajo, nakup, obremenitev s stvarnimi pravicami) in ostali stroški
(plačilo upravnih taks ipd.).
Pravne podlage:
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18ZSPDSLS-1 in 79/18 - ZSPDSLS-1A);
- Uredba o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18);
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12);
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem v Občini Ilirska Bistrica za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj te proračunske postavke je predvsem zemljiškoknjižna ureditev nepremičnin. Doseganje ciljev te postavke je
pogosto omejeno zaradi zunanjih vplivov (nerešene zapuščine, lastniki živijo v tujini, nestrinjanje lastnikov,
zahtevanje višjih kupnin). Do nastanka morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju ni prišlo.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Skupno je bilo na tej postavki z proračunom 2018 načrtovano 165.600 evrov, realizirano pa 63.750 evrov (38,5 %).
Sredstva za drugi splošni material in storitve so bila z veljavnim proračunom planirana v višini 132 evrov in
porabljena v celoti (100 %). Sredstva za plačila avtorskih honorarjev so bila planirana v višini 500 evrov in porabljena
v višini 120 evrov (24 %). Sredstva za plačila sodnih stroškov, storitve odvetnikov, notarjev in drugo so bila planirana
v višini 13.738 evrov, porabljena pa v višini 3.579 evrov (26 %). Sredstva za urejanje zemljiškoknjižnega stanja in
geodetskega stanja cest so bila planirana v višini 100.000 evrov, porabljena pa so bila v višini 30.891 evrov (30,9 %).
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Za geodetske storitve, parcelacije in cenitve se je planiralo sredstva v višini 51.180 evrov, porabljena pa so bila v
višini 29.029 evrov (56,7 %).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-07-0139 Urejanje zemljiško knjiž.sta.in geod.st.cest

4001640 – PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
Vrednost: 0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
V letu 2018 na tej postavki ni bilo realizacije.

16069002 - Nakup zemljišč
4001627 - NAKUP ZEMLJIŠČ
Vrednost: 66.710 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-07-0151 Nakup zemljišč po odloku in drugi nakupi

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 - Primarno zdravstvo
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
4001701 - ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA
Vrednost: 198.833 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-07-0015 Reševalno vozilo za NMP
OB038-16-0037 Preureditev Zdravstvenega doma Il.Bistrica
OB038-17-0014 Nabava ortopana
OB038-18-0041 Vozilo urgentnega zdravnika

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
4001705- CEPLJENJE PROTI RAKU
Vrednost: 0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
V letu 2018 na tej postavki ni bilo realizacije.
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4001709 - OZAVEŠČANJE IN USPOSABLJANJE LAIČNE JAVNOSTI O UPORABI AED
Vrednost: 5.177 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz navedene postavke je bilo financirano usposabljanje in oprema za usposabljanje ekip prvih posredovalcev. S
sprejetim proračunom so bila v letu 2018 na postavki planirana sredstva v višini 5.500 evrov. Skupna poraba na tej
postavki v letu 2018 znaša 5.177 evrov oziroma 94%.
Pravne podlage:
- Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči
Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni cilj je vzpostaviti sistem prvih posredovalcev na območju celotne občine. Letni cilj je bil nabaviti opremo
za potrebe usposabljanja ter usposobiti dve ekipi.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje, saj smo uspeli vzpostaviti sistem usposabljanja prvih
posredovalcev in nabaviti opremo za izvajanje usposabljanj.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
4001706 - PRISPEVEK ZA ZDRAV.STORITVE ZA NEZAVAROVANE OSEBE
Vrednost: 94.850 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka zajema plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank oziroma občanov ter mladoletnih oseb
po Zakonu o tujcih. Za plačilo prispevka obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov so bila s sprejetim
proračunom v letu 2018 sredstva načrtovana v višini 110.000 evrov. Skupna poraba na tej postavki je v letu 2018
znašala 94.850 evrov oziroma 86,2 %.
Pravne podlage:
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o tujcih.
Dolgoročni in letni cilji:
Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje socialno šibkim in mladoletnim otrokom tujcev, ki ne morejo
biti zavarovani po nobeni drugi zakonski podlagi. Prav tako je cilj pravočasno plačevati prispevek in, da so
obveznosti Občine Ilirska Bistrica poravnane.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Plačilo prispevka je bilo vsak mesec pravočasno izvedeno, prav tako so bile obveznosti poravnane za celotno leto.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

17079002 - Mrliško ogledna služba
4001707 - MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA
Vrednost: 29.376 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Plačevanje storitev mrliško ogledne službe je zakonska obveznost občine, med tovrstne storitve pa sodijo: mrliški
pregledi, sanitarne obdukcije in transportni stroški povezani s prevozom pokojnika na obdukcije. S sprejetim
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proračunom so bila v letu 2018 na ti postavki planirana sredstva v višini 32.000 evrov. Skupna poraba na tej
postavki je v letu 2018 znašala 29.376 evrov oziroma 91,8 %.
Pravne podlage:
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je zagotavljati potrebna sredstva in plačevanje izvajalcem za opravljene storitve v predpisanih rokih in v
obračunanih vrednostih.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
18029002 - Premična kulturna dediščina
4001803 - MUZEJ KOPER - ENOTA ILIRSKA BISTRICA
Vrednost: 23.143 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka zajema sredstva za financiranje in sodelovanje pri delovanju enote Pokrajinskega muzeja Koper v Ilirski
Bistrici.
Pravna podlaga:
- Zakon o lokalni samoupravi.
- Statut Občine Ilirska Bistrica.
- Zakon o javnih financah.
- Pogodba o ustanovitvi enote Pokrajinskega muzeja Koper v Ilirski Bistrici in o upravljanju ter strokovnem
muzejskem nadzoru stalne muzejske zbirke na gradu Prem z dne 23.10.2009, št. 610-1/2009.
- Pogodba o izvajanju financiranja in sodelovanju pri delovanju enote Pokrajinskega muzeja Koper v Ilirski
Bistrici, št. 410-77/2015 z dne 18.3.2016.
Dolgoročni in letni cilji:
Delovanje enote Pokrajinskega muzeja Koper v Ilirski Bistrici in upravljanje ter strokovni muzejski nadzor stalne
muzejske zbirke na gradu Prem na podlagi Pogodbe o ustanovitvi enote Pokrajinskega muzeja Koper v Ilirski Bistrici
in o upravljanju ter strokovnem muzejskem nadzoru stalne muzejske zbirke na gradu Prem z dne 23.10.2009, št.
610-1/2009 in Pogodbe o izvajanju financiranja in sodelovanju pri delovanju enote Pokrajinskega muzeja Koper v
Ilirski Bistrici, št. 410-77/2015 z dne 18.3.2016. V letu 2018 je bilo za financiranje in sodelovanje pri delovanju enote
Pokrajinskega muzeja Koper v Ilirski Bistrici načrtovano 25.100 evrov. Skupaj je bilo v letu 2018 porabljenih 23.143
evrov (92%) sredstev, od tega 19.483 evrov sredstev za plače in druge izdatke, 2.748 evrov sredstev za prispevke
delodajalca, 592 evrov sredstev za blago in storitve, kamor sodi plačilo licenc Galis (sistem za vodenje muzejske
dokumentacije) in plačilo drugih materialnih sredstev, ter 319 evrov sredstev za premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja. Zneski plačil se usklajujejo mesečno glede na trenutna gibanja plač in prispevkov
delodajalca, sprememb v višini regresa ter višino dejansko nastalih materialnih stroškov za blago in storitve, ki jih
mesečno posreduje v izplačilo Pokrajinski muzej Koper. Sredstva se uporabljajo gospodarno in čim bolj učinkovito.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so ustrezno doseženi, enota Pokrajinskega muzeja Koper v Ilirski Bistrici uspešno deluje.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa/postavke niso bile zabeležene.
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4001824 - MUZEJSKA ZBIRKA BRKINSKIH ŠKOROMATOV V PODGRADU
Vrednost: 2.131 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Muzejska zbirka Brkinskih škoromatov v Podgradu je bila odprta septembra 2014, z namenom bogato etnološko pustno izročilo škoromatov, ki so doma v Podgrajskem podolju in južnemu delu Brkinov, predstaviti in zabeležiti za
širši prostor in naše naslednike. Po odzivu in številu obiskovalcev, ki si je zbirko do danes ogledalo lahko sklepamo,
da je bila odločitev za postavitev zbirke pravilna.
Sredstva planirana na postavki so namenjena za plačilo tekočega vzdrževanja in obratovalnih stroškov Muzejske
zbirke Škoromatov v Podgradu (voda, elektrika, košnja, drobna popravila) in dela oskrbnice, ki vzdržuje in čisti
prostore.
Planirana sredstva z veljavnim proračunom načrtovanih v višini 2.990 evrov so bila realizirana v višini 1.545 evrov.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Statut Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1995, z dne 29.9.1995, 18/1997, z
dne 1.7.1997, Uradni list RS, št. 31/1999, z dne 30.4.1999, Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/2006, z dne
30.6.2006).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Glede na interes za ogled zbirke in število obiskovalcev, ki si je zbirko ogledalo v dobremu letu, odkar je bila uradno
odprta, menimo, da je cilj dosežen. V temu času so bili pripravljeni in izvedeni trije dnevi odprtih vrat (na dan
Poberije v Podgradu, za Podgrajski shod, ob Božično-novoletni tržnici v Podgradu), poleg tega se je zbirka za ogled
odprla za najavljene skupine. Ob dodatni promociji zbirke oziroma vključitvi v paket ogledov, z ostalimi turističnimi
točkami naše občine, bo obisk najverjetneje še večji.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvedbi aktivnosti ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Menimo, da so sredstva smotrno in
namensko porabljena.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za varovanje muzejske zbirke škoromatov v Podgradu so bila planirana sredstva v višini 698 evrov. Realizirana je
bila poraba za pokrivanje stroškov varnostne službe v višini 586 evrov.
Pravne podlage:
Pogodba o opravljanju varovanja objekta.
Dolgoročni in letni cilji:
Sredstva na postavki so bila namenjena financiranju izvajanja varnostne službe v muzejski zbirki škoromatov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da so bila sredstva smotrno porabljena za izvedbo zastavljenega cilja.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo

4001832 - MUZEJSKI IN ARHIVSKI PROJEKTI
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-15-0002 Zbirka Vrbišćih šjm
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4001836 – ŽELEZNIČARSKI MUZEJ
Vrednost: 0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-18-0032 Železničarski muzej

1803 - Programi v kulturi
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
4001820 - KNJIŽNICA MAKSE SAMSA
Vrednost: 324.256 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
S sredstvi na postavki je zagotovljeno financiranje dejavnosti Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica, in sicer stroškov
dela, materialnih stroškov delovanja knjižnice ter nakupa knjižničnega gradiva.
Za financiranje dejavnosti Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v skupni
višini 326.548 evrov. Realizirana so bila sredstva v višini 324.256 evrov oziroma 99 %. Sredstva za plače so bila
realizirana v višini 225.860 evrov, sredstva za materialne stroške (blago in storitve) v višini 62.396 evrov ter sredstva
za nabavo knjižnega gradiva v višini 36.000 evrov.
Pravna podlaga:
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Z ustanovitvijo in financiranjem dejavnosti knjižnice občina zagotavlja knjižnično dejavnost za svoje občane, v
skladu z Zakonom o knjižničarstvu. Ker Gimnazija nima lastne knjižnice zagotavlja tudi knjižnično gradivo za dijake
enote ŠCP- Gimnazija Ilirska Bistrica. Knjižnica spodbuja bralno kulturo pri občanih ter organizira in izvaja različne
prireditve - predavanja, delavnice za različne ciljne skupine.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Knjižnici smo zagotovili potrebna sredstva za nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

18039003 - Ljubiteljska kultura
4001805 - OSREDNJA KNJIŽNICA KOPER
Vrednost: 2.443 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Z zagotovljenimi sredstvi sofinanciramo izvajanje potujoče knjižnice, ki jo za področje 6 naselij v naši občini
organizira in izvaja Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper. V letu 2018 je bilo za ta namen načrtovanih in
realiziranih 2.443 evrov sredstev (100 %).
Pravna podlaga:
- Pogodba o sofinanciranju programa potujoče knjižnice za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Občina z zagotavljanjem programa potujoče knjižnice omogoča občanom, oddaljenim od matične knjižnice, lažji
dostop do literature.
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Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Število obiskov in količina izposojenega gradiva potrjujeta upravičenost izvajanja programa.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001807 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNIH DRUŠTEV
Vrednost: 37.423 €
Opis proračunske postavke:
Iz te postavke se sofinancira programe kulturnih društev, na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica za posamezno leto. V letu 2018 so bila načrtovana sredstva v
višini 47.000 evrov. Porabljena so bila v višini 37.423 evrov, kar je 79,6% načrtovanih sredstev. Ostala sredstva so
ostala neporabljena, saj so društva nekatere aktivnosti izvajala v decembru 2018, tako so obveznosti zapadle v
plačilo v letu 2019.
Pravne podlage:
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Pravilnik za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica,
- Pogodbe o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica v letu 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki sofinanciramo programe ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica z namenom
spodbujanja delovanje kulturnih društev in s tem ohranjanja kulture v občini.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo uspešnost doseganja ciljev, ker smo sofinancirali kulturna društva, ki so s porabljenimi sredstvi izvedla
številne kulturne programe.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001808 - JAVNI ZAVOD JSKD
Vrednost: 16.397 €
Opis proračunske postavke:
Iz te postavke se sofinancira izpostavo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki deluje v občini
Ilirska Bistrica. Sofinancira se plačo zaposlenega koordinatorja izpostave, materialne stroške ter kulturne programe.
V letu 2018 so bila načrtovana sredstva v skupni višini 16.400 evrov. Porabljena so bila v višini 16.397 evrov, kar je
100% načrtovanih sredstev.
Pravne podlage:
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Pogodba o medsebojnem sodelovanju na področju kulture v občini Ilirska Bistrica,
- Aneksi k zgoraj navedeni pogodbi.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki sofinanciramo izpostavo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti z
namenom spodbujanja delovanja in s tem ohranjanja kulture v občini.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo uspešnost doseganja ciljev, ker so bili v letu 2018 vsi načrtovani programi izvedeni.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
4001810 - OBČINSKO GLASILO
Vrednost: 37.456 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva namenjena občinskemu glasilu Bistriški odmevi. V letu 2018 je bilo v ta
namen načrtovanih 43.730 evrov, realiziranih pa 37.456 evrov (85,7%). Proračunska postavka vključuje sredstva za
prispevek za PIZ - avtorska pogodba. V letu 2018 je bilo za ta namen načrtovanih 215 evrov, porabljenih 215 evrov
(100%). Proračunska postavka vključuje prispevek za ZZ, za katerega je bilo v letu 2018 od načrtovanih 167 evrov
porabljenih 167 evrov (100%). Proračunska postavka vključuje sredstva za tiskanje. V ta namen je bilo načrtovanih
29.965 evrov, porabljenih pa 25.933 evrov (86,5%). Proračunska postavka vključuje sredstva za poštnino in kurirske
storitve. V ta namen je bilo v letu 2018 načrtovanih 10.509 evrov, porabljenih pa 8.289 evrov (78,9%). Proračunska
postavka vključuje sredstva za plačilo avtorskih honorarjev, za katere je bilo v tem letu načrtovanih 2.273 evrov, do
konca leta 2018 pa porabljenih 2.273 evrov (100%).
Sredstva v ta namen se uporabljajo gospodarno in čim bolj učinkovito.
Pravna podlaga:
- Odlok o glasilu Občine Ilirska Bistrica (objavljen v Uradnem listu RS št. 14, 7. 2. 2008)
Dolgoročni in letni cilji:
Redne tiskane izdaje občinskega glasila in izvajanje nalog Občine Ilirska Bistrica. Učinkovita poraba sredstev ob
rednih izdajah občinskega glasila in izvajanje nalog Občine Ilirska Bistrica.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Realizacija plana sledi zastavljenim ciljem.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa/postavke niso bile zabeležene.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-08-0014 Oprema za občinsko glasilo
Podrobnejša obrazložitev investicije je podana v načrtu razvojnih programov.

4001833 - OGLAŠEVANJE V MEDIJIH
Vrednost: 11.016 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka zajema sredstva za objave v javnih medijih, informiranje javnosti, izvajanje nalog občine.
Pravna podlaga:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Ilirska Bistrica
Dolgoročni in letni cilji:
Informiranje javnosti, izvajanje nalog občine.
V okviru postavke za stroške oglaševalskih storitev na radiu, televiziji in časopisih, za katere se sofinancira lokalni
informacijski program in nujna ter potrebna oglaševanja, so bila v letu 2018 realizirana sredstva v višini 11.016
evrov (66 %) od načrtovanih 16.495 evrov. Sredstva se uporabljajo gospodarno in čim bolj učinkovito.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so ustrezno doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa/postavke niso bile zabeležene.
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18039005 - Drugi programi v kulturi
4001804 - INVESTICIJE V KNJIŽNICO MAKSE SAMSA
Vrednost: 0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-07-0143 Investicijsko vzdrževanje v knjižnici Makse Samsa

4001813 - DOM NA VIDMU
Vrednost: 217.513 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz te postavke se financira vzdrževanje Doma na Vidmu: električna energija, upravljanje, voda in komunalne
storitve, ogrevanje, tekoče vzdrževanje in drugi splošni material in storitve.
Z veljavnim proračunom je bilo na tej postavki planiranih 100.814 evrov, od katerih se je realiziralo 62.743 evrov kar
predstavlja 62 % vseh sredstev.
Zaradi razhajanj med načrtovanimi sredstvi in dejanskimi stroški so bile znotraj postavke tekom leta potrebne tudi
posamezne prerazporeditve.
Pravne podlage:
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je še naprej vzdrževati Dom na Vidmu.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
Za investicije v Dom na Vidmu se je v letu 2018 realiziralo sredstva v višini 154.771 evrov. Podrobnejša obrazložitev
je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-07-0155 Dom na Vidmu
OB038-15-0075 Kulturni utrip II
OB038-16-0041 Atrij v Domu na Vidmu

4001831 - GALERIJA
Vrednost: 10.145 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za tekoče vzdrževanje galerije, ki je obenem tudi sedež TIC Ilirska Bistrica se je v letu 2018 realiziralo 1.484 evrov in
sicer za plačilo varovanja, telefonskih storitev in ostalih stroškov.
Za plačilo študentskega dela je je realiziralo 3.248 evrov. Študenti skrbijo za nemoteno delovanje galerije in TIC tudi
ob dela prostih dnevih.
Za plačilo skrbnika razstav po avtorskem honorarju se je realiziralo 5.414 evrov. Strokovni vodja Galerije skrbi in
postavlja razstave, se dogovarja in išče umetnike, ki bi želeli razstavljati, vodi otvoritev vsake posamezne razstave,
pripravi vabila in plakate za razstave.
Pravne podlage:
- Pogodba o opravljanju varovanja objekta
- Avtorska pogodba
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- Odlok o proračunu za leto 2018
Dolgoročni in letni cilji:
Vzdrževanje prostorov, izvajanje razstav in nemoteno delovanje TIC.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da so bila sredstva smotrno porabljena za izvedbo zastavljenega cilja.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001835 - MUZEJI IN SPOMINSKE SOBE
Vrednost: 119.424 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za plačila tekočih stroškov je bilo v letu 2018 realizirano 26.523 evrov. Za investicije v muzeje in spominske sobe se
je v letu 2018 realiziralo sredstva v skupni višini 92.901 evrov. Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu
razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-15-0072 Bolnica Zalesje
OB038-15-0073 Spominska soba Ostrožno Brdo
OB038-15-0074 Visit Brkini

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
4001816 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
Vrednost: 144.233 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Planirana so bila sredstva v višini 156.200 evrov za sofinanciranje programov športa neprofitnim organizacijam in
javnim zavodom iz območja Občine ilirska Bistrica. Po javnem razpisu so bile z izvajalci programov podpisane
pogodbe o sofinanciranju, po katerih je bilo porabljenih za 144.233 evrov, realizacija tako znaša 92,3%
Pravne podlage:
- Zakon o športu,
- Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov v Občini
Ilirska Bistrica,
- Letni program športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju programov športa neprofitnim organizacijam in javnim
zavodom iz območja Občine Ilirska Bistrica.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da so bila sredstva smotrno porabljena za izvedbo zastavljenega cilja.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001817 - INVESTICIJE V ŠPORT
Vrednost: 122.456 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za investicije v šport se je v letu 2018 realiziralo sredstva v višini 122.456 evrov. Podrobnejša obrazložitev je podana
v načrtu razvojnih programov.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-15-0052 Nogometno igrišče ob OŠ Podgrad
OB038-17-0032 Drsališče

19 - IZOBRAŽEVANJE
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 - Vrtci
4001902 - VVE PRI OŠ JELŠANE
Vrednost: 104.282 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz postavke se financirajo sredstva za plače zaposlenih in materialni stroški. Med sredstva za plače štejemo plače,
druge izdatke zaposlenih (potni stroški in regres za prehrano), regres za letni dopust, sredstva za prispevke
delodajalca, sredstva za premije kolektivnega zavarovanja in jubilejne nagrade ter odpravnine. Za ta sredstva skupaj
je bilo v letu 2018 planiranih 98.046 evrov, od tega porabljenih pa 93.062 evrov.
Med materialne stroške štejemo živila, elektriko, komunalne storitve, zavarovalne premije, varovanje objektov,
tekoče vzdrževanje objektov in opreme, ogrevanje, materialne stroške in vzdrževanje programa SAOP. Od skupno
15.278 evrov planiranih za leto 2018, je bilo porabljenih 11.221 evrov. Zaradi razhajanj med načrtovanimi sredstvi
in dejanskimi stroški so bile znotraj postavk sredstev za plače in materialnih stroškov potrebne posamezne
prerazporeditve.
Skupno je bilo tako realiziranih 92 % sredstev.
Pravne podlage:
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je vrtcu zagotavljati sredstva za čim boljše izvajanje programov in s tem otrokom omogočati čim boljšo vzgojo in
izobraževanje.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v okviru načrtovanih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001903 - VVE PRI OŠ TONETA TOMŠIČA KNEŽAK
Vrednost: 201.536 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz postavke se financirajo sredstva za plače zaposlenih in materialni stroški. Med sredstva za plače štejemo plače,
druge izdatke zaposlenih (potni stroški in regres za prehrano), regres za letni dopust, sredstva za prispevke
delodajalca, sredstva za premije kolektivnega zavarovanja in jubilejne nagrade ter odpravnine. Za ta sredstva skupaj
je bilo s sprejetim proračunom za leto 2018 planiranih 184.350 evrov, od tega pa je bilo porabljenih 182.381 evrov.
Med materialne stroške štejemo živila, elektriko, komunalne storitve, zavarovalne premije, varovanje objektov,
tekoče vzdrževanje objektov in opreme, ogrevanje, materialne stroške in vzdrževanje programa SAOP. Od skupno
20.592 evrov planiranih za leto 2018, je bilo porabljenih 19.155 evrov. Zaradi razhajanj med načrtovanimi sredstvi
in dejanskimi stroški so bile znotraj postavke sredstev za plače in materialnih stroškov potrebne posamezne
prerazporeditve.
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Prav tako je bilo potrebno zaradi premalo planiranih sredstev zagotoviti dodatna sredstva, ki smo jih prerazporedili
iz ustreznih podprogramov.
Skupno je bilo tako realiziranih 98,3 % sredstev.
Pravne podlage:
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je vrtcu zagotavljati sredstva za čim boljše izvajanje programov in s tem otrokom omogočati čim boljšo vzgojo in
izobraževanje.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v okviru načrtovanih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001904 - VVE PRI OŠ PODGORA KUTEŽEVO
Vrednost: 194.239 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz postavke se financirajo sredstva za plače zaposlenih in materialni stroški. Med sredstva za plače štejemo plače,
druge izdatke zaposlenih (potni stroški in regres za prehrano), regres za letni dopust, sredstva za prispevke
delodajalca, sredstva za premije kolektivnega zavarovanja in jubilejne nagrade ter odpravnine. Za ta sredstva skupaj
je bilo v letu 2018 planiranih 175.906 evrov, od katerih je bilo porabljeno 172.177 evrov.
Med materialne stroške štejemo živila, elektriko, komunalne storitve, zavarovalne premije, varovanje objektov,
tekoče vzdrževanje objektov in opreme, ogrevanje, materialne stroške in vzdrževanje programa SAOP. Od skupno
23.027 evrov planiranih za leto 2018, je bilo porabljenih 22.062 evrov. Zaradi razhajanj med načrtovanimi sredstvi
in dejanskimi stroški so bile znotraj postavke sredstev za plače in materialnih stroškov potrebne posamezne
prerazporeditve.
Skupno je bilo tako realiziranih 97,6 % sredstev.
Pravne podlage:
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je vrtcu zagotavljati sredstva za čim boljše izvajanje programov in s tem otrokom omogočati čim boljšo vzgojo in
izobraževanje.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v okviru načrtovanih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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4001905 - VVE PRI OŠ RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD
Vrednost: 147.703 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz postavke se financirajo sredstva za plače zaposlenih in materialni stroški. Med sredstva za plače štejemo plače,
druge izdatke zaposlenih (potni stroški in regres za prehrano), regres za letni dopust, sredstva za prispevke
delodajalca, sredstva za premije kolektivnega zavarovanja in jubilejne nagrade ter odpravnine. Za ta sredstva skupaj
je bilo s sprejetim proračunom za leto 2018 planiranih 137.553 evrov, od katerih je bilo porabljeno 130.794 evrov.
Med materialne stroške štejemo živila, elektriko, komunalne storitve, zavarovalne premije, varovanje objektov,
tekoče vzdrževanje objektov in opreme, ogrevanje, materialne stroške in vzdrževanje programa SAOP. Od skupno
22.680 evrov planiranih za leto 2018, je bilo porabljenih 16.909 evrov.
Zaradi razhajanj med načrtovanimi sredstvi in dejanskimi stroški so bile znotraj postavke sredstev za plače in
materialnih stroškov potrebne posamezne prerazporeditve.
Skupno je bilo tako realiziranih 92,2 % sredstev.
Pravne podlage:
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je vrtcu zagotavljati sredstva za čim boljše izvajanje programov in s tem otrokom omogočati čim boljšo vzgojo in
izobraževanje.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v okviru načrtovanih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001906 - VVE PRI OŠ RUDIJA-MAHNIČA BRKINCA PREGARJE
Vrednost: 118.661 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz postavke se financirajo sredstva za plače zaposlenih in materialni stroški. Med sredstva za plače štejemo plače,
druge izdatke zaposlenih (potni stroški in regres za prehrano), regres za letni dopust, sredstva za prispevke
delodajalca, sredstva za premije kolektivnega zavarovanja in jubilejne nagrade ter odpravnine. Za ta sredstva skupaj
je bilo v letu 2018 planiranih 103.713 evrov, ki so bila porabljena skoraj v celoti in sicer v višini 103.710 evrov.
Med materialne stroške štejemo živila, elektriko, komunalne storitve, zavarovalne premije, varovanje objektov,
tekoče vzdrževanje objektov in opreme, ogrevanje, materialne stroške in vzdrževanje programa SAOP. Od skupno
16.013 evrov planiranih za leto 2018, je bilo porabljenih 14.951 evrov. Zaradi razhajanj med načrtovanimi sredstvi
in dejanskimi stroški so bile znotraj postavke sredstev za plače in materialnih stroškov potrebne posamezne
prerazporeditve.
Skupno je bilo tako realiziranih 99,1 % sredstev.
Pravne podlage:
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je vrtcu zagotavljati sredstva za čim boljše izvajanje programov in s tem otrokom omogočati čim boljšo vzgojo in
izobraževanje.
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Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v okviru načrtovanih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001907 - VRTCI ZUNAJ OBČINE
Vrednost: 16.167 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za plačilo oskrbnine vrtcev za otroke s stalnim bivališčem v naši občini, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah je bilo v
letu 2018 planiranih 45.126 evrov sredstev, ki so bila porabljena v višini 16.167 evrov.
Pravne podlage:
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je vrtcem zagotavljati sredstva za čim boljše izvajanje programov in s tem otrokom iz naše občine, ki obiskujejo
vrtce v drugih občinah, omogočati čim boljšo vzgojo in izobraževanje.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001908 - LOGOPED ZA PREDŠOLSKE OTROKE
Vrednost: 12.220 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Z zagotovljenimi sredstvi na postavki zagotavljamo predšolskim otrokom s težavami v govorno jezikovni
komunikaciji strokovne - sistematske preglede, obravnavo in pomoč s strani usposobljenih logopedinj iz Centra za
korekcijo sluha in govora Portorož. Za leto 2018 so bila za sofinanciranje stroškov dela logopedinj (0,4 delovnega
mesta) načrtovana sredstva v višini 13.884 evrov. Realizirana so bila v višini 12.220 evrov oziroma 88 %. Realizacija
je nižja od načrtovane, ker je zadnji zahtevek v letu 2018 zapadel v plačilo v letu 2019.
Pravna podlaga:
- Pogodba o sofinanciranju programa logopedske dejavnosti za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
S sofinanciranjem programa omogočamo predšolskim otrokom strokovno logopedsko obravnavo (sistematski in
strokovni pregledi) in pomoč (vaje, napotitev k drugim ustreznim strokovnjakom,) v prostorih vrtca.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Otroci z logopedskimi težavami so ustrezno obravnavani oz. napoteni k drugim strokovnjakom.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001909 - INVESTICIJE V VVE PRI OŠ
Vrednost: 60.833 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev v Ilirski Bistrici se je v letu 2018 realiziralo sredstva v skupni
višini 60.833 evrov. Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-08-0073 Oprema v VE Jelšane
OB038-08-0077 Igrala v VE Podgora
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OB038-09-0008 Oprema za koncesijski vrtec
OB038-09-0022 Oprema v VVE Podgrad
OB038-09-0028 Ureditev dodatnega oddelka v VE Knežak
OB038-10-0016 Računalniška oprema v Vrtcu Il.Bistrica
OB038-10-0062 Izgradnja prizidka k OŠ Podgora Kuteževo
OB038-12-0018 Intervencije v vrtcih
OB038-15-0006 Računalniška oprema Zavod De Notre Dame
OB038-18-0020 Računalniška oprema VVE Podgrad
OB038-18-0021 Investicijsko vzdrževanje VVE Knežak

4001948 - KONCESIJSKI OTROŠKI VRTEC
Vrednost: 133.443 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz postavke se financirajo sredstva za plače zaposlenih in materialni stroški. Pri koncesijskem vrtcu med sredstva za
plače štejemo plače, druge izdatke zaposlenih (potni stroški in regres za prehrano), regres za letni dopust in
sredstva za prispevke delodajalca. Za ta sredstva skupaj je bilo v letu 2018 planiranih 105.648 evrov, od tega
porabljenih pa 105.002 evrov.
Med materialne stroške pa štejemo živila, elektriko, komunalne storitve, zavarovalne premije, ogrevanje,
materialne stroške in vzdrževanje programa SAOP. Od skupno 30.608 evrov planiranih za leto 2018, je bilo
porabljenih 28.442 evrov.
Zaradi razhajanj med načrtovanimi sredstvi in dejanskimi stroški so bile znotraj postavke sredstev za plače in
materialnih stroškov potrebne posamezne prerazporeditve.
Skupno je bilo tako realiziranih 97,9 % sredstev.
Pravne podlage:
- Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva,
- Koncesijska pogodba za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva,
- Aneks št. 1 in št. 2 h Koncesijski pogodbi,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pogodba o financiranju dejavnosti zavoda za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je vrtcu zagotavljati sredstva za čim boljše izvajanje programov in s tem otrokom omogočati čim boljšo vzgojo in
izobraževanje.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v okviru načrtovanih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001949 - VRTEC ILIRSKA BISTRICA
Vrednost: 901.030 €
Opis proračunske postavke:
Iz postavke se financirajo sredstva za plače zaposlenih in materialni stroški. Med sredstva za plače štejemo plače,
druge izdatke zaposlenih (potni stroški in regres za prehrano), regres za letni dopust, sredstva za prispevke
delodajalca, sredstva za premije kolektivnega zavarovanja in jubilejne nagrade ter odpravnine. Za ta sredstva skupaj
je bilo v letu 2018 planiranih 681.859 evrov, ki so bili porabljeni v celoti.
Med materialne stroške štejemo živila, elektriko, komunalne storitve, zavarovalne premije, varovanje objektov,
tekoče vzdrževanje objektov in opreme, ogrevanje, materialne stroške, vzdrževanje programa SAOP in plačilo
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nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Od skupno 230.774 evrov planiranih za leto 2018, je bilo porabljenih
219.171 evrov. Zaradi razhajanj med načrtovanimi sredstvi in dejanskimi stroški so bile znotraj postavke sredstev za
plače in materialnih stroškov potrebne posamezne prerazporeditve.
Skupno je bilo tako realiziranih 96,7 % sredstev.
Pravne podlage:
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je vrtcu zagotavljati sredstva za čim boljše izvajanje programov in s tem otrokom omogočati čim boljšo vzgojo in
izobraževanje.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v okviru načrtovanih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 - Osnovno šolstvo
4001912 - VARSTVO PRI DELU
Vrednost: 7.875 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Planirana so bila sredstva v višini 11.537 evrov za financiranje strokovnih nalog iz varstva pri delu in požarnega
varstva v javnih zavodih, pregledov hidrantnega omrežja, gasilnikov, aktivne požarne zaščite ter usposabljanj za
zaposlene v zavodih. Sredstva so bila realizirana v višini 7.875 evrov, realizacija tako znaša 68%.
Pravne podlage:
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Pogodba o izvajanju aktivnosti vezanih na varstvo pri delu in požarno varnost.
Dolgoročni in letni cilji:
Sredstva na postavki so bila namenjena financiranju izvajanja strokovnih nalog iz varstva pri delu in požarnega
varstva v javnih zavodih, pregledov hidrantnega omrežja, gasilnikov, aktivne požarne zaščite ter usposabljanj za
zaposlene v zavodih.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da so bila sredstva smotrno porabljena za izvedbo zastavljenega cilja.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001917 - OSNOVNA ŠOLA DRAGOTIN KETTE
Vrednost: 53.661 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Z veljavnim proračunom načrtovana sredstva za financiranje javnega zavoda v skupni višini 54.113 evrov so bila
realizirana v višini 53.661 evrov oziroma 99 %.
Sredstva za financiranje stroškov izvedbe varstva vozačev, načrtovana v višini 8.850 evrov so bila v znesku 7.684
evrov, skladno z določili Odloka o proračunu, na predlog šole, prerazporejena za investicijske namene. Zakonsko
obveznost kritja materialnih stroškov osnovni šoli smo izpolnili z povračilom stroškov elektrike, ogrevanja,
komunalnih storitev, zavarovalnih premij, stroškov varovanja objektov, vzdrževanja programa SAOP, tekočega
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vzdrževanja ter stroškov letnega čiščenja steklenih pročelij šole. Med posameznimi postavkami so bile, glede na
dejanske stroške izvedene prerazporeditve v skladu z odlokom.
Pravna podlaga:
- Odlok o ustanovitvi osnovne šole,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Osnovnošolsko izobraževanje omogoča učenkam in učencem osebnostni razvoj, jim posreduje temeljna znanja in
spretnosti in omogoča nadaljnje izobraževanje. Z zagotavljanjem sredstev osnovni šoli zagotavljamo zakonsko
predpisane pogoje za izvrševanje osnovnošolskega programa.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Osnovni šoli smo zagotovili potrebna sredstva za izvrševanje osnovnošolskega programa.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001918 - OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA
Vrednost: 135.897 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Z veljavnim proračunom načrtovana sredstva za financiranje javnega zavoda v skupni višini 136.635 evrov, so bila
realizirana v višini 135.897 evrov oz. 99,5 %.
Sredstva za financiranje stroškov izvedbe varstva vozačev, načrtovana v višini 8.850 evrov so bila realizirana v višini
5.243 evrov. Preostala sredstva so bila, skladno z določili odloka o proračunu, na predlog šole, prerazporejena za
investicijske namene. Zakonsko obveznost kritja materialnih stroškov osnovni šoli smo izpolnili z povračilom
stroškov elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, zavarovalnih premij, stroškov varovanja objektov, vzdrževanja
programa SAOP ter tekočega vzdrževanja. Med posameznimi postavkami so bile, glede na dejanske stroške
izvedene prerazporeditve v skladu z odlokom.
Pravna podlaga:
- Odlok o ustanovitvi osnovne šole,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Osnovnošolsko izobraževanje omogoča učenkam in učencem osebnostni razvoj, jim posreduje temeljna znanja in
spretnosti in omogoča nadaljnje izobraževanje. Z zagotavljanjem sredstev osnovni šoli zagotavljamo zakonsko
predpisane pogoje za izvrševanje osnovnošolskega programa.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Osnovni šoli smo zagotovili potrebna sredstva za izvrševanje osnovnošolskega programa.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001919 - OSNOVNA ŠOLA JELŠANE
Vrednost: 29.886 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Z veljavnim proračunom načrtovana sredstva za financiranje javnega zavoda v skupni višini 31.650 evrov so bila
realizirana v višini 29.886 evrov oz. 94 %.
Sredstva za financiranje stroškov izvedbe varstva vozačev, načrtovana v višini 4.425 evrov so bila realizirana v višini
2.809 evrov. Zakonsko obveznost kritja materialnih stroškov osnovni šoli smo izpolnili z povračilom stroškov
elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, zavarovalnih premij, stroškov varovanja objektov, vzdrževanja programa
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SAOP, tekočega vzdrževanja ter stroškov vzdrževanja čistilne naprave. Med posameznimi postavkami so bile, glede
na dejanske stroške izvedene prerazporeditve v skladu z odlokom.
Pravna podlaga:
- Odlok o ustanovitvi osnovne šole,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Osnovnošolsko izobraževanje omogoča učenkam in učencem osebnostni razvoj, jim posreduje temeljna znanja in
spretnosti in omogoča nadaljnje izobraževanje. Z zagotavljanjem sredstev osnovni šoli zagotavljamo zakonsko
predpisane pogoje za izvrševanje osnovnošolskega programa.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Osnovni šoli smo zagotovili potrebna sredstva za izvrševanje osnovnošolskega programa.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001920 - OSNOVNA ŠOLA TONETA TOMŠIČA KNEŽAK
Vrednost: 30.137 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Z veljavnim proračunom načrtovana sredstva za financiranje javnega zavoda v skupni višini 33.857 evrov so bila
realizirana v višini 30.137 evrov oz. 89 %.
Sredstva za financiranje stroškov izvedbe varstva vozačev, načrtovana v višini 4.425 evrov so bila realizirana v višini
1.850 evrov. Preostala sredstva so bila, skladno z določili odloka o proračunu, na predlog šole, prerazporejena za
investicijske namene. Zakonsko obveznost kritja materialnih stroškov osnovni šoli smo izpolnili z povračilom
stroškov elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, zavarovalnih premij, stroškov varovanja objektov, vzdrževanja
programa SAOP ter tekočega vzdrževanja. Med posameznimi postavkami so bile, glede na dejanske stroške
izvedene prerazporeditve v skladu z odlokom.
Pravna podlaga:
- Odlok o ustanovitvi osnovne šole,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Osnovnošolsko izobraževanje omogoča učenkam in učencem osebnostni razvoj, jim posreduje temeljna znanja in
spretnosti in omogoča nadaljnje izobraževanje. Z zagotavljanjem sredstev osnovni šoli zagotavljamo zakonsko
predpisane pogoje za izvrševanje osnovnošolskega programa.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Osnovni šoli smo zagotovili potrebna sredstva za izvrševanje osnovnošolskega programa.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001921 - OŠ PODGORA KUTEŽEVO
Vrednost: 41.734 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Z veljavnim proračunom načrtovana sredstva za financiranje javnega zavoda v skupni višini 49.069 so bila realizirana
v višini 41.734 evrov oz. 85 %.
Od načrtovanih 4.425 evrov sredstev za financiranje stroškov izvedbe varstva vozačev je bilo realizirano 3.312
evrov. Preostala sredstva so bila, skladno z določili odloka o proračunu, na predlog šole, prerazporejena za
investicijske namene. Zakonsko obveznost kritja materialnih stroškov osnovni šoli smo izpolnili z povračilom
305

stroškov elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, zavarovalnih premij, stroškov varovanja objektov, vzdrževanja
programa SAOP ter tekočega vzdrževanja. Med posameznimi postavkami so bile, glede na dejanske stroške
izvedene prerazporeditve v skladu z odlokom.
Pravna podlaga:
- Odlok o ustanovitvi osnovne šole,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Osnovnošolsko izobraževanje omogoča učenkam in učencem osebnostni razvoj, jim posreduje temeljna znanja in
spretnosti in omogoča nadaljnje izobraževanje. Z zagotavljanjem sredstev osnovni šoli zagotavljamo zakonsko
predpisane pogoje za izvrševanje osnovnošolskega programa.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Osnovni šoli smo zagotovili potrebna sredstva za izvrševanje osnovnošolskega programa.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001922 - OŠ RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD
Vrednost: 49.636 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Z veljavnim proračunom načrtovana sredstva za financiranje javnega zavoda v skupni višini 50.069 evrov so bila
realizirana v višini 49.636 evrov oz. 99 %.
Sredstva za financiranje stroškov izvedbe varstva vozačev, načrtovana v višini 6.480 evrov so bila realizirana v višini
6.107 oz. 94 %. Sredstva za sofinanciranje spremljevalca otroku s posebnimi potrebami, načrtovana v višini 7.830
evrov so bila realizirana v celoti. Zakonsko obveznost kritja materialnih stroškov osnovni šoli smo izpolnili z
povračilom stroškov elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, zavarovalnih premij, stroškov varovanja objektov,
vzdrževanja programa SAOP ter tekočega vzdrževanja. Med posameznimi postavkami so bile, glede na dejanske
stroške izvedene prerazporeditve v skladu z odlokom.
Pravna podlaga:
- Odlok o ustanovitvi osnovne šole,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Osnovnošolsko izobraževanje omogoča učenkam in učencem osebnostni razvoj, jim posreduje temeljna znanja in
spretnosti in omogoča nadaljnje izobraževanje. Z zagotavljanjem sredstev osnovni šoli zagotavljamo zakonsko
predpisane pogoje za izvrševanje osnovnošolskega programa.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Osnovni šoli smo zagotovili potrebna sredstva za izvrševanje osnovnošolskega programa.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001923 - OŠ RUDIJA-MAHNIČA BRKINCA PREGARJE
Vrednost: 25.662 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Z veljavnim proračunom načrtovana sredstva za financiranje javnega zavoda v skupni višini 26.242 evrov so bila
realizirana v višini 25.662 evrov oz. 98 %.
Sredstva za financiranje stroškov izvedbe varstva vozačev, načrtovana v višini 4.425 evrov so bila realizirana v višini
4.195 evrov. Preostala sredstva so bila, skladno z določili odloka o proračunu, na predlog šole, prerazporejena za
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investicijske namene. Zakonsko obveznost kritja materialnih stroškov osnovni šoli smo izpolnili z povračilom
stroškov elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, zavarovalnih premij, stroškov varovanja objektov, vzdrževanja
programa SAOP, tekočega vzdrževanja ter vzdrževanja čistilne naprave. Med posameznimi postavkami so bile,
glede na dejanske stroške izvedene prerazporeditve v skladu z odlokom.
Pravna podlaga:
- Odlok o ustanovitvi osnovne šole,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Osnovnošolsko izobraževanje omogoča učenkam in učencem osebnostni razvoj, jim posreduje temeljna znanja in
spretnosti in omogoča nadaljnje izobraževanje. Z zagotavljanjem sredstev osnovni šoli zagotavljamo zakonsko
predpisane pogoje za izvrševanje osnovnošolskega programa.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Osnovni šoli smo zagotovili potrebna sredstva za izvrševanje osnovnošolskega programa.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001924 - LOGOPED ZA ŠOLSKE OTROKE
Vrednost: 12.220 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Z zagotovljenimi sredstvi na postavki zagotavljamo osnovnošolskim otrokom s težavami v govorno jezikovni
komunikaciji in drugimi specifičnimi težavami (motnje branja, pisanja, disleksija) strokovne preglede, obravnavo
in pomoč s strani usposobljenih logopedinj iz Centra za korekcijo sluha in govora Portorož. Za leto 2018 so bila za
sofinanciranje stroškov dela logopedinj (0,4 delovnega mesta) načrtovana sredstva v višini 13.884 evrov. Realizirana
so bila v višini 12.220 evrov oziroma 88 %. Realizacija je nižja od načrtovane, ker je zadnji zahtevek v letu 2018
zapadel v plačilo v letu 2019.
Pravna podlaga:
- Pogodba o sofinanciranju programa logopedske dejavnosti za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
S sofinanciranjem programa omogočamo osnovnošolskim otrokom strokovno logopedsko obravnavo (sistematski in
strokovni pregledi) in pomoč (vaje, napotitev k drugim strokovnjakom,) v prostorih šole.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Otroci z logopedskimi težavami so ustrezno obravnavani oziroma napoteni k ustreznim strokovnjakom.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001925 - VZGOJNI ZAVOD ELVIRA VATOVEC
Vrednost: 7.970 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov Centra za usposabljanje Elvira Vatovec
Strunjan (CUEV), glede na število učencev iz naše občine, ki se šolajo v navedenem centru (v tem šolskem letu 2
učenca). Načrtovana skupna sredstva v višini 9.914 evrov so bila realizirana v višini 7.970 evrov oziroma 80 %. 7.970
evrov je bilo porabljenih za sofinanciranje najemnine za prostore enote centra v Divači. Preostala sredstva niso bila
porabljena.
Pravna podlaga:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
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- Pogodba o sofinanciranju CUEV Strunjan v letu 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Osnovnošolsko izobraževanje v okviru CUEV omogoča učenkam in učencem s posebnimi potrebami osebnostni
razvoj, jim posreduje temeljna znanja in spretnosti in omogoča nadaljnje izobraževanje.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
CUEV smo zagotovili ustrezna sofinancerska sredstva za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja, glede na število
vključenih otrok iz naše občine.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001927 - REGRESIRANJE STAREGA PAPIRJA
Vrednost: 2.057 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Osnovnim šolam in vrtcem sofinanciramo zbiranje starega papirja v višini 0,025 evra za vsak kilogram oddanega
papirja. Zbiralne akcije se na šolah organizirajo praviloma dvakrat v letu. Od načrtovanih 3.630 evrov sredstev smo v
letu 2018 realizirali 2.057 evrov oziroma 57 %. Zbrano in oddano je bilo dobrih 82 ton starega papirja.
Pravna podlaga:
- Pogodbe o financiranju dejavnosti javnih zavodov za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilj:
Z zbiranjem starega papirja se otroke ozavešča in usmerja k skrbi za okolje in ločevanju odpadkov. Zbrana sredstva
se porabi tudi za nagrade učencem (izlet,), kar je dodaten motiv za zbiranje starega papirja.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Osnovnim šolam smo izplačali zahtevana sredstva glede na zbrane količine papirja.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001929 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ
Vrednost: 1.782.152 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol v Ilirski Bistrici se je v letu 2018 realiziralo sredstva v skupni
višini 1.698.012 evrov. Za tekoče stroške se je realiziralo sredstva v višini 84.140. Podrobnejša obrazložitev je
podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-07-0080 Investicije v telovadnico OŠ AŽ
OB038-07-0081 Oprema na OŠ AŽ
OB038-07-0083 Sanacija oken v OŠ AŽ
OB038-07-0084 Računalniška oprema v OŠ AŽ
OB038-07-0092 Računalniška oprema v OŠ DK
OB038-07-0093 Oprema na OŠ DK
OB038-07-0123 Oprema na OŠ Jelšane
OB038-07-0171 Računalniška oprema na OŠ Jelšane
OB038-07-0172 Rekonstrukcija OŠ Jelšane
OB038-07-0173 Oprema na OŠ Knežak
OB038-07-0174 Računalniška oprema na OŠ Knežak
OB038-07-0182 Računalniška oprema na OŠ Podgora
OB038-07-0183 Oprema na OŠ Podgora
OB038-07-0186 Računalniška oprema na OŠ Podgrad
OB038-07-0191 Računalniška oprema na OŠ Pregarje
OB038-08-0003 Oprema na OŠ Pregarje
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OB038-10-0071 Izgradnja OŠ Podgrad
OB038-11-0026 Zamenjava pohištva v OŠ DK
OB038-11-0070 Intervencije - šole
OB038-12-0003 Prizidek in sanacija OŠ Knežak
OB038-12-0031 Investicijsko vzdrževanje v OŠ Antona Žnideršiča
OB038-15-0008 Investicijsko vzdrževanje OŠ Jelšane
OB038-15-0011 Investicijsko vzdrževanje OŠ Podgora
OB038-15-0013 Investicijsko vzdrževanje OŠ Pregarje
OB038-18-0028 Zunanja ureditev OŠ Podgrad

19039002 - Glasbeno šolstvo
4001931 - GLASBENA ŠOLA
Vrednost: 17.938 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Z veljavnim proračunom načrtovana sredstva za financiranje javnega zavoda v skupni višini 17.938 evrov so bila
realizirana v celoti.
Zakonsko obveznost kritja materialnih stroškov glasbeni šoli smo izpolnili z povračilom stroškov materialnih
stroškov, elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, zavarovalnih premij, stroškov varovanja objektov, vzdrževanja
programa SAOP ter tekočega vzdrževanja. Zavodu smo skladno s pogodbo povrnili sorazmerni del dejanskih
stroškov, razliko so pokrili iz lastnih sredstev - presežka prihodkov nad odhodki. Stroške prevoza in prehrane
zaposlenih zavod krije iz lastnih sredstev (vpisnine, šolnine). Med posameznimi postavkami so bile, glede na
dejanske stroške izvedene prerazporeditve v skladu z odlokom.
Pravna podlaga:
- Odlok o ustanovitvi glasbene šole,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o glasbenih šolah,
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilj:
Javna glasbena šola omogoča osnovno glasbeno izobraževanje učencem iz naše občine. Z zagotavljanjem sredstev
glasbeni šoli zagotavljamo zakonsko predpisane pogoje za izvrševanje osnovnega glasbenega izobraževanja.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Glasbeni šoli smo zagotovili potrebna sredstva za izvrševanje glasbenega izobraževanja.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001932 - UREDITEV GLASBENE ŠOLE
Vrednost: 12.978 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za ureditev glasbene šole v Ilirski Bistrici se je v letu 2018 realiziralo sredstva v skupni višini 12.978 evrov.
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-07-0118 Oprema na glasbeni šoli
OB038-07-0119 Računalniška oprema na glasbeni šoli
OB038-07-0120 Glasbila
OB038-11-0017 Investicijsko vzdrževanje v glasbeni šoli
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19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo
4001933 - UREDITEV SREDNJE ŠOLE
Vrednost: 4.852 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za ureditev srednje šole v Ilirski Bistrici se je v letu 2018 realiziralo sredstva v skupni višini 4.852 evrov. Podrobnejša
obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB038-07-0338 Učila za srednjo šolo
OB038-17-0018 Delil.prehr.in jedil.v sred.šoli Il.B

4001934 - SOFINANCIRANJE DELOVANJA SREDNJE ŠOLE
Vrednost: 129.655 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Z veljavnim proračunom načrtovana sredstva za sofinanciranje delovanja enote Gimnazije v Ilirski Bistrici v skupni
višini 130.418 evrov, so bila realizirana v višini 129.655 evrov oziroma 99 %.
Občina Ilirska Bistrica za delovanje enote Gimnazija v Ilirski Bistrici zagotavlja sredstva za pokrivanje direktnih
stroškov za ogrevanje, električno energijo, komunalne storitve, storitve varovanja ter ostale splošne stroške in
storitve (pošta,..), ki nastanejo pri delovanju srednje šole. Na podlagi pogodbe zagotavlja Občina Ilirska Bistrica
Šolskemu centru Postojna sredstva za sofinanciranje kadra v višini, ki predstavlja razliko glede na sredstva , ki jih za
ta namen zagotavlja MIZŠ (delež plače vodje enote, kadra za izvajanje "nadstandardnih programov" ter kadra za
izvajanje maturitetnih izbirnih vsebin). Zaradi manjšega števila dijakov glede na predhodna šolska leta se, glede na
sistem financiranja srednjih šol (po številu vpisanih dijakov) dodatno zagotavljajo sredstva za tekočo izvedbo pouka.
Med posameznimi postavkami so bile, glede na dejanske stroške izvedene prerazporeditve v skladu z odlokom.
Pravna podlaga:
- Pogodba o zagotavljanju sredstev za izvajanja pouka in drugih dejavnosti v dislociranih oddelkih v Ilirski
Bistrici,
- Pogodba o sofinanciranju enote gimnazije v Ilirski Bistrici v letu 2018,
- Posamezne pogodbe z dobavitelji za elektriko, komunalne storitve, varovanje objektov, dobavo plina.
Dolgoročni in letni cilji:
Z izvajanjem srednješolskega programa gimnazije in tehnik računalništva, ki ga izvaja Šolski center Postojna v Ilirski
Bistrici omogočamo dijakom - našim občanom pridobitev srednješolske izobrazbe v domačem kraju. S
sofinanciranjem delovanja enote zagotavljamo pogoje za izvajanje srednješolskega programa.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zagotovili smo potrebna dodatna sredstva za izvajanje programa.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001935 - VOJAŠKI KOMPLEKS V ILIRSKI BISTRICI
Vrednost: 443 €
Opis proračunske postavke:
Za potrebe plačila elektro storitev na objektu Vojaški kompleks v srednji šoli Ilirska Bistrica je bilo v letu 2018
porabljenih 443 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo
javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi ter področja
pogodbenih razmerij in javnih financ.
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Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z splošnim obratovanjem objekta.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Vse storitve so izvedene gospodarno in učinkovito.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, so bili vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Kakršnikoli učinki poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja niso zaznani.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4001943 - SOFINANCIRANJE MATURANTSKIH PRIREDITEV
Vrednost: 2.267 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Sredstva za sofinanciranje maturantskih prireditev, načrtovana v skupnem znesku 3.753 evrov, so bila realizirana v
višini 2.267 evrov oziroma 60 %. Od tega znašajo sredstva za plačilo prevozov dijakov na opravljanje mature v
Postojno 767 evrov ter sredstva za pomoč maturantom pri izvedbi prireditev 1.500 evrov.
Pravna podlaga:
- Pogodbe o izvedbi prevozov na opravljanje mature in kritju stroškov organizacije parade ter pomoč
maturantom pri izvedbi prireditve.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj sofinanciranja je omogočiti pogoje opravljanja mature (pisni del se opravlja v Postojni) ter pomagati dijakom pri
organizaciji maturantskega plesa.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Financirali in organizirali smo prevoze na pisni del opravljanja mature v Postojni ter sofinancirali stroške
maturantske prireditve.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

1905 - Drugi izobraževalni programi
19059002 - Druge oblike izobraževanja
4001936 - LJUDSKA UNIVERZA
Vrednost: 8.899 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za sofinanciranje delovanja Ljudske univerze zagotovljena sredstva v višini 9.000 evrov so bila realizirana v višini
8.899 evrov oziroma 99 %, in sicer za sofinanciranje stroškov dela strokovnega vodje Ljudske univerze (10 %),
stroškov ogrevanja, elektrike ter ostalih materialnih stroškov (zavarovalne premije, poštne storitve, telefon).
Sredstva za izvajanje projektov in izobraževanj, ki so sestavni del Nacionalnega programa izobraževanja odraslih v
Republiki Sloveniji pridobiva LU preko razpisov Evropskih socialnih skladov in MIZŠ ter tako zagotavlja izvajanje
javno veljavnih in neformalnih izobraževanj v skladu s potrebami skupnosti. V letu 2018 so na LU izvajali podporne
dejavnosti za brezposelne ter informiranje in svetovanje odraslih, pridobivanje temeljnih kompetenc, študijske
krožke, usposabljanja za pridobitev NPK. LU je v letu 2017 pričela tudi z izvajanjem projekta Večgeneracijskega
centra Primorsko - Notranjske regije (VGC) , na katerega se je uspešno prijavila skupaj z ostalimi partnerji iz
Primorsko - Notranjske regije. Dejavnost večgeneracijskega centra se bo izvajala pod okriljem LU v obdobju 20172021. Stroške delovanja VGC krijeta MDDSZ in ESS.
Pravna podlaga:
- Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica,
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- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izobraževanju odraslih,
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Ljudska univerza zagotavlja izobraževanje odraslih preko izvajanja javno veljavnih in neformalnih izobraževanj v
skladu s potrebami lokalnega okolja.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
V letu 2018 so se izvajali programi in dejavnosti za katere so bila sredstva pridobljena na razpisih s strani MIZŠ,
MDDSZ ter ESS. Občina je sofinancirala s pogodbo dogovorjene postavke.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

1906 - Pomoči šolajočim
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
4001913 - REDNI PREVOZ V ŠOLO
Vrednost: 390.555 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Na postavki so zagotovljena sredstva za financiranje rednih prevozov v šolo. Šolski prevozi so se v letu 2018 izvajali z
izvajalci, izbranimi na podlagi javnega naročila šolskih prevozov začetega v juniju 2015 in zaključenega v marcu
2016 in sklenjenimi okvirnimi sporazumi za obdobje štirih šolskih let.
Načrtovana sredstva v višini 427.490 evrov so bila realizirana v višini 390.555 evrov oziroma 91 %.
Pravna podlaga:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Okvirni sporazumi o izvajanju šolskih prevozov.
Dolgoročni in letni cilji:
Z organiziranjem in financiranjem šolskih prevozov zagotavljamo prevoze učencev osnovnih šol, v skladu z določili
Zakona o osnovni šoli ter dijakov Gimnazije Ilirska Bistrica.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Šolski prevozi so se izvajali v skladu s šolskim koledarjem. Z izvedbo javnega naročila na podlagi optimiziranih
šolskih prevozov so se stroški šolskih prevozov občutno znižali.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001914 - DRUGI PREVOZI V ŠOLO
Vrednost: 6.931 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka vključuje sredstva za povračilo stroškov prevoza otrok v osnovno šolo na relacijah, ki niso vključene v
sistem organiziranih šolskih prevozov oz. ko otroci obiskujejo šolo izven svojega šolskega okoliša. Sredstva
zagotovljena v višini 8.593 evrov so bila, glede na prisotnost otrok v šoli, realizirana v višini 6.931 evrov oziroma 81
%.
Opis proračunske postavke:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Odločbe oz. sklepi o povračilu stroškov prevoza.
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Dolgoročni in letni cilji:
Učencem oz. staršem zagotavljamo povračilo stroškov prevoza v šolo in nazaj, v skladu z določili Zakona o osnovni
šoli in s tem omogočamo enakopraven položaj učencev glede pravice do brezplačnega prevoza v šolo.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Upravičencem do povračila stroškov so bila izplačana sredstva v skladu z izdanimi odločbami in prisotnostjo pri
pouku.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001915 - PREVOZ V ZAVODE - OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Vrednost: 54.830 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Sredstva za financiranje organiziranih dnevnih prevozov otrok s posebnimi potrebami na šolanje v zavode za
usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, in sicer v Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan - enota
v Divači, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava ter Center za komunikacijo, sluh in govor
Portorož, načrtovana v višini 54.830 evrov so bila realizirana v celoti.
Pravna podlaga:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Pogodbe z izvajalci prevozov otrok s posebnimi potrebami.
Dolgoročni in letni cilji:
Z organiziranjem in financiranjem dnevnih šolskih prevozov otrok s posebnimi potrebami v zavode, v katerih se
izobražujejo, zagotavljamo pravico učencev do brezplačnega prevoza v skladu z zakonodajo.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Prevozi šoloobveznih otrok so se izvedli v skladu s šolskim koledarjem.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001916 - ŠOLA V NARAVI
Vrednost: 7.706 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka vključuje sredstva za sofinanciranje organizacijskih stroškov ene šole v naravi, za učence osnovnih šol, v
enakem znesku kot ga za drugo šolo v naravi priznava Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Načrtovana
sredstva v višini 7.706 evrov so bila, glede na dejansko izvedbo šol v naravi v letu 2018, realizirana v celoti.
Pravna podlaga:
- Pogodbe o financiranju dejavnosti javnih zavodov za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilj:
S sofinanciranjem stroškov šole v naravi pripomoremo k udeležbi večjega števila učencev in tako omogočamo enake
možnosti za vse učence, saj z delnim kritjem stroškov finančno razbremenimo starše, ki krijejo stroške šole v naravi.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Šole v naravi se udeležuje velika večina učencev. Osnovnim šolam smo povrnili zahtevane zneske za posamezno
šolo v naravi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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4001928 - PREVOZI UČENCEV NA TEKMOVANJA
Vrednost: 5.019 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za sofinanciranje prevozov učencev osnovnih šol na tekmovanja iz znanja ter prevoze na delavnice za nadarjene
učence so bila načrtovana sredstva v skupni višini 5.440 evrov. Realizirana so bila v višini 5.019 evrov oziroma 92,3
% . Šolam povrnemo prevozne stroške.
Pravna podlaga:
- Pogodbe o financiranju dejavnosti javnih zavodov za leto 2018
Dolgoročni in letni cilj:
S sofinanciranjem prevozov omogočamo učencem udeležbo na regijskih in državnem nivoju tekmovanja ter
delavnicah za nadarjene učence in s tem prispevamo k dvigu ravni znanja učencev in razvoju njihovih sposobnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Osnovnim šolam smo izplačali zahtevana sredstva za prevozne stroške na tekmovanja in delavnice.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

19069003 - Štipendije
4001938 - KADROVSKE ŠTIPENDIJE
Vrednost: 73.931 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz te proračunske postavke Občina Ilirska Bistrica izplačuje štipendije za deficitarne poklice. Štipendije se dodeljuje
na podlagi javnega razpisa. Iz postavke se izplačujejo tudi, na podlagi javnega poziva, dodeljene denarne spodbude
za dijake Gimnazije Ilirska Bistrica. V letu 2018 so bila skupna načrtovana sredstva na tej postavki 80.080 evrov.
Porabljena so bila sredstva v višini 73.931 evrov, kar je 92% načrtovanih sredstev. Realizacija je nižja od načrtovane
zaradi manjšega števila štipendistov in prejemnikov spodbude od načrtovanih.
Pravne podlage:
- Pravilnik o dodeljevanju kadrovskih štipendij,
- Pogodbe o štipendiranju,
- Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica,
- Pogodbe o dodelitvi spodbude.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki izplačujemo kadrovske štipendije za deficitarne poklice. S tem želimo finančno pomagati
študentom, jim omogočiti zaposlitev ter hkrati zadržati kader, po katerem je veliko povpraševanje v občini Ilirska
Bistrica. Z dodeljevanjem denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica želimo spodbuditi dijake k vpisu v
program Gimnazija in program Tehnik računalništva in s tem omogočiti nemoteno delovanje dislocirane enote
Šolskega centra Postojna - Gimnazije Ilirska Bistrica.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da smo s štipendiranjem uspešni, saj se je v zadnjih letih v javnih zavodih katerih ustanovitelj je Občina
Ilirska Bistrica zaposlilo precej štipendistov Občine Ilirska Bistrica. Prav tako ocenjujemo, da smo bili z
dodeljevanjem denarnih spodbud uspešni, saj se je v šolskem letu 2018/2019 ohranila izvedba programa Gimnazija.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4001944 - ŠTIPENDIJSKI SKLAD
Vrednost: 2.060 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz te proračunske postavke Občina Ilirska Bistrica vlaga sredstva v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem, in
sicer namenja sredstva za delovanje sklada in štipendije. V letu 2018 je bilo načrtovanih skupno 2.060 evrov
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sredstev. Porabljena so bila sredstva v skupni višini 2.060 evrov, kar je 100% načrtovanih sredstev. Sredstva v višini
2.000 evrov so bila namenjena izplačilu letne štipendije, sredstva v višini 60 evrov pa delovanju Štipendijskega
sklada Univerze na Primorskem.
Pravne podlage:
- Pogodba o vlaganju namenskih sredstev v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki dodeljujemo uspešnim študentom Univerze na Primorskem štipendije za posamezno
študijsko leto. S tem želimo finančno pomagati študentom, ter jim v primeru kadrovskih potreb omogočiti
zaposlitev.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da smo s štipendiranjem uspešni, saj smo do sedaj omogočili zaposlitev nekaterim štipendistom.
Odvisno pa je od trenutnih kadrovskih potreb.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

20 - SOCIALNO VARSTVO
2002 - Varstvo otrok in družine
20029001 - Drugi programi v pomoč družini
4002001 - OBDARITEV OB ROJSTVU OTROKA
Vrednost: 26.320 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz te postavke se plačuje enkratni denarni prispevek ob rojstvu otroka, na podlagi vloge, ki jo posreduje eden izmed
staršev novorojenca, ki izpolnjuje predpisane pogoje: stalno prebivališče prosilca in novorojenca na območju občine
Ilirska Bistrica na dan rojstva otroka, skupno gospodinjstvo prosilca in otroka in pa slovensko državljanstvo. Vloga
mora biti na Občino posredovana v roku 4 mesecev od rojstva otroka.
Za obdaritev ob rojstvu otrok je bilo v letu 2018 planiranih 35.000 evrov, od katerih je bilo porabljeno 75,2 %
sredstev, kar predstavlja 26.320 evrov.
Pravne podlage:
- Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka za novorojence.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je zagotavljati sredstva za obdaritev staršev ob rojstvu otroka in jim s tem pomagati.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4002002 - AVTOBUSNI PREVOZI V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC
Vrednost: 5.460 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Planirana so bila sredstva v višini 8.000 evrov za sofinanciranje avtobusnih prevozov v Moščenićko Drago med
poletnimi počitnicami ter prevozov na eno izmed smučišč med zimskimi počitnicami. Realizirani so bili prevozi na
smučišče Cerkno med zimskimi počitnicami in v Moščenićko Drago med poletnimi počitnicami v vrednosti 5.460
evrov. Realizacija znaša 68,3%.
Pravne podlage:
- Pogodba o izvajanju prevozov
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Dolgoročni in letni cilji:
Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju avtobusnih prevozov v Moščenićko Drago med poletnimi
počitnicami ter prevozov na eno izmed smučišč med zimskimi počitnicami.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da so bila sredstva smotrno porabljena za izvedbo zastavljenega cilja.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 - Centri za socialno delo
4002003 - CSD- PROGRAM SONČEK
Vrednost: 21.607 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz te proračunske postavke se sofinancira program "Dnevni center Sonček", ki ga, po lanskoletni reorganizaciji
centrov za socialno delo v Sloveniji, izvaja Center za socialno delo Primorsko - Notranjska, katerega namen je
nudenje vsakodnevne oskrbe ter učne in psihosocialne pomoči šoloobveznim otrokom prikrajšanim za normalno
družinsko življenje. Program "Dnevni center Sonček" se financira iz sredstev Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti ter sredstev proračuna Občine Ilirska Bistrica. Sofinancira se stroške dela ter materialne
stroške. V letu 2018 so bila načrtovana sredstva v skupni višini 21.940 evrov. Porabljena so bila sredstva v skupni
višini 21.607 evrov, kar je 97% načrtovanih sredstev. Porabljeno je bilo manj sredstev od načrtovanih zaradi nižjih
dejanskih stroškov programa.
Pravne podlage:
- Pogodba o sofinanciranju programa socialnega varstva "Dnevni center Sonček" v letu 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki omogočamo izvedbo programa "Dnevni center Sonček", s katerim je nudena pomoč otrokom
prikrajšanim za normalno družinsko življenje.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da smo s sofinanciranjem tega programa uspešni, saj so v ta program vključeni številni otroci.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4002023 - CSD PROGRAM LAIČNA POMOČ DRUŽINAM
Vrednost: 11.278 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz te proračunske postavke se izvajalcu programa, ki je, po lanskoletni reorganizaciji centrov za socialno delo v
Sloveniji, Center za socialno delo Primorsko - Notranjska, sofinancira izvajanje programa "Laična pomoč družinam",
katerega namen je pomoč družinam pri reševanju konkretnih težav, ki se pojavijo v vsakodnevnih interakcijah med
družinskimi člani po načelu "tukaj in zdaj", kar je mogoče zagotoviti zgolj s konstantno prisotnostjo laičnega
sodelavca v družini. Program je časovno prilagojen pomoči družinam, kjer so starši zaposleni in se v dopoldanskem
času ne morejo vključiti v socialno varstvene storitve pri centru za socialno delo. Gre za prostovoljno vključitev
družinskih članov. Program je prilagojen pomoči glede na prisotno problematiko v posamezni družini.
V letu 2018 so bila načrtovana sredstva v skupni višini 11.278 evrov, ki vključujejo sredstva za stroške dela ter
materialne stroške. Sredstva so bila realizirana v celoti.
Pravne podlage:
- Pogodba o sofinanciranju programa "Laična pomoč družinam" za leto 2018.
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Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki omogočamo izvedbo programa "Laična pomoč družinam". S tem je omogočena pomoč
otrokom ter staršem pri vzgoji otrok.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo uspešnost doseganja ciljev, ker to storitve koristi precej uporabnikov.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
4002004 - DRUŽINSKI POMOČNIK
Vrednost: 34.940 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz te proračunske postavke se izplačuje sredstva za plače in prispevke za osebe - družinske pomočnike, ki so na
podlagi odločbe pristojnega centra za socialno imenovani za družinske pomočnike upravičencem v skladu
s socialno zakonodajo. V letu 2018 so bila načrtovana v višini 50.497 evrov. Porabljena so bila sredstva v višini
34.940 evrov, kar je 69% načrtovanih sredstev. Realizacija je odvisna od števila upravičencev do izbire družinskega
pomočnika.
Pravne podlage:
- Zakon o socialnem varstvu,
- Odločbe pristojnega Centra za socialno delo.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki omogočamo upravičencem, da lahko živijo v domačem okolju.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da smo s sofinanciranjem tega programa uspešni.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4002027 - PROGRAM OSEBNE ASISTENCE ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
Vrednost: 9.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz te postavke se sofinancira Zvezi paraplegikov Slovenije izvajanje programa osebne asistence za upravičence , ki so
občani občine Ilirska Bistrica. V letu 2018 so bila sredstva, načrtovana v višini 9.600 evrov porabljena v celoti.
Pravne podlage:
- Pogodba o sofinanciranju programa osebne asistence Zvezi paraplegikov Slovenije v letu 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se sofinancira stroške dela osebnima asistentoma, ki nudita pomoč paraplegikom iz občine
Ilirska Bistrica.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo uspešnost izvajanja programa osebne asistence, ker je tako omogočeno občanom, da lahko živijo v
domačem okolju.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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20049003 - Socialno varstvo starih
4002005 - OSKRBNINE V DSO
Vrednost: 336.382 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz te proračunske postavke se plačujejo oziroma doplačujejo storitve institucionalnega varstva za občane s stalnim
prebivališčem v občini Ilirska Bistrica. V letu 2018 so bila na postavki načrtovana sredstva v višini 385.000 evrov.
Porabljena so bila sredstva v višini 336.382 evrov, kar je 87% načrtovanih sredstev. Ostala sredstva so ostala
neporabljena zaradi večjih načrtovanih sredstev od dejansko nastalih stroškov institucionalnega varstva.
Pravne podlage:
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Odločbe pristojnega centra za socialno delo.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki finančno pomagamo upravičencem do doplačila oziroma plačila storitve institucionalnega
varstva.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da smo uspešni, ker so do oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičeni številni občani.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4002021 - POMOČ NA DOMU
Vrednost: 75.826 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz te proračunske postavke se financira socialno - varstvena storitev "pomoč družini na domu" kot socialna oskrba
na domu. Storitev je organizirana samostojno in se izvaja samo na področju občine Ilirska Bistrica. Izvajalec storitve
Pomoč družini na domu, kot socialne oskrbe na domu, je, po lanskoletni reorganizaciji centrov za socialno delo
Center za socialno delo Primorsko - Notranjska, kot pravni naslednik Centra za socialno delo Ilirska Bistrica. Izvajalec
izvaja storitev na podlagi letnih pogodb sklenjenih z Občino Ilirska Bistrica. V letu 2018 so bila načrtovana sredstva v
višini 79.066 evrov. Porabljena so bila sredstva v višini 75.826 evrov, kar je 96% načrtovanih sredstev. Ostala
sredstva so ostala neporabljena zaradi višjih načrtovanih stroškov od dejansko nastalih.
Pravne podlage:
- Odlok o organiziranju javne službe pomoči na domu v občini Ilirska Bistrica,
- Pogodba o izvajanju storitve "Pomoč družini na domu",
- Pogodba o financiranju socialnovarstvene storitve "Pomoč na domu" v letu 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki zagotavljamo socialno varstveno storitev in s tem omogočamo uporabnikom, da ostanejo čim
dlje v svojem domačem okolju, kar je zanje prijetneje pa tudi cenovno ugodneje od institucionalnega varstva.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo uspešnost doseganja ciljev, ker se te storitve poslužuje precej uporabnikov.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4002022 - PROGRAM POMOČI BOLNIM IN STAREJŠIM
Vrednost: 2.415 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz te proračunske postavke se je dosedanjemu izvajalcu programa, Centru za socialno delo Ilirska Bistrica,
sofinanciralo izvajanje programa subvencionirani prevozi, katerega namen je zmanjšati prikrajšanost in zagotoviti
enako dostopnost storitev vseh osebam, ki nimajo širše socialne mreže. V letu 2018 so sredstva v skupni višini 2.578
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evrov, ki vključujejo sredstva za stroške dela, materialne stroške in stroške najema vozila, porabljena v višini 2.415
evrov, oziroma 94%. Sredstva so bila namenjena plačilu obveznosti iz leta 2017, saj je izvajanje programa z letom
2018 prevzel TIC Ilirska Bistrica.
Pravne podlage:
- Pogodba o sofinanciranju programa subvencionirani prevozi za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki omogočamo izvedbo programa subvencionirani prevozi, s tem omogočamo vsem občanom
enako dostopnost storitev.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo uspešnost doseganja ciljev, ker to storitve koristi precej uporabnikov.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4002030 - PROJEKT VEČGENERACIJSKIH CENTROV
Vrednost: 9.820 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz te proračunske postavke se izvajalcu, po lanskoletni reorganizaciji centrov za socialno delo v Sloveniji je to Center
za socialno delo Primorsko - Notranjska, ki sodeluje z Ljudsko univerzo Ilirska Bistrica pri izvajanju projekta
Večgeneracijskega centra, sofinancira izvajanje navedenega projekta. Cilji programa so zasnovani v smeri nudenja
dostopnih, raznolikih in kvalitetnih programov, ki bodo za potrebe ranljive skupine prebivalstva prispevali k dvigu
kakovosti življenja in preprečevali zdrs v socialno izključenost s poudarkom na večji integraciji ranljivih družbenih
skupin.
V letu 2018 so bila načrtovana sredstva v skupni višini 11.160 evrov. Porabljena so bila sredstva v višini 9.820 evrov,
kar je 88 % načrtovanih sredstev. Ostala sredstva so ostala neporabljena zaradi višjih načrtovanih stroškov od
dejansko nastalih.
Pravne podlage:
- Pogodba o financiranju projekta "Večgeneracijskega centra" Centru za socialno delo Ilirska Bistrica za
leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se izvajalcu omogoča sodelovanje pri izvajanju navedenega projekta.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo uspešnost doseganja ciljev, ker so bile izvedene številne aktivnosti.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
4002008 - SUBVENCIJE STANARIN
Vrednost: 8.346 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz te postavke se subvencionira neprofitne najemnine, v primeru, ko Občina ne razpiše Razpisa za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem več kot 1 leto, pa tudi tržne najemnine.
Za leto 2018 je bilo z veljavnim proračunom načrtovanih 15.000 evrov, od tega porabljenih pa 8.346 evrov, kar
predstavlja 55,6% porabo.
Pravne podlage:
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Stanovanjski zakon.
Dolgoročni in letni cilji:
Na tej postavki je cilj zagotavljanje sredstev za izvajanje proračuna v skladu z oceno sredstev.
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Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4002009 – ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI
Vrednost: 0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Postavka v letu 2018 ni bila realizirana.

4002010 - PLAČILO POGREBNIN
Vrednost: 949 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Po določilih 16. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti je občina dolžna poravnati stroške
pokopa umrlih, ki nimajo dedičev, ali če ti niso zmožni poravnati teh stroškov. V letu 2018 je bilo na ti postavki
planiranih 5.000 evrov, ki so bila porabljena v višini 949 evrov.
Pravne podlage:
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je zagotavljati sredstva za morebitna plačila stroškov pokopov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
V letu 2018 smo sredstva zagotavljali, vendar so bila porabljena v manjšem obsegu.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4002025 - SUBVENCIJE UČENCEM - ŠOLA V NARAVI
Vrednost: 8.023 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz te proračunske postavke se izplačuje subvencije namenjene učencem, katerih starši zaradi socialnega položaja ne
morejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.
V letu 2018 so bila načrtovana sredstva v višini 8.400 evrov. Porabljena so bila sredstva v višini 8.023 evrov, kar je
96% načrtovanih sredstev. Poraba sredstev je odvisna od števila učencev, ki so bili upravičeni do subvencije za šolo
v naravi.
Pravne podlage:
- Pravilnik o financiranju šole v naravi iz proračuna Občine Ilirska Bistrica.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki omogočamo udeležbo v šoli v naravi tudi tistim učencem, katerih starši ne morejo v celoti
plačati prispevka za šolo v naravi.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo uspešnost doseganja ciljev, ker je številnim otrokom omogočena udeležba v šoli v naravi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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20049005 - Socialno varstvo zasvojenih
4002014 - DRUŠTVO POT
Vrednost: 9.066 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz te proračunske postavke se Društvu "Pot" sofinancira izvajanje programa "Pomoč pri urejanju socialnih stisk
osebam, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog in njihovim bližnjim". Gre za kontinuirano obravnavo
oseb, ki se želijo vključiti v skupino za samopomoč oz. potrebujejo individualno obravnavo. V letu 2018 so bila
načrtovana sredstva v višini 9.066 evrov. Sredstva so bila porabljena v celoti.
Program je v večjem delu financiran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Pravne podlage:
- Pogodba o sofinanciranju izvajanja programa "Pomoč pri urejanju socialnih stisk osebam, ki imajo težave
zaradi uživanja nedovoljenih drog in njihovim bližnjim" za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki omogočamo Društvu "Pot" izvajanje navedenega programa.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Iz poročil "Društva Pot" je razvidna uspešnost izvajanja programa. Tako ocenjujemo uspešnost doseganja
zastavljenih ciljev.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
4002015 - RDEČI KRIŽ
Vrednost: 26.183 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz te proračunske postavke se sofinancira RKS- Območno združenje Ilirska Bistrica, ki izvaja programe na podlagi
Zakona o Rdečem križu Slovenije, ki so: pomoč ob elementarnih in drugih nesrečah, opravljanje službe za
poizvedovanje, krvodajalstvo. Drugi temeljni programi Rdečega križa so: socialni programi, preventiva in vzgoja za
zdravje, delo z mladimi, organizacija letovanj, preventivno zdravstvena dejavnost, širjenje znanj o Rdečem križu in
mednarodnem humanitarnem pravu.
V letu 2018 so bila načrtovana sredstva v višini 27.217 evrov. Porabljena so bila sredstva v višini 26.183 evrov, kar je
96,2% načrtovanih sredstev. Sredstva so namenjena za sofinanciranje dela sredstev za plače in prispevke sekretarke
ter za namen izvedbe obdaritve občank starih nad 80 let ob dnevu žena.
Pravne podlage:
- Pogodba o sofinanciranju izvajanja programa RKS - Območno združenje Ilirska Bistrica v letu 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki omogočamo RKS- Območno združenje Ilirska Bistrica izvajanje navedenega programa, ki je v
občini Ilirska Bistrica nujno potreben. Z obdaritvijo občank starih nad 80 let ob dnevu žena se razveseljuje starejše
gospe, ki jim je tovrstna pozornost dragocena.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo uspeh pri doseganju ciljev, ker so vsi programi uspešno izvedeni in območno združenje nemoteno
deluje.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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4002016 - SOŽITJE
Vrednost: 2.500 €
Opis proračunske postavke:
Iz te proračunske postavke se sofinancira Društvo Sožitje, ki za varovance izvaja program vseživljenjskega učenja
oseb z motnjami v duševnem razvoju v Občini Ilirska Bistrica ter organizira in izvaja posebne socialne aktivnosti v
Društvu Sožitje Ilirska Bistrica.
V letu 2018 so bila načrtovana sredstva v višini 2.500 evrov. Sredstva so bila porabljena v celoti.
Pravne podlage:
- Pogodba o sofinanciranju programa Društva Sožitje za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki omogočamo Društvu Sožitje izvajanje navedenega programa, ki je v občini Ilirska Bistrica
nujno potreben.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo uspeh pri doseganju ciljev, ker so vsi programi uspešno izvedeni.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4002017 - VDC
Vrednost: 1.900 €
Opis proračunske postavke:
Iz te proračunske postavke se sofinancira Varstveno delovni center Koper, enota Ilirska Bistrica, ki izvaja za
varovance zavoda dopolnilni program, ki pomeni program dejavnosti za izboljšanje kvalitete njihovega življenja in
ohranjanje njihovih psihofizičnih sposobnosti ter obsega dejavnosti s kulturnega, izobraževalno razvedrilnega, širše
ustvarjalnega in športno rekreacijskega področja, ki ga financer redne dejavnosti zavoda, Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti ne financira.
V letu 2018 so bila načrtovana sredstva v višini 1.900 evrov. Sredstva so bila porabljena v celoti.
Pravne podlage:
- Pogodba o sofinanciranju dopolnilnega programa Varstveno delovnega centra Koper, enota Ilirska
Bistrica v letu 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki omogočamo Varstveno delovnemu centru Koper, enoti Ilirska Bistrica izvajanje navedenega
programa, ki je v občini Ilirska Bistrica nujno potreben.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo uspeh pri doseganju ciljev, ker so vsi programi uspešno izvedeni.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4002018 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV HUMANITARNIH DRUŠTEV
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz te postavke se sofinancira programe humanitarnih društev, na podlagi Javnega razpisa za zbiranje predlogov za
sofinanciranje humanitarnih programov v občini Ilirska Bistrica za posamezno leto. V letu 2018 so bila načrtovana
sredstva v višini 10.000 evrov. Sredstva so bila porabljena v celoti.
Pravne podlage:
- Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov v občini Ilirska Bistrica,
- Pogodbe o sofinanciranju humanitarnih programov v občini Ilirska Bistrica za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se sofinancira humanitarna društva, ki izvajajo humanitarne programe v občini Ilirska Bistrica.
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Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo uspešnost doseganja ciljev, ker smo sofinancirali humanitarna društva, ki so s pridobljenimi sredstvi
realizirala številne humanitarne programe.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4002020 - VARNA HIŠA
Vrednost: 6.191 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Za sofinanciranje delovanja Regijske varne hiše Kras, ki se izvaja v okviru CSD Južna Primorska in v katere projekt je
vključenih 13 občin, smo v letu 2018 zagotovili sredstva v višini 7.706 evrov, ki so bila realizirana v višini 6.191 evrov
oziroma 80 %. Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov, ki nastajajo pri delovanju varne hiše,
stroškov dela strokovnih delavk ter sofinanciranju najemnine za prostore varne hiše. Program Regijske varne hiše
Kras je sofinanciran tudi s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in sicer preko
razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva.
Pravna podlaga:
- Pogodba o sofinanciranju izvajanja programa Regijske varne hiše Kras v letu 2018.
Dolgoročni in letni cilj:
Program varne hiše zagotavlja bivanje in pomoč ženskam, žrtvam nasilja v družini in njihovim otrokom. Občina
Ilirska Bistrica, skupaj z ostalimi, v projekt vključenimi občinami sofinancira delovanje oz. program Regijske varne
hiše Kras na podlagi dogovorjenega načina sofinanciranja.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Regijski varni hiši smo zagotovili sofinancerski delež sredstev za delovanje v skladu s sklenjeno pogodbo.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4002024 - HUMANITARNA POMOČ BREZPOSELNIM
Vrednost: 0 €
Opis proračunske postavke:
Iz te proračunske postavke se RKS - Območnemu združenju Ilirska Bistrica dodeli sredstva za pripravo humanitarnih
paketov v primeru večjih potreb.
V letu 2018 realizacije na tej postavki ni bilo.

4002028 - POMOČ BREZDOMCEM TER DRUGIM SKUPINAM PREBIVALSTVA
Vrednost: 4.169 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Iz te proračunske postavke se izvajalcu programa, po lanskoletni reorganizaciji centrov za socialno delo v Sloveniji je
to Center za socialno delo Primorsko - Notranjska, sofinancira izvajanje razvojnega socialnovarstvenega programa
Bivalna enota Pod Drago, katerega namen je v bivalno enoto sprejeti "vse", ki začasno potrebujejo pomoč in
podporo v obliki nastanitve ter osebnostne podpore.
V letu 2018 so bila načrtovana sredstva v skupni višini 4.961 evrov. Porabljena so bila sredstva v višini 4.169 evrov,
kar je 84 % načrtovanih sredstev. Ostala sredstva so ostala neporabljena zaradi višjih načrtovanih stroškov od
dejansko nastalih.
Pravne podlage:
- Pogodba o sofinanciranju programa "Pomoč brezdomcem ter drugim skupinam prebivalstva" v letu 2018
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se izvajalcu programa omogoča izvajanje navedenega programa, ki občanom nudi pomoč in
podporo v obliki nastanitve.
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Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo uspešnost doseganja ciljev, ker je bilo omogočeno občanom, ki so potrebovali bivališče, bivanje v
bivalni enoti.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
4002201 - ODPLAČILO KREDITA SKLADOM
Vrednost: 834 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obresti za kredit najet v letu 1994. V letu 2018 so bila sredstva
načrtovana v višini 900 evrov ter realizirana v višini 834 evrov, kar predstavlja 92,7 % vseh planiranih sredstev.
Pravne podlage:
- Kreditna pogodba in amortizacijski načrt.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj v okviru proračunske postavke je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna ter doseganje čim
nižjih stroškov odplačevanja dolga.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4002202 - ODPLAČILO KREDITA BANKAM
Vrednost: 73.815 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obresti za kredite pri poslovnih bankah, ki se plačujejo mesečno v
odvisnosti od še neodplačane glavnice in obrestne mere. V letu 2018 so bila sredstva načrtovana v višini 84.893
evrov ter realizirana v višini 73.815 evrov, kar predstavlja 87 % vseh planiranih sredstev. Nižja realizacija od
planirane je predvsem zaradi znižanja obrestnih mer za plačilo obresti pri najetih kreditih.
Pravne podlage:
Kreditne pogodbe in amortizacijski načrti.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj v okviru proračunske postavke je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna ter doseganje čim
nižjih stroškov odplačevanja dolga.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
4002203 - STROŠKI VODENJA KREDITOV
Vrednost: 440 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo stroškov vodenja kreditov, in sicer svetovanje pri najemanju
kreditov ter stroške vodenja kreditov, ki jih občina odplačuje. V letu 2018 so bila sredstva načrtovana v višini 3.500
evrov ter realizirana v višini 400 evrov, kar predstavlja 12,6 % vseh planiranih sredstev.
Pravne podlage:
- Kreditne pogodbe
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj v okviru proračunske postavke je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna ter čim manjša
poraba zaradi najema novih kreditov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
23029001 - Rezerva občine
4002301 - REZERVA
Vrednost: 23.500 €
Opis proračunske postavke:
Sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, idr.
S proračunom za leto 2018 je bila oblikovana proračunska rezerva v višini 23.500 evrov.
Pravne podlage:
- Zakon o javnih financah.
Dolgoročni in letni cilji:
Vzpostaviti sistem za intervencijo.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Stalna proračunska rezerva vzpostavljena na podlagi 48. člena ZJF.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
Občina Ilirska Bistrica v letu 2018 ne izkazuje finančnih in naložb.

C - Račun financiranja
400 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 713.697 €

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
4002201 - ODPLAČILO KREDITA SKLADOM
Vrednost: 16.990 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za odplačilo glavnice za kredit najet v letu 1994. V letu 2018 so bila sredstva
načrtovana v višini 16.990 evrov ter realizirana v celoti kar predstavlja 100 % vseh planiranih sredstev.
Pravne podlage:
Kreditna pogodba in amortizacijski načrt.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj v okviru proračunske postavke je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna ter doseganje čim
nižjih stroškov odplačevanja dolga.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4002202 - ODPLAČILO KREDITA BANKAM
Vrednost: 696.708 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za odplačilo glavnic kreditov najetih pri poslovnih bankah, ki se plačujejo po
sklenjeni kreditni pogodbi in amortizacijskim načrtom. V letu 2018 so bila sredstva načrtovana v višini 699.654
evrov ter realizirana v višini 696.708 evrov, kar predstavlja 99,6 % vseh planiranih sredstev.
Pravne podlage:
Kreditne pogodbe in amortizacijski načrti.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj v okviru proračunske postavke je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna ter doseganje čim
nižjih stroškov odplačevanja dolga.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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500 - KRAJEVNA SKUPNOST BITNJA
Vrednost: 38.582 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5000201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 3 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti. Za stroške
plačilnega prometa so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 5 evrov in realizirana v višini 3 evrov.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5000601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 3.824 €
Opis proračunske postavke:
Krajevna skupnost s sprejetim proračunom prejme sredstva za funkcioniranje, v okviru teh sredstev se plačuje
stroške električne energije, vodo in komunalne storitve, sejnine, pisarniški material in storitve, izdatke za
reprezentanco. Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2018 načrtovana v višini 3.893 evrov,
realizirana pa v višini 3.824 evrov.
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Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF,
14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto
2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5001301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 1.864 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo sredstva v višini 1.867 evrov, realiziralo pa v višini 1.864
evrov. Vzdrževanje javnih poti je potekalo po poteh krajevne skupnosti.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US), Statut
Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena.

5001302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 1.173 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila sredstva za zimsko službo načrtovana in realizirana v višini 1.173 evrov. Krajevna skupnost je za
izvajanje zimske službe prejela namenska sredstva v višini 304 evre, ter dodatnih 869 evrov iz splošne proračunske
rezerve zaradi večjih količin snega.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja pluženje cest po krajevni skupnosti, nabava drobljenca, polnjenje solnic.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5001303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 25.947 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

13029004 - Cestna razsvetljava
5001304 - JAVNA RAZSVETLJAVA
Vrednost: 2.069 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
5001501 - UREDITEV METEORNE KANALIZACIJE
Vrednost: 2.790 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5001601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 913 €
Opis proračunske postavke:
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2018 načrtovana in realizirana sredstva v višini 913 evrov. Krajevna
skupnost je za leto 2018 za urejanje zelenih površin prejela namenska sredstva v višini 638 evrov, razlika v višini
275 evrov se je prerazporedila iz materialnih stroškov.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 odl. US in 46/15), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o
proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja košnja zelenih površin po krajevni skupnosti.
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Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti namensko porabljena.
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501 - KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJI ZEMON
Vrednost: 41.308 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5010201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 3 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti. Za stroške
plačilnega prometa so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 5 evrov, realizirana pa v višini 3 evrov.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5010401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 15.823 €
V letu 2018 so bila za nakup raznega materiala za vzdrževanje vaškega doma Gornji Zemon načrtovana in
realizirana sredstva prerazporeditve iz materialnih stroškov v višini 683 evrov. Podrobnejša obrazložitev je podana
v načrtu razvojnih programov.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5010601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 3.675 €
Opis proračunske postavke:
Krajevna skupnost s sprejetim proračunom prejme sredstva za funkcioniranje, v okviru teh sredstev se plačuje
stroške električne energije, zavarovalne premije, sejnine, pisarniški material in storitve in izdatke za reprezentanco.
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2018 načrtovana v višini 10.602 evrov, realizirana pa v
višini 3.675 evrov. Sredstva telekomunikacij v višini 683 evrov se je prerazporedilo za vaški dom Gornji Zemon, ter
944 evrov za nakup igral. Preostanek telekomunikacij v višini 5.300 evrov se prenaša v naslednje leto.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5011301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 2.359 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo sredstva v višini 2.366 evrov, realiziralo pa v višini 2.359
evrov. Vzdrževanje javnih poti je potekalo po krajevni skupnosti Dolnji Zemon.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju javnih poti ni bilo.
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5011302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 2.570 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2017 so bila sredstva za zimsko službo načrtovana sredstva v višini 1.160 evrov, realizirana pa v višini 364
evrov.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja pluženje cest in pločnikov po krajevni skupnosti, nabava drobljenca in polnjenje solnic.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v porabljena glede na potrebe.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5011303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 9.006 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5011601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.481 €
Opis proračunske postavke:
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2018 načrtovana in realizirana sredstva v višini 1.481 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o
proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja košnja zelenih površin in zasaditev okrasnih rastlin po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila namensko porabljena.

5011604 - UREDITEV ŠPORTNIH IGRIŠČ
Vrednost: 6.391 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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502 - KRAJEVNA SKUPNOST HARIJE
Vrednost: 37.561 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5020201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 7 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti. Za stroške
plačilnega prometa so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 10 evrov, realizirana pa v višini 7 evrov.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5020401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 9.908 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5020601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 4.109 €
Opis proračunske postavke:
Krajevna skupnost s sprejetim proračunom prejme sredstva za funkcioniranje, v okviru teh sredstev se plačuje
stroške električne energije, vodo in komunalne storitve, zavarovalne premije, sejnine, pisarniški material in storitve
in drugi splošni material in storitve. Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2018 načrtovana v
višini 5.541 evrov, realizirana pa v višini 4.108 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5021301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 3.689 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo in realiziralo sredstva v višini 3.689 evrov. Sredstva so bila
porabljena za nasutje jalovine po javnih poteh v vasi Harije, popravilo poti v vasi Tominje in Zajelšje.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju javnih poti ni bilo.
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5021302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 1.830 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila sredstva za zimsko službo načrtovana in realizirana v višini 1.830 evrov. Krajevna skupnost je za
izvajanje zimske službe prejela namenska sredstva v višini 1.688 evrov, ter dodatnih 142 evrov iz splošne
proračunske rezerve zaradi večjih količin snega.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja pluženje cest in pločnikov po krajevni skupnosti, nabava drobljenca in polnjenje solnic.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v porabljena glede na potrebe.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5021303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 9.791 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5021603 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 190 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za odvoz smeti iz pokopališča načrtovalo in realiziralo sredstva prerazporeditve iz materialnih
stroškov v višini 190 evrov.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje pokopališča v krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju pokopališča ni bilo.
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16039003 - Objekti za rekreacijo
5021601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.064 €
Opis proračunske postavke:
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2018 načrtovana in realizirana sredstva v višini 1.064 evrov. Za košnjo po
krajevni skupnosti so se prerazporedila sredstva iz materialnih stroškov 13 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o
proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja košnja zelenih površin po krajevni skupnosti in zasaditev okrasnih rastlin.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti namensko porabljena.

5021604 - ŠPORTNA IGRIŠČA IN BALINIŠČA
Vrednost: 6.973 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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503 - KRAJEVNA SKUPNOST HRUŠICA
Vrednost: 28.756 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5030201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 1 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti. Za stroške
plačilnega prometa so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 5 evrov, realizirana pa v višini 1 evro.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5030601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 520 €
Opis proračunske postavke:
Krajevna skupnost s sprejetim proračunom prejme sredstva za funkcioniranje, v okviru teh sredstev se plačuje
stroške električne energije, vodo in komunalne storitve. Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu
2018 načrtovana v višini 5.023 evrov, realizirana pa v višini 520 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
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Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5031301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 1.015 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo in realiziralo sredstva v višini 1.015 evrov. Vzdrževanje
javnih poti je potekalo po krajevni skupnosti Hrušica.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju javnih poti ni bilo.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5031304 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 18.300 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

13029004 - Cestna razsvetljava
5031303 - JAVNA RAZSVETLJAVA
Vrednost: 8.358 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5031601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 562 €
Opis proračunske postavke:
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 638 evrov in realizirana v višini 562
evrov. V okviru te postavke se je realizirala nabava in zasaditev rastlin in košnja trave po krajevni skupnosti.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o
proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja košnja zelenih površin po krajevni skupnosti in zasaditev rož.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila namensko porabljena.
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504 - KRAJEVNA SKUPNOST ILIRSKA BISTRICA
Vrednost: 46.315 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5040201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 2 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti. Za stroške
plačilnega prometa so bila v letu 2017 načrtovana sredstva v višini 5 evrov, realizirana pa v višini 2 evrov.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5040602 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 4.077 €
Opis proračunske postavke:
Krajevna skupnost s sprejetim proračunom prejme sredstva za funkcioniranje, v okviru teh sredstev se plačuje
stroške električne energije, vodo in komunalne storitve, sejnine, pisarniški material in storitve, izdatke za
reprezentanco. Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2017 načrtovana v višini 5.514 evrov,
realizirana pa v višini 3.653 evrov.
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Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF,
14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o rebalansu II proračuna Občine Ilirska Bistrica
za leto 2017 (Uradni list RS, št. 67/2017) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5041301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 8.154 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2017 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo in realiziralo sredstva v višini 8.161 evrov. V okviru teh
sredstev se je vzdrževalo povezovalno pot Levstikova pot - Dom Starejših občanov ter ureditev makadamske poti
Kampo.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US), Statut
Občine Ilirska Bistrica, Odlok o rebalansu II proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, št.
67/2017) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju javnih poti ni bilo.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
5041502 - KOMUNALNO UREJANJE
Vrednost: 31.866 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
5041801 - ŠPORTNA IGRIŠČA IN PEŠPOTI
Vrednost: 2.215 €

Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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505 - KRAJEVNA SKUPNOST JASEN
Vrednost: 12.614 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5050201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 68 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti in stroške
izbrane banke za vodenje gotovinskega računa. Za stroške plačilnega prometa in bančnih provizij so bila v letu 2018
načrtovana sredstva v višini 71 evrov, realizirana pa v višini 68 evrov.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5050401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 1.397 €
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za nakup materiala in ureditev vaškega doma načrtovana sredstva v višini 671 evrov, realizirana
pa v višini 361 evrov.
Pravne podlage:
Odlok o rebalansu II proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 67/2017) in naročilnice.
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Dolgoročni in letni cilji:
Krajevna skupnost Jasen je s sredstvi poskrbela za vzdrževanje vaškega doma.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
V prostorih vaškega doma se s tekočim vzdrževanjem vaškega doma izvajajo razne prireditve, ki povezuje
vaščane. Z oddajo prostorov v najem se organizirajo razne prireditev skozi celo leto.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5050601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 1.561 €
Opis proračunske postavke:
Krajevna skupnost s sprejetim proračunom prejme sredstva za funkcioniranje, v okviru teh sredstev se plačuje
stroške električne energije, sejnine, pisarniški material in storitve, izdatke za reprezentanco. Sredstva za materialne
stroške delovanja so bila v letu 2018 načrtovana v višini 2.393 evrov, realizirana pa v višini 1.561 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5051301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 1.495 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo in realiziralo sredstva v višini 1.495 evrov. Vzdrževanje
javnih poti je potekalo po poteh v Jasenu.
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Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju javnih poti ni bilo.

5051302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 1.235 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila za zimsko službo načrtovana sredstva v višini 1.244 evrov, realizirana pa v višini 1.235 evrov.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja pluženje cest in pločnikov po krajevni skupnosti, nabava drobljenca, polnjenje solnic in
nakup novih.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5051303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 6.318 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5051601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 540 €
Opis proračunske postavke:
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2018 načrtovana in realizirana sredstva v višini 540 evrov.
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Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja košnja zelenih površin po krajevni skupnosti in nakup okrasnih rastlin.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti namensko porabljena.
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506 - KRAJEVNA SKUPNOST JELŠANE
Vrednost: 79.174 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5060201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 9 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti in stroške
provizije izbrane banke za vodenje gotovinskega računa. Za stroške plačilnega prometa so bila v letu 2018
načrtovana sredstva v višini 60 evrov, realizirana pa v višini 9 evrov.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5060401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 1.355 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5060601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 7.829 €
Opis proračunske postavke:
Krajevna skupnost s sprejetim proračunom prejme sredstva za funkcioniranje, v okviru teh sredstev se plačuje
stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, pisarniški material in storitve, izdatke za reprezentanco.
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2018 načrtovana v višini 17.062 evrov, realizirana pa v
višini 7.829 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5061301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 4.608 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo in realiziralo sredstva v višini 4.608 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju javnih poti ni bilo.
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5061302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 2.678 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila sredstva za zimsko službo načrtovana v višini 2.679, realizirana pa v višini 2.678 evrov. V okviru
teh sredstev se je zagotovilo pluženje po vaseh krajevne skupnosti Jelšane in polnitev solnic.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja pluženje cest in pločnikov po krajevni skupnosti, nabava drobljenca, polnjenje solnic.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5061303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 28.334 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5061601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 31.101 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje pokopališke dejavnosti načrtovalo sredstva v višini 40.718 evrov. Z zbranimi
prispevki za najem grobov se je nadaljevalo urejanje peš poti na pokopališču v Jelšanah. Realizirana so bila sredstva
v višini 31.101 evrov.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje pokopališča v krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju pokopališča ni bilo.
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16039003 - Objekti za rekreacijo
5061602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 638 €
Opis proračunske postavke:
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2018 načrtovana in realizirana sredstva v višini 638 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja košnja zelenih površin po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti namensko porabljena.

5061603 - UREDITEV ŠPORTNIH IGRIŠČ
Vrednost: 2.621 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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507 - KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽAK
Vrednost: 77.799 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5070201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 73 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti in stroški
provizije izbrane banke za vodenje gotovinskega računa. Za stroške plačilnega prometa so bila v letu 2018
načrtovana sredstva v višini 76 evrov, realizirana pa v višini 73 evrov.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5070401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 9.487 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5070601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 4.998 €
Opis proračunske postavke:
Krajevna skupnost s sprejetim poračunom prejme sredstva za funkcioniranje, v okviru teh sredstev se plačuje
stroške električne energije, čistilni material, pisarniški material in storitve, izdatke za reprezentanco, vodo in
komunalne storitve. Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2018 načrtovana v višini 5.688 evrov,
realizirana pa v višini 4.998 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5071301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 5.666 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo in realiziralo sredstva v višini 5.666 evrov. Vzdrževanje
javnih poti je potekalo po krajevni skupnosti Knežak.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju javnih poti ni bilo.
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5071302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 10.508 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila za zimsko službo načrtovana in realizirana sredstva v višini 10.508 evrov.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja pluženje cest in pločnikov po krajevni skupnosti, nabava drobljenca, polnjenje solnic.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5071303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 19.185 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
5071501 - UREDITEV KANALIZACIJ
Vrednost: 683 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5071601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 12.329 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje pokopališke dejavnosti načrtovalo sredstva v višini 16.890 evrov. Z zbranimi
prispevki za najem grobov se je uredilo pot na pokopališču, dovoz drobljenca, izkop, odvoz smeti. V letu 2018 je
bilo realiziranih 12.329 evrov.
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Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje pokopališča v krajevni skupnosti in mrliške vežice.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju pokopališča ni bilo.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5071602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 2.934 €
Opis proračunske postavke:
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2018 načrtovana in realizirana sredstva v višini 2.934 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja košnja zelenih površin po krajevni skupnosti in skrb za posaditev okrasnih rastlin.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti namensko porabljena.

5071603 - UREDITEV ŠPORTNIH IGRIŠČ
Vrednost: 11.936 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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508 - KRAJEVNA SKUPNOST KOSEZE
Vrednost: 28.991 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5080201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 5 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti. Za stroške
plačilnega prometa so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 6 evrov, realizirana pa v višini 5 evrov.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5080401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 543 €
Opis proračunske postavke:
S sredstvi na postavki je zagotovljeno plačevanje stroškov električne energije in vode in komunalnih storitev za
vaški dom Velika Bukovica ter sredstva za nakup raznega materiala za vzdrževanje vaškega doma. Sredstva so bila
načrtovana v višini 550 evrov in realizirana v višini 543 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
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Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5080601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 4.265 €
Opis proračunske postavke:
Krajevna skupnost s sprejetim proračunom prejme sredstva za funkcioniranje, v okviru teh sredstev se plačuje
stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, sejnine, pisarniški material in storitve, izdatke za
reprezentanco. Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2018 načrtovana v višini 6.858 evrov,
realizirana pa v višini 4.265 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5081301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 3.132 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo sredstva v višini 3.779 evrov in realiziralo sredstva v
višini 3.132 evrov. Vzdrževanje javnih poti je potekalo po krajevni skupnosti Koseze.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
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Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju javnih poti ni bilo.

5081302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 1.831 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila sredstva za zimsko službo načrtovana v višini 2.222 evrov in realizirana v višini 1.831 evrov. Iz
zagotovljenih občinskih sredstev se je realiziralo za nakup posipnega materiala in pluženje po krajevni skupnosti.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja pluženje cest in pločnikov po krajevni skupnosti, nabava drobljenca, polnjenje solnic.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila porabljena glede na potrebe.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5081303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 10.256 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
5081501 - UREDITEV METEORNE KANALIZACIJE KS KOSEZE
Vrednost: 7.613 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5081601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.346 €
Opis proračunske postavke:
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 1.426 in realizirana sredstva v
višini 1.346 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja košnja zelenih površin po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti namensko porabljena.
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509 - KRAJEVNA SKUPNOST KUTEŽEVO
Vrednost: 32.634 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5090201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 1 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti. Za stroške
plačilnega prometa so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 5 evrov, realizirana pa v višini 1 evrov.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5090401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 1.027 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5090601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 435 €
Opis proračunske postavke:
Krajevna skupnost s sprejetim proračunom prejme sredstva za funkcioniranje, v okviru teh sredstev se plačuje
stroške vode in komunalnih storitev, sejnine, pisarniški material in storitve, izdatke za reprezentanco. Sredstva za
materialne stroške delovanja so bila v letu 2018 načrtovana v višini 2.173 evrov, realizirana pa v višini 435 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5091301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 2.738 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo in realiziralo sredstva v višini 2.738 evrov. Vzdrževanje
javnih poti je potekalo po krajevni skupnosti Kuteževo.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju javnih poti ni bilo.
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5091302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 420 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila za zimsko službo načrtovana sredstva v višini 576 evrov in realizirana sredstva v višini 420
evrov.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja pluženje cest in pločnikov po krajevni skupnosti, nabava drobljenca, polnjenje solnic.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5091303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 23.376 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
5091604 - POVRAČILO VODNEGA PRISPEVKA
Vrednost: 890 €
Opis proračunske postavke:
V okviru te postavke se plačuje vodno povračilo. Za plačilo vodnega prispevka Občini Ilirska Bistrica so bila pobrana
lastna sredstva vaščanov. Sredstva so bila načrtovana v višini 1.463 evrov in realizirana v višini 890 evrov.
Pravne podlage:
Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto
2018 (Uradni list RS, št. 10/2018).
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja plačilo vodnega povračila po posameznih vaških vodovodih .
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti namensko porabljena.
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5091605 - HIDRANTNO OMREŽJE
Vrednost: 3.025 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5091601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 722 €
Opis proračunske postavke:
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 751 evrov, realizirana pa v višini 722
evrov.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja košnja zelenih površin po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti namensko porabljena.
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510 - KRAJEVNA SKUPNOST NOVOKRAČINE
Vrednost: 42.127 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5100201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 5 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti. Za stroške
plačilnega prometa so bila v letu 2018 načrtovana in realizirana sredstva v višini 5 evrov.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5100401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 11.022 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5100601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 10.867 €
Opis proračunske postavke:
Krajevna skupnost s sprejetim proračunom prejme sredstva za funkcioniranje, v okviru teh sredstev se plačuje
stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, sejnine, pisarniški material in storitve, izdatke za
reprezentanco. Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2018 načrtovana v višini 16.500 evrov,
realizirana pa v višini 10.867 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5101301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 1.252 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo in realiziralo sredstva v višini 1.252 evrov. Vzdrževanje
javnih poti je potekalo po krajevni skupnosti Novokračine.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju javnih poti ni bilo.
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5101302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 195 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila za zimsko službo načrtovana sredstva v višini 273 evrov in realizirana sredstva v višini 195
evrov.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja pluženje cest in pločnikov po krajevni skupnosti, nabava drobljenca, polnjenje solnic.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5101304 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 10.068 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
5101604 - HIDRANTNO OMREŽJE
Vrednost: 1.974 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5101602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 27 €
Opis proračunske postavke:
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 638 evrov, realizirana pa v višini 27
evrov.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
366

Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja košnja zelenih površin po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila namensko porabljena.

5101603 - ŠPORTNA IGRIŠČA
Vrednost: 6.716 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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511 - KRAJEVNA SKUPNOST OSTROŽNO BRDO
Vrednost: 4.327 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5110201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 2 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti. Za stroške
plačilnega prometa so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 5 evrov, realizirana pa v višini 2 evrov.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5110601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 694 €
Opis proračunske postavke:
Krajevna skupnost s sprejetim proračunom prejme sredstva za funkcioniranje, v okviru teh sredstev se plačuje
stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, sejnine, pisarniški material in storitve, izdatke za
reprezentanco. Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2018 načrtovana v višini 2.343 evrov,
realizirana pa v višini 694 evrov.
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Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5111301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 1.809 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo sredstva v višini 3.912 evrov, realiziralo pa v višini 1.809
evrov. Vzdrževanje javnih poti je potekalo po poteh v vasi Ostrožno Brdo.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju javnih poti ni bilo.

5111302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 272 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila sredstva za zimsko službo načrtovana v višini 2.920 evrov in realizirana v višini 272 evrov.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja pluženje cest in pločnikov po krajevni skupnosti, nabava drobljenca, polnjenje solnic in
nakup novih.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila namensko porabljena.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5111601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 789 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje pokopališke dejavnosti načrtovalo sredstva v višini 800 evrov, realiziranih pa v
višini 789 evrov.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje pokopališča v krajevni skupnosti in mrliške vežice.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju pokopališča ni bilo.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5111602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 760 €
Opis proračunske postavke:
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2018 načrtovana in realizirana sredstva v višini 760 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o
proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja košnja zelenih površin po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti namensko porabljena.
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512 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD
Vrednost: 54.659 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5120201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 6 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti. Za stroške
plačilnega prometa so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 10 evrov, realizirana pa v višini 6 evrov.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5120401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 475 €
Opis proračunske postavke:
S sredstvi na postavki je zagotovljeno plačevanje stroške električne energije in vode in komunalnih storitev za vaški
dom Račice. Sredstva so bila načrtovana v višini 500 evrov in realizirana v višini 475.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
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Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5120601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 4.062 €
Opis proračunske postavke:
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2018 načrtovana v višini 4.067 evrov, realizirana pa v
višini 4.062 evrov. Sredstva so bila namenjena za plačilo reprezentance, plačilo naročnine za internet in telefon,
pisarniški material in drugi splošni material in storitve.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5121301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 4.864 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo sredstva v višini 4.866 evrov, realiziralo pa v višini 4.864
evrov.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
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Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju javnih poti ni bilo.

5121302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 11.461 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila sredstva za zimsko službo načrtovana v višini 11.960 evrov in realizirana v višini 11.461 evrov.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja pluženje cest in pločnikov po krajevni skupnosti, nabava drobljenca in polnjenje solnic.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila porabljena glede na potrebe.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5121303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 27.845 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5121601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 2.276 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje pokopališke dejavnosti načrtovalo sredstva v višini 2.546 evrov. Realizirana so bila
sredstva v višini 2.276 evrov.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje pokopališča v krajevni skupnosti.
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Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju pokopališča ni bilo.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5121602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 2.031 €
Opis proračunske postavke:
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2018 načrtovana in realizirana sredstva v višini 2.031 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja košnja zelenih površin po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Sredstva so bila v celoti namensko porabljena.

5121605 - ŠPORTNA IGRIŠČA-BALINIŠČA
Vrednost: 1.640 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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513 - KRAJEVNA SKUPNOST PREGARJE
Vrednost: 51.598 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5130201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 6 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti. Za stroške
plačilnega prometa so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 8 evrov, realizirana pa v višini 6 evrov.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5130401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 863 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5130601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 4.513 €
Opis proračunske postavke:
Krajevna skupnost s sprejetim proračunom prejme sredstva za funkcioniranje, v okviru teh sredstev se plačuje
stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, sejnine, pisarniški material in storitve, izdatke za
reprezentanco, naročnina za telefon, porabo kuriv in stroški ogrevanja. Sredstva za materialne stroške delovanja so
bila v letu 2018 načrtovana v višini 12.729 evrov, realizirana pa v višini 4.513 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5131301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 2.309 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo sredstva v višini 2.366 in realiziralo v višini 2.309 evrov.
Vzdrževanje javnih poti je potekalo po krajevni skupnosti Pregarje.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju javnih poti ni bilo.
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5131302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 4.465 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila sredstva za zimsko službo načrtovana sredstva v višini 4.466 evrov in realizirana sredstva v
višini 4.465 evrov.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja pluženje cest in pločnikov po krajevni skupnosti, nabava drobljenca in polnjenje solnic.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila porabljena namensko v celoti.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5131304 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 21.594 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5131601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 3.522 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje pokopališke dejavnosti načrtovalo sredstva v višini 19.529 evrov in realiziralo
sredstva v višini 3.522 evrov in sicer za plačilo odvoza odpadnih sveč, električno energijo in za tekoče vzdrževanje
pokopališča.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje pokopališča v krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju pokopališča ni bilo.
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16039003 - Objekti za rekreacijo
5131602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.276 €
Opis proračunske postavke:
Za urejanje zelenih površin in košnjo so bila v letu 2018 načrtovana in realizirana sredstva v višini 1.276 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja košnja zelenih površin po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti namensko porabljena.

5131604 - ŠPORTNA IGRIŠČA
Vrednost: 13.048 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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514 - KRAJEVNA SKUPNOST PREM
Vrednost: 30.170 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5140201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 5 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti. Za stroške
plačilnega prometa so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 10 evrov, realizirana pa v višini 5 evrov.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5140601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 2.960 €
Opis proračunske postavke:
Krajevna skupnost s sprejetim proračunom prejme sredstva za funkcioniranje, v okviru teh sredstev se plačuje
stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, pisarniški material in storitve, izdatke za reprezentanco.
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2018 načrtovana v višini 7.495 evrov, realizirana pa v
višini 2.960 evrov. .
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Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5141301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 3.487 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo in realiziralo sredstva v višini 3.487 evrov. Vzdrževanje
javnih poti je potekalo po krajevni skupnosti Prem.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju javnih poti ni bilo.

5141302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 2.267 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila sredstva za zimsko službo načrtovana sredstva v višini 3.646 evrov in realizirana v višini 2.267
evrov.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja pluženje cest in pločnikov po krajevni skupnosti, nabava drobljenca, polnjenje solnic.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila porabljena glede na potrebe.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5141304 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 17.995 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5141601 - INVEST.IN TEKOČE VZDRŽ. POK.IN MRL.VEŽ.
Vrednost: 2.416 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje pokopališke dejavnosti načrtovalo sredstva v višini 11.691 evrov in realiziralo
sredstva v višini 2.416 evrov in sicer za plačilo odvoza odpadnih sveč, električno energijo in za tekoče vzdrževanje
pokopališča.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje pokopališča v krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju pokopališča ni bilo.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5141602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.039 €
Opis proračunske postavke:
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 1.051 in realizirana v višini 1.039 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja košnja zelenih površin po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti namensko porabljena.
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515 - KRAJEVNA SKUPNOST REČICA
Vrednost: 37.549 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5150201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 2 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti. Za stroške
plačilnega prometa so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 5 evrov, realizirana pa v višini 2 evrov.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5150401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 14.863 €
Opis proračunske postavke:
S sredstvi na postavki je zagotovljeno plačevanje stroškov električne energije za vaški dom Zarečica. Sredstva so
bila v letu 2018 načrtovana v višini 15.282 evrov in realizirana v višini 14.863 evrov. Podrobnejša obrazložitev je
podana v načrtu razvojnih programov.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
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Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5150601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 1.315 €
Opis proračunske postavke:
Krajevna skupnost s sprejetim proračunom prejme sredstva za funkcioniranje, v okviru teh sredstev se plačuje za
drugi splošni materiali in storitve in za izdatke za reprezentanco. Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v
letu 2018 načrtovana v višini 4.466 evrov, realizirana pa v višini 1.315 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5151301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 2.532 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo sredstva v višini 2.790 evrov in realiziralo v višini 2.532
evrov. Vzdrževanje javnih poti je potekalo po krajevni skupnosti Rečica.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),

383

Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju javnih poti ni bilo.

5151302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 986 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila sredstva za zimsko službo načrtovana sredstva v višini 2.082 evrov in realizirana v višini 986
evrov. Sredstva so bila realizirana v začetku leta za pluženje in posipanje.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja pluženje cest in pločnikov po krajevni skupnosti, nabava drobljenca, polnjenje solnic in
nakup novih.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila namensko porabljena glede na potrebe.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5151304 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 9.760 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
5151501 - KANALIZACIJE
Vrednost: 2.277 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5151601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 973 €
Opis proračunske postavke:
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 1.276 in realizirana v višini 973 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja košnja zelenih površin po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti namensko porabljena.

5151602 - UREDITEV ŠPORTNIH IGRIŠČ
Vrednost: 4.841 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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516 - KRAJEVNA SKUPNOST STAROD
Vrednost: 29.247 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5160201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 2 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti. Za stroške
plačilnega prometa so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 5 evrov, realizirana pa v višini 2 evrov.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5160601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 1.877 €
Opis proračunske postavke:
Krajevna skupnost s sprejetim proračunom prejme sredstva za funkcioniranje, v okviru teh sredstev se plačuje za
stroške sejnin in izdatke za reprezentanco. Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2018 načrtovana
v višini 3.252 evrov, realizirana pa v višini 1.877 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
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Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5161301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 1.415 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo sredstva v višini 2.083 in realiziralo v višini 1.415 evrov.
Vzdrževanje javnih poti je potekalo po krajevni skupnosti Starod.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti, dobava drobljenca in ravnanje po javnih poteh
na območju Krajevne skupnosti Starod.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju javnih poti ni bilo.

5161302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 549 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila sredstva za zimsko službo načrtovana sredstva v višini 938 evrov in realizirana v višini 549
evrov.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja pluženje cest in pločnikov po krajevni skupnosti, nabava drobljenca, polnjenje solnic.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila porabljena glede na potrebe.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5161303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 24.002 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5161601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 840 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje pokopališke dejavnosti načrtovalo sredstva v višini 950 evrov in realiziralo
sredstva v višini 840 evrov in sicer za plačilo odvoza odpadnih sveč in elektriko in vodo.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje pokopališča v krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju pokopališča ni bilo.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5161602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 562 €
Opis proračunske postavke:
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 638 evrov in realizirana v višini 562
evrov.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja košnja zelenih površin po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila namensko porabljena.
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517 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMBIJE
Vrednost: 24.350 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5170201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 5 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti. Za stroške
plačilnega prometa so bila v letu 2018 načrtovana in realizirana sredstva v višini 5 evrov.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5170401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 1.941 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5170601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 2.964 €
Opis proračunske postavke:
Krajevna skupnost s sprejetim proračunom prejme sredstva za funkcioniranje, v okviru teh sredstev se plačuje
stroške električne energije, sejnin in pisarniški material in storitve. Sredstva za materialne stroške delovanja so bila
v letu 2018 načrtovana v višini 3.780 evrov, realizirana pa v višini 2.964 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5171301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 3.013 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo in realiziralo sredstva v višini 3.013 evrov. Vzdrževanje
javnih poti je potekalo po krajevni skupnosti Šembije.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju javnih poti ni bilo.
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5171302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 2.220 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila sredstva za zimsko službo načrtovana sredstva v višini 2.221 evrov in realizirana v višini 2.220
evrov.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja pluženje cest in pločnikov po krajevni skupnosti, nabava drobljenca, polnjenje solnic.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila porabljena glede na potrebe.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5171601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 13.276 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje pokopališke dejavnosti načrtovalo sredstva v višini 27.260 evrov in realiziralo
sredstva v višini 13.276 evrov in sicer za plačilo odvoza odpadnih sveč ter plačilo vode in komunalnih
storitev. Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje pokopališča v krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju pokopališča ni bilo.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5171602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 931 €
Opis proračunske postavke:
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 1.463 evrov in realizirana v višini 931
evrov
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Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o
proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja košnja zelenih površin po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti namensko porabljena.
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518 - KRAJEVNA SKUPNOST TOPOLC
Vrednost: 44.074 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5180201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 6 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti. Za stroške
plačilnega prometa so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 10 evrov, realizirana pa v višini 6 evrov.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5180401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 14.405 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5180601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 2.380 €
Opis proračunske postavke:
Krajevna skupnost s sprejetim proračunom prejme sredstva za funkcioniranje, v okviru teh sredstev se plačuje
stroške sejnin in naročnine za telefon. Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2018 načrtovana v
višini 2.483 evrov, realizirana pa v višini 2.380 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5181301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 4.009 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo in realiziralo sredstva v višini 4.009 evrov. Vzdrževanje
javnih poti je potekalo po krajevni skupnosti Topolc.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju javnih poti ni bilo.
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5181302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 1.294 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila sredstva za zimsko službo načrtovana sredstva v višini 2.083 evrov in realizirana v višini 1.294
evrov.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja pluženje cest in pločnikov po krajevni skupnosti, nabava drobljenca in polnjenje solnic.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila porabljena glede na potrebe.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5181303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 3.724 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
5181501 - KANALIZACIJA
Vrednost: 544 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5181601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 16.736 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje pokopališke dejavnosti načrtovalo sredstva v višini 19.490 evrov, realiziralo pa
sredstva v višini 17.736 evrov in sicer za plačilo odvoza odpadnih sveč, elektrike in vode.
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Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju pokopališča ni bilo.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5181602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 976 €
Opis proračunske postavke:
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2018 načrtovana in realizirana sredstva v višini 976 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja košnja zelenih površin po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila namensko porabljena.
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519 - KRAJEVNA SKUPNOST VRBOVO
Vrednost: 53.522 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5190201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 3 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti. Za stroške
plačilnega prometa so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 5 evrov, realizirana pa v višini 3 evrov.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5190401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 2.416 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5190601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 3.325 €
Opis proračunske postavke:
Krajevna skupnost s sprejetim proračunom prejme sredstva za funkcioniranje, v okviru teh sredstev se plačuje
stroške za strokovno pomoč za vodovodni sistem, pisarniški material in izdatke za reprezentanco. Od načrtovanih
sredstev 3.912 evrov je bilo realiziranih 3.325 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5191301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 4.363 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2017 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo sredstva v višini 4.644 evrov, realiziralo pa v višini 4.363
evrov. Vzdrževanje javnih poti je potekalo po krajevni skupnosti Vrbovo.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju javnih poti ni bilo.
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5191302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 1.652 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila sredstva za zimsko službo načrtovana sredstva v višini 1.660 evrov in realizirana v višini 1.652
evrov.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja pluženje cest in pločnikov po krajevni skupnosti, nabava drobljenca in polnjenje solnic.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila porabljena glede na potrebe.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5191303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 30.954 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
5191502 - METEORNA KANALIZACIJA
Vrednost: 4.082 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
5191603 - POVRAČILO VODNEGA PRISPEVKA
Vrednost: 1.533 €
Opis proračunske postavke:
V okviru te postavke se plačuje vodno povračilo. Sredstva so bila načrtovana in realizirana v višini 1.533 evrov..
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Pravne podlage:
Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto
2018 (Uradni list RS, št. 10/2018).
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja plačilo vodnega povračila po posameznih vaških vodovodih.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila namensko porabljena.

5191606 - KLORINATOR
Vrednost: 4.000 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5191602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.195 €
Opis proračunske postavke:
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2018 načrtovana in realizirana sredstva v višini 1.195 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja košnja zelenih površin po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti namensko porabljena.
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520 - KRAJEVNA SKUPNOST ZABIČE
Vrednost: 40.949 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5200201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 5 €
Opis proračunske postavke:
Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo obračunanih stroškov Banke Slovenije, ki izvrši Uprava Republike
Slovenije za javna plačila z direktno obremenitvijo podračuna krajevne skupnosti na datum zapadlosti. Za stroške
plačilnega prometa so bila v letu 2018 načrtovana in realizirana sredstva v višini 5 evrov.
Pravne podlage:
Banka Slovenije na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS
št. 109/12 z dne 31.12.2012 s spremembami in dopolnitvami) za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
izstavlja obračun stroškov za krajevno skupnost.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi na postavki se omogoča plačevanje stroškov banke.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5200401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 2.731 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5200601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 5.032 €
Opis proračunske postavke:
Krajevna skupnost s sprejetim proračunom prejme sredstva za funkcioniranje, v okviru teh sredstev se plačuje
stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, strokovna pomoč za vodovodni sistem in zavarovalne
premije. Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2018 načrtovana v višini 5.208 evrov, realizirana pa
v višini 5.032 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice..

Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje krajevne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru
načrtovanega obsega.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5201301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 2.471 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje javnih poti načrtovalo in realiziralo sredstva v višini 2.471 evrov.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje in obnavljanje javnih poti po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju javnih poti ni bilo.
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5201302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 720 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 so bila sredstva za zimsko službo načrtovana in realizirana sredstva v višini 720 evrov.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja pluženje cest in pločnikov po krajevni skupnosti, nabava drobljenca, polnjenje solnic.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5201303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 11.983 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
5201603 - POVRAČILO VODNEGA PRISPEVKA
Vrednost: 1.238 €
Opis proračunske postavke:
V okviru te postavke se plačuje vodno povračilo. Za plačilo vodnega prispevka Občini Ilirska Bistrica so bila
načrtovana lastna sredstva v višini 1.246, realizirana pa v višini 1.238 evrov.
Pravne podlage:
Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto
2018 (Uradni list RS, št. 10/2018).
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja plačilo vodnega povračila po posameznih vaških vodovodih .
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti namensko porabljena.

5201605 - HIDRANTNO OMREŽJE
Vrednost: 15.098 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5201604 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 1.057 €
Opis proračunske postavke:
Za leto 2018 se je za vzdrževanje pokopališke dejavnosti načrtovalo sredstva v višini 1.200 in realiziralo sredstva v
višini 1.057 evrov in sicer za plačilo odvoza odpadnih sveč in nakup drobca za pokopališče.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Redno vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri vzdrževanju pokopališča ni bilo.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5201601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 614 €
Opis proračunske postavke:
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 638 evrov in realizirana v višini 614
evrov.
Pravne podlage:
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) in
naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
S sredstvi se zagotavlja košnja zelenih površin po krajevni skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Načrtovana sredstva so bila v celoti namensko porabljena.
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Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim načrtom so podana v nadaljevanju.
1.

Nove postavke vključene v proračun:

ŠIFRA PU

PRORAČUNSKA
POSTAVKA

PRORAČUNSKI UPORABNIK

400 OBČINSKA UPRAVA
400 OBČINSKA UPRAVA
400 OBČINSKA UPRAVA
400 OBČINSKA UPRAVA
400 OBČINSKA UPRAVA
400 OBČINSKA UPRAVA
400 OBČINSKA UPRAVA
400 OBČINSKA UPRAVA
400 OBČINSKA UPRAVA
400 OBČINSKA UPRAVA
400 OBČINSKA UPRAVA
400 OBČINSKA UPRAVA
502 KRAJEVNA SKUPNOST HARIJE
502 KRAJEVNA SKUPNOST HARIJE
509 KRAJEVNA SKUPNOST KUTEŽEVO
510 KRAJEVNA SKUPNOST NOVOKRAČINE
512 KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD
517 KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMBIJE
519 KRAJEVNA SKUPNOST VRBOVO
519 KRAJEVNA SKUPNOST VRBOVO
520 KRAJEVNA SKUPNOST ZABIČE

2.
ŠIFRA PU
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
500
500
501
503
505
506
507
507
507
509
509
511
512
513
513
513
515
515
516
517
518
518
518
518
519
519
520
520

SPREJETI
VELJAVNI
PRORAČUN PRORAČUN
2018
2018

NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE

4000619 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME
4001472 MOLA SOZE
4001519 MERILNIK ONESNAŽENOSTI
4001520 UREDITEV VODOTOKA V KS VRBOVO
4001527 ČRPANJE, ODVOZ IN ČIŠČENJE GREZNIČNIH ODPLAK IZ KČN ŠEMBIJE
4001530 POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA
4001616 IZGRADNJA STANOVANJ
4001646 OTROŠKA IGRIŠČA
4001647 SVETOVANJE OBČINSKEGA URBANISTA
4001705 CEPLJENJE PROTI RAKU
4001804 INVESTCIJE V KNJIŽNICO MAKSE SAMSA
4001935 VOJAŠKI KOMPLEKS V ILIRSKI BISTRICI
5021603 POKOPALIŠKA DEJAVNOST
5021604 ŠPORTNA IGRIŠČA IN BALINIŠČA
5090401 UREJANJE VAŠKIH DOMOV
5101604 HIDRANTNO OMREŽJE
5121605 ŠPORTNA IGRIŠČA-BALINIŠČA
5170401 UREJANJE VAŠKIH DOMOV
5190401 UREJANJE VAŠKIH DOMOV
5191502 METEORNA KANALIZACIJA
5201604 POKOPALIŠKA DEJAVNOST

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.161,39
209.499,00
849,78
650,86
60.000,00
20.000,00
23.729,00
1.000,00
16.000,00
822,00
1.392,77
450,00
190,30
6.972,93
1.026,74
1.974,07
1.639,68
1.940,96
2.415,60
4.081,88
1.200,00

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim proračunom za leto 2018:
PRORAČUNSKI UPORABNIK
OBČINSKA UPRAVA
OBČINSKA UPRAVA
OBČINSKA UPRAVA
OBČINSKA UPRAVA
OBČINSKA UPRAVA
OBČINSKA UPRAVA
OBČINSKA UPRAVA
OBČINSKA UPRAVA
OBČINSKA UPRAVA
OBČINSKA UPRAVA
KRAJEVNA SKUPNOST BITNJA
KRAJEVNA SKUPNOST BITNJA
KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJI ZEMON
KRAJEVNA SKUPNOST HRUŠICA
KRAJEVNA SKUPNOST JASEN
KRAJEVNA SKUPNOST JELŠANE
KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽAK
KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽAK
KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽAK
KRAJEVNA SKUPNOST KUTEŽEVO
KRAJEVNA SKUPNOST KUTEŽEVO
KRAJEVNA SKUPNOST OSTROŽNO BRDO
KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD
KRAJEVNA SKUPNOST PREGARJE
KRAJEVNA SKUPNOST PREGARJE
KRAJEVNA SKUPNOST PREGARJE
KRAJEVNA SKUPNOST REČICA
KRAJEVNA SKUPNOST REČICA
KRAJEVNA SKUPNOST STAROD
KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMBIJE
KRAJEVNA SKUPNOST TOPOLC
KRAJEVNA SKUPNOST TOPOLC
KRAJEVNA SKUPNOST TOPOLC
KRAJEVNA SKUPNOST TOPOLC
KRAJEVNA SKUPNOST VRBOVO
KRAJEVNA SKUPNOST VRBOVO
KRAJEVNA SKUPNOST ZABIČE
KRAJEVNA SKUPNOST ZABIČE

PRORAČUNSKA
POSTAVKA
4001401
4000206
4000607
4000417
4001613
4001319
4001642
4001836
4001471
4001615
5001302
5001304
5011302
5030601
5050401
5060601
5071302
5071601
5071501
5091301
5090601
5111602
5121302
5131302
5131604
5130401
5150401
5151501
5161501
5171302
5180401
5180601
5181303
5181501
5190601
5191302
5201301
5201302

NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE
SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA M.G.
PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA UPRAVE
ENERGETSKI MANAGEMENT JAVNIH OBJEKTOV
KOMUNALNE STORITVE V MESTU
KOLESARSKE IN GORSKO KOLESARSKE POTI
KONSERVATORSKI NAČRTI ZA MESTO IL.BISTRICA
ŽELEZNIČARSKI MUZEJ
TERRA GOTICA
SKUPNE KOMUNALNE STORITVE
ZIMSKA SLUŽBA
JAVNA RAZSVETLJAVA
ZIMSKA SLUŽBA
MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
UREJANJE VAŠKIH DOMOV
MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
ZIMSKA SLUŽBA
POKOPALIŠKA DEJAVNOST
UREDITEV KANALIZACIJ
VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
ZIMSKA SLUŽBA
ZIMSKA SLUŽBA
ŠPORTNA IGRIŠČA
UREJANJE VAŠKIH DOMOV
UREJANJE VAŠKIH DOMOV
KANALIZACIJE
KANALIZACIJE
ZIMSKA SLUŽBA
UREJANJE VAŠKIH DOMOV
MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
KANALIZACIJA
MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
ZIMSKA SLUŽBA
VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
ZIMSKA SLUŽBA
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SPREJETI
VELJAVNI
PRORAČUN 2018 PRORAČUN 2018
100,00
5.100,00
300,00
1.363,36
800,00
2.513,60
8.000,00
16.000,00
43.000,00
79.151,08
29.516,00
12.516,00
25.000,00
9.000,00
6.000,00
619,19
209.499,00
0,00
36.000,00
0,00
304,00
1.173,00
1.000,00
2.068,51
1.160,00
2.570,00
5.023,00
865,12
850,00
1.396,77
31.342,00
17.061,76
3.588,00
10.508,00
10.890,00
16.890,00
4.271,00
683,20
1.510,00
2.738,01
6.328,00
2.172,52
375,00
760,00
3.780,00
11.960,00
1.242,00
4.466,00
5.000,00
13.087,50
8.000,00
862,91
6.750,00
15.281,53
12.000,00
2.516,84
5.000,00
0,00
1.443,00
2.221,00
7.400,00
14.994,01
4.716,00
2.482,83
8.500,00
3.723,54
1.500,00
544,00
7.425,00
3.911,86
3.201,00
1.660,40
1.015,00
2.470,56
395,00
720,00

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.
členom ZJF
Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta je opredeljen v nadaljevanju; in sicer v tabelarnih
prilogah realizacije namenskih prejemkov in izdatkov proračuna.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt
neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF
V letu 2018 ni bilo novih obveznosti.

Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz
naslova poroštev
V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

406

III.
OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA
RAZVOJNIH PROGRAMOV ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ILIRSKA
BISTRICA ZA LETO 2018
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400 - OBČINSKA UPRAVA
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-13-0031 - Vaški dom Harije
Namen in cilj:
Za zamenjavo oken na vaškem domu Harije se je v letu 2018 načrtovalo sredstva v višini 14.000 evrov.
Izvedba zamenjave dotrajanega stavbnega pohištva na objektu vaškega doma je bila naročena decembra 2018
v skupni vrednosti 10.963 evrov. Realizacija del ter plačilo bo v začetku leta 2019.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo,
14/2005 – popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – odl. US, 126/2007, 108/2009,
61/2010 – ZRud-1, 20/2011 – odl. US, 57/2012, 101/2013 – ZDavNepr, 110/2013, 19/2015,
61/2017 – GZ in 66/2017 – odl. US);
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izvedbo načrtovane investicije – zamenjava stavbnega
pohištva, kar je skladno z načrtom razvojnih programov.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Administrativna dela za izvedbo investicije so potekala skladno z željami naročnika.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
S postopkom javnega naročanja (zbiranje ponudb) je bil za izvedbo zamenjave stavbnega pohištva izbran
izvajalec, ki je ponudil izvedbo razpisanih del po najnižji ceni. Vsa izvedena dela bodo redno nadzorovana.
Plačila izvajalcu bodo realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta bo objekt prenovljen in bo po zaključku načrtovanih del izpolnjeval vse
zakonsko opredeljene tehnične in druge pogoje. Objekt bo omogočal kvalitetnejše izvajanje storitev za
uporabnike.

OB038-15-0045 - Vaški dom Topolc
Namen in cilj:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo za projekt: Vaški dom Topolc sredstva v višini 40.412 evrov
za izvedbo (novogradnja) kar predstavlja 93% realizacijo.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
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- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah – ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –
ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku – ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik – OZ;
- Kazenski zakonik – KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji::
Izgradnja vaškega doma Topolc.

Slika: Izgradnja vaškega doma Topolc
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
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Zagotovitev prostorov vaški skupnosti Topolc.

OB038-15-0060 - Sanacija degradiranih območij
Namen in cilj:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo za projekt: rušenje tovarne Tok II. Faza sredstva v višini:
181.645 evrov za izvedbo kar predstavlja 100%.
7.503 evrov za investicijski nadzor, 100% realizacija
7.632 evrov za plačila drugih storitev.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah – ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –
ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku – ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik – OZ;
- Kazenski zakonik – KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji::
Sanacija degradiranih območij po Občini Ilirska Bistrica.
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Slika: Sanacija degradiranih območij
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo da je bil cilj dosežen.

OB038-18-0049 - Vaški dom Ostrožno Brdo
Namen in cilj::
V letu 2018 se za ureditev vaškega doma Ostrožno Brdo načrtuje sredstva v višini 4.000 evrov, sredstva so bila
realizirana v višini 3.989 evrov.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji::
Izgradnja vaškega doma Ostrožno Brdo.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
OB038-07-0002 - Nakup pisarniškega pohištva
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 se je za nakup pisarniškega pohištva načrtovalo 1.534 evrov realiziralo pa 792 evrov in sicer za
nakup arhivske omare.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
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Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov na neposrednega uporabnika ni.

OB038-07-0003 - Nakup druge opreme
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 se je za nakup pisarniškega pohištva načrtovalo in realiziralo 627 evrov in sicer za nakup uničevalca
dokumentov.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov na neposrednega uporabnika ni.

OB038-07-0004 - Nakup računalnikov in opreme
Namen in cilj:
Za nakup računalnikov in programske opreme za delovanje občinske uprave se je v letu 2018 realiziralo 12.734
evrov.

OB038-07-0203 - Nakup računalnikov in prog.opreme - SAOP
Namen in cilj::
Sredstva za na nakup programske opreme za finančno računovodsko poslovanje SAOP v letu 2018 niso bila
realizirana.

OB038-11-0039 - Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila realizirana sredstva v višini 47.794 evrov za obnovo dotrajanih oken na pročelju občinske
stavbe.
Za zamenjavo lamelnih zaves po hodniku občinske uprave se je v letu 2018 porabilo 2.354 evrov.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Ur. list RS, št. 10/18, z dne 21.2.2018),
- Pogodba za izvajalcem.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Ocenjujemo da je bila zamenjava nujna in potrebna tako da je bil tudi cilj dosežen.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB038-16-0026 - SI-HR Garib
Opis postavke:
Investicija v letu 2018 ni bila izvedena zaradi neuspešne prijave na Javni Programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020.
Pravna podlaga:
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- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statuta Občine Ilirska Bistrica.
Cilj:
Presoja potresne ogroženosti čezmejnega območja ter priprava načrtov zaščite in reševanja v primeru potresa.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji niso bili doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB038-16-0021 - Gasilsko vozilo PGD Il.Bistrica
Opis proračunske postavke:
Planirana so bila sredstva v višini 115.000 evrov za potrebe izdelave nadgradnje za gasilsko vozilo za PGD Ilirska
Bistrica. Dobava je bila financirana v višini 110.000 evrov od tega 25.355 evrov iz sredstev požarne takse.
Realizacija znaša 100%.
Pravne podlage:
Zakon o gasilstvu
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Ilirska Bistrica
Pogodba o financiranju nabave vozila GVC 24/50 za PGD Ilirska Bistrica
Dolgoročni in letni cilji:
Sredstva na postavki so bila namenjena financiranju dobave nadgradnje za gasilsko vozilo GVC 24/50 za PGD
Ilirska Bistrica. Z navedenim društvom je bila podpisana pogodba o financiranju nabave, društvo je nadgradnjo
uspešno kupilo na podlagi javnega razpisa.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da so bila sredstva smotrno porabljena za izpolnitev zastavljenega cilja, saj je bila nabavljena
nadgradnja ustreznih karakteristik.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

OB038-16-0022 - Gasilsko vozilo PGD Knežak
Opis proračunske postavke:
Planirana so bila sredstva v višini 110.000 evrov za potrebe izdelave nadgradnje za gasilsko vozilo za PGD
Knežak. Dobava je bila financirana v višini 110.000 evrov od tega 25.355 evrov iz sredstev požarne takse.
Realizacija znaša 100%.
Pravne podlage:
Zakon o gasilstvu
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Ilirska Bistrica
Pogodba o financiranju nabave vozila GCGP 1 za PGD Knežak
Dolgoročni in letni cilji:
Sredstva na postavki so bila namenjena financiranju dobave nadgradnje za gasilsko vozilo GCGP 1 za PGD
Knežak. Z navedenim društvom je bila podpisana pogodba o financiranju nabave, društvo je nadgradnjo
uspešno kupilo na podlagi javnega razpisa.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
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Ocenjujemo, da so bila sredstva smotrno porabljena za izpolnitev zastavljenega cilja, saj je bila nabavljena
nadgradnja ustreznih karakteristik.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

OB038-18-0003 - Nadomestno vozilo PGD Knežak
Opis proračunske postavke:
Planirana so bila sredstva v višini 10.000 evrov za potrebe sofinanciranja gasilskega vozila GVGP 1 za PGD
Knežak, katero je društvu zgorelo ob intervenciji na požaru. Dobava je bila financirana v višini 10.000 evrov.
Realizacija znaša 100%.
Pravne podlage:
-

Zakon o gasilstvu
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Ilirska Bistrica
Pogodba o financiranju nabave vozila GVGP 1 za PGD Knežak

Dolgoročni in letni cilji:
Sredstva na postavki so bila namenjena financiranju dobave novega gasilskega vozila GVGP 1, ker je društvo na
intervenciji utrpelo izgubo prejšnjega vozila. Z navedenim društvom je bila podpisana pogodba o financiranju
nabave. Društvo je uspešno nabavilo podvozje za navedeno vozilo.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da so bila sredstva smotrno porabljena za izpolnitev zastavljenega cilja, saj je bilo nabavljeno
podvozje ustreznih karakteristik.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

OB038-18-0004 - Gasilski domovi po občini
Opis proračunske postavke:
Planirana so bila sredstva v višini 50.000 evrov za financiranje obnove gasilskih domov v GZ Ilirska Bistrica.
Skladno s strategijo oz. predlogom obnov s strani GZ Ilirska Bistrica so bila ob koncu leta financirana dela na
gasilskih domovi PGD Podgora Podgraje, PGD Knežak in PGD Jelšane. Plačilo zapade v leto 2019 zato realizacija
znaša 0%.
Pravne podlage:
-

Zakon o gasilstvu
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Ilirska Bistrica
Pogodbe o financiranju obnove gasilskih domov s posameznimi gasilskimi društvi

Dolgoročni in letni cilji:
Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju širitve in vzdrževanja gasilskih domov v GZ Ilirska
Bistrica. Skladno s predlogom GZ Ilirska Bistrica so bila dela izvedena na treh gasilskih domovih.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Sredstva niso bila porabljena, ker so bila dela izvedena ob koncu leta in plačilo zapada v proračun 2019.

OB038-18-0005 - Gasilski dom Podgrad
Namen in cilj:
Projektna dokumentacija je bila v letu 2018 naročena in delno realizirana. Vrednost naročenih del znaša 24.388
evrov. Projekti bodo v celoti plačani v letu 2019.
Pravne podlage:
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- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo,
14/2005 – popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – odl. US, 126/2007, 108/2009,
61/2010 – ZRud-1, 20/2011 – odl. US, 57/2012, 101/2013 – ZDavNepr, 110/2013, 19/2015,
61/2017 – GZ in 66/2017 – odl. US);
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008, 61/2017 – GZ in 36/2018);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izvedbo načrtovane investicije – izdelava projektne
dokumentacije. Slednje je skladno z načrtom razvojnih programov.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Izvedba storitve projektiranja za izvedbo investicije so potekala skladno s pričakovanji oziroma z željami
naročnika.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
S postopkom javnega naročanja (zbiranje ponudb) je bil za izvedbo storitve projektiranja izbran izvajalec, ki je
ponudil izvedbo razpisanih del po najnižji ceni. Vsa izvedena dela so in bodo bila skrbno in redno nadzorovana.
Plačila izvajalcu bodo realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta bo KS Podgrad pridobila sodoben objekt za potrebe opravljanja gasilske
dejavnosti.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB038-07-0103 - Zagotavljanje tehnične podpore - društva
Opis proračunske postavke:
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev oziroma združenj s
področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz območja občine (ki ne predstavlja državne pomoči) ter njihov cilj
z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.
Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev oziroma združenj. Sofinancirajo se stroški
povezani s predstavijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji,
udeležbe na posvetih, okrogle mize, stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev
oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih,
organizacija samostojnih prireditev, stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz
ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in
običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja, stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo
društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih
društev in organizacij, materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oziroma združenj. V letu 2018
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smo imeli na razpolago 2.000 evrov. Z javnim razpisom so bila prijaviteljem razdeljena sredstva v razpisani višini
2.000 evrov. Realizirana so bila sredstva v višini 1.978 evrov.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/2008-ZKme-1, z dne 9.5.2008),
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ilirska Bistrica za
programsko obdobje 2015-2020 (Ur. list RS, št. 78/2015, z dne 16.10.2015),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. list RS, št.
8/2016, z dne 5.2.2016), mnenje o skladnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
št. priglasitve: K-BE166-5880416-2015, z dne 20.10.2015 in 7.3.2016.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Na Javni razpis za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2018 (Ur. list RS, 43/2018) za sofinanciranje izvedbe aktivnosti se je
prijavilo šest društev, ki v občini delujejo na področju kmetijstva. Sofinancirane so bile aktivnosti, s katerimi so
člani pridobivali nova znanja, se izobraževali in si ogledali dobre prakse.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvajanju aktivnosti ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Menimo, da so bila sredstva
sofinanciranja smotrno in dobro porabljena, v zadovoljstvo uporabnikov.

OB038-15-0062 - Kritje stroškov prevoza iz odročnih krajev
Opis proračunske postavke:
Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih
občine. Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.
V letu 2018 so bila sredstva za sofinanciranje stroškov tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko
upravičeni, planirana v višini 12.300 evrov, realizirana so bila v znesku 12.000 evrov.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/2008-ZKme-1, z dne 9.5.2008),
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ilirska Bistrica za
programsko obdobje 2015-2020 (Ur. list RS, št. 78/2015, z dne 16.10.2015),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. list RS, št.
8/2016, z dne 5.2.2016), mnenje o skladnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
št. priglasitve: K-BE166-5880416-2015, z dne 20.10.2015 in 7.3.2016.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Namen ukrepa je pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih
območjih občine Ilirska Bistrica. Financirajo se stroški tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko
upravičeni. Javni razpis in razdelitev sredstev je bil uspešno izveden. Menimo, da je bila aktivnost uspešno
realizirana.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
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11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB038-07-0106 - Ureditev pašnikov
Opis proračunske postavke:
Z naložbo se skuša doseči preprečevanje zaraščanja podeželja in ohranjanje tipične kulturne krajine.
Dodeli se za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov. Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški izdelave
načrta ureditve kmetijskega zemljišča, stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo in
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. V letu 2018 smo imeli zagotovljenih 3.000 evrov za ta
namen, sredstva so bila izplačana dvema prijaviteljema v višini 739 evrov.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ilirska Bistrica za
programsko obdobje 2015-2020 (Ur. list RS, št. 78/2015, z dne 16.10.2015),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. list RS, št.
8/2016, z dne 5.2.2016), mnenje o skladnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
št. priglasitve: K-BE166-5880416-2015, z dne 20.10.2015 in 7.3.2016.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Na Javni razpis za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2018 (Ur. list RS, 43/2048, z dne 22.6.2018) so prišle trije prijave. Eden
se ni odločil za vložitev zahtevka.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvajanju aktivnosti ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Javni razpis je bil pravilno objavljen,
nadaljnje aktivnosti se niso izvedle, ker ni bilo prijav.

OB038-07-0107 - Posodobitev kmet.gospodarstva
Opis proračunske postavke:
Z naložbo se skuša doseči izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z
zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanje naravnega okolja,
higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije,
povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine.
Dodeli se za namen sofinanciranja stroškov gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih
poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški
materiala in storitev), sofinanciranja stroškov opreme hlevov in gospodarskih poslopij, stroškov nakupa
rastlinjakov, montaže ter opreme v rastlinjaku, stroškov nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže…), stroškov nakupa računalniške programske opreme, patentov,
licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
V letu 2018 smo imeli zagotovljenih 6.000 evrov za ta namen, na razpis se je prijavil en prijavitelj, ki je sredstva
v višini 2.518 evrov tudi uspešno črpal.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/2008-ZKme-1, z dne 9.5.2008),
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ilirska
Bistrica za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. list RS, št. 78/2015, z dne 16.10.2015),
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015-2020 (Ur.
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list RS, št. 8/2016, z dne 5.2.2016), mnenje o skladnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, št. priglasitve: K-BE166-5880416-2015, z dne 20.10.2015 in 7.3.2016.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Na Javni razpis za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2018 (Ur. list RS, 48/2018) za sofinanciranje izvedbe aktivnosti se je
prijavil en prijavitelj.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvajanju aktivnosti ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Javni razpis je bil pravilno objavljen,
nadaljnje aktivnosti se niso izvedle, ker ni bilo prijav.

OB038-07-0108 - Trajni nasadi
Opis proračunske postavke:
Z naložbo se sofinancira prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov.
V letu 2018 smo imeli zagotovljenih 1.500 evrov za ta namen in realizirali 329 evrov, kateri so bili dodeljeni
enemu prijavitelju na javni razpis.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/2008-ZKme-1, z dne 9.5.2008),
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ilirska Bistrica za
programsko obdobje 2015-2020 (Ur. list RS, št. 78/2015, z dne 16.10.2015),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. list RS, št.
8/2016, z dne 5.2.2016), mnenje o skladnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
št. priglasitve: K-BE166-5880416-2015, z dne 20.10.2015 in 7.3.2016.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Na Javni razpis za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2018 (Ur. list RS, 43/2018) za sofinanciranje izvedbe aktivnosti za
navedeni ukrep je prispela ena prijava, ki je sredstva uspešno črpala. Glede na stanje sadjarstva v občini, bi se
pričakovalo več interesa s strani pridelovalcev, za pridobitev ponujenih sredstev.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvajanju aktivnosti ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Javni razpis je bil pravilno objavljen,
nadaljnje aktivnosti so se izvedle skladno z razpisnimi in ostalimi pogoji.

OB038-07-0109 - Naložbe za opr.dop.dejav.na kmetiji
Opis proračunske postavke:
Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014). Sredstva so namenjena za sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, kot je gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in
trženju kmetijskih proizvodov, nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva, nakup in razvoj
računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk. V letu 2018 smo imeli za izvedbo
navedenega ukrepa namenjenih 6.000 evrov, prijav na ta del razpisa ni bilo.
Zakonske ali druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/2008-ZKme-1, z dne 9.5.2008),
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ilirska Bistrica za
programsko obdobje 2015-2020 (Ur. list RS, št. 78/2015, z dne 16.10.2015),
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- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. list RS, št.
8/2016, z dne 5.2.2016), mnenje o skladnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
št. priglasitve: K-BE166-5880416-2015, z dne 20.10.2015 in 7.3.2016.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Na Javni razpis za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2018 (Ur. list RS, 43/2018) za sofinanciranje izvedbe aktivnosti za
navedeni ukrep prijav ni bilo.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa:
Pri izvajanju aktivnosti ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Javni razpis in realizacija le-tega je bil
izpeljan po navedenih pravilih in pogojih.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
OB038-15-0032 - Energetska sanacija OŠ Antona Žnideršiča
Opis postavke:
Postavka vključuje stroške energetske sanacije OŠ Antona Žnideršiča. Investicija je bila v letu 2018 realizirana v
višini 12.761 evrov.
Pravna podlaga:
- 2.člen Zakon o lokalni samoupravi, 2. člen Statuta Občine Ilirska Bistrica,
- Energetski zakon (EZ‐‐1) (Uradni list RS, št. 17/2014),
- Lokalni energetski koncept Občine Ilirska Bistrica.
Cilj:
Izvajanje ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe energije in prehod na obnovljive vire energije v skladu z določili
energetskega zakona in lokalnega energetskega koncepta.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

OB038-16-0024 - Energetska sanacija in daljinsko ogrevanje
Namen in cilj:
Investicija se je izkazala kot neekonomična. Sredstva so se s sklepom občinskega sveta prerazporedila na
postavko Energetska sanacija Občinskih objektov.
Realizacija v višini 2.317 se nanaša na študijo o izvedljivosti projekta.

OB038-18-0039 - Energetska sanacija občinskih objektov
Namen in cilj:
V občinski lasti je še kar nekaj objektov (stavba gimnazije, osnove šole AŽ ), ki jih je v prihodnje potrebno
sanirati, da bodo energetsko učinkovitejše. Sredstva so bila namenjena iskanju rešitev za sanacijo teh objektov
oz. izvedbi same sanacije. V letu 2018 ni bilo realizacije.
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13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB038-15-0037 – Kolesarske in gorsko kolesarske poti
Opis postavke:
Postavka zajema stroške ureditve gorsko kolesarske poti Borovci na Črnih njivah ter sofinanciranje skupne
izdelave kolesarskega zemljevida S kolesom čez hribe in doline v Brkine v vrednosti 9.826 evrov, kateri so bili
izvedeni v letu 2018.
Pravna podlaga:

-

2. člen Zakon o lokalni samoupravi, 2. člen Statuta Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu
Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji:
Ureditev kolesarske infrastrukture in vzpostavitev podpornih aktivnosti za razvoj kolesarskega turizma.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Izvajanje aktivnosti je v teku in se nadaljuje v leto 2018.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-07-0068 - Prešernova ulica
Odvetnica Majda Škrlj, ki je v pravdni zadevi Pg 562/2016 zastopala Občino Ilirska Bistrica je podala
naslednje poročilo o poteku postopka:

Tožeča stranka: Trampa d.o.o. v stečaju, pravni prednik Marc d.o.o. (Nadalje: IZVAJALEC)

Tožena stranka: Občina Ilirska Bistrica ( nadalje: INVESTITOR)
V letu 2009 in 2010 sta bili s sodelovanjem INVESTITORJA IN IZVAJALCA zaključeni dve investiciji in sicer:
1. Rekonstrukcija Prešernove Ulice v centru Ilirske Bistrice ( Projekt I) in
2. Adaptacija in dozidava Osnovne šole Jelšane (Projekt II)
Izvajalec obeh projektov je bilo podjetje Marc d.o.o. iz Ajdovščine, vodja del na terenu pa Metka Iskra.
Projekta sta s strani investitorja imela dva različna skrbnika in nadzor. Za projekt I je bil skrbnik Mitja Božič,
nadzor pa je izvajalo podjetje Krasinvest iz Sežane, za projekt II je bil skrbnik Damjan Potepan, nadzor je
izvajalo podjetje Misel iz Postojne.
Finančno sta se po prepričanju investitorja investiciji zaključili z dvema aneksoma in sicer projekt I z
aneksom k gradbeni pogodbi št. 3 z dne 18.6.2010, projekt II pa z aneksom k gradbeni pogodbi št. 1 z dne
16.7.2010, s katerima so bila izvajalcu priznana obseg in vrednost dodatnih del. Za projekt II ( šolo) je bil
po nalogu nadzornika (Iztok Čančula) zadržan znesek 19.917,60 EUR, zaradi neustrezne obloge v
telovadnici in pomanjkljivo izvedenih del, ki naj bi se jih pred izplačilom saniralo.
Jedro tega spora je dejstvo, da iz navedenih aneksov nikjer ne izhaja, da gre ob sklenitvi navedenih aneksov
za končni obračun in da sta stranki s tem poravnali vse medsebojne obveznosti, kar takratni predstavniki
investitorja (bivši župan, oba skrbnika in nadzorniki) vseskozi trdijo. Obenem vsi priznavajo, da je imel
izvajalec večji zahtevek za dodatna dela, ki pa se mu je ob podpisu aneksa (po njihovem prepričanju)
odpovedal. -razen 19.917,60 evrov, za projekt II.
Izvajalec je po zamenjavi občinskega vodstva začel pošiljati končne obračune in dodatne zahtevke, ki jih je
investitor zavračal. Nazadnje je dne 22.4.2011, torej 9 mesecev po obračunih in sklenjenih aneksih vložil
predlog za izdajo sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine, za dodatna dela za oba projekta v
skupnem znesku 224.772,97 evrov. Investitor je izdanemu sklepu ugovarjal, zadeva je prešla v pravdni
postopek in bila zaradi takratnih težav koprskega sodišča odstopljena v reševanje Okrožnemu sodišču v
Mariboru.
Postopek se vleče že sedmo leto, v njem so bili izvedeni številni dokazi obeh pravdnih strani. Leta 2015 je
bila izdana prvostopna sodba, s katero je sodišče, na podlagi mnenja izvedenca zaključilo, da bi investitor
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na podlagi potrjenih gradbenih knjig bil dolžan plačati izvajalcu še 55.397,67 evrov.( vključno z zadržanim
delom za šolo). Na sodbo sta se obe stranki pritožili, Višje sodišče v Mariboru je sodbo razveljavilo in zadevo
vrnilo v ponovno obravnavanje, z navodili prvostopnemu sodišču.
V ponovljenem postopku je prvostopno sodišče, ne da bi izvajalo dodatne dokaze, ugotovilo, sta bili
gradbeni pogodbi sklenjeni »na enoto dela« in ne »na ključ« in svojo sodbo spremenilo tako, da je
investitorju dosodilo plačilo 182.392,77 evrov s pp., oz. za tak znesek vzdržalo prvotna plačilna naloga v
veljavi ( kar je več kot trikratni znesek prvotno dosojenega). Investitor se je na sodbo pritožil, vendar je
Višje sodišče v Mariboru njegovo pritožbo zavrnilo in potrdilo prvostopno sodbo s sklepom z dne 8.3.2018.
Investitor bo zoper sodbo predlagal dovolitev revizije, saj meni, da so bile v postopku zagrešene bistvene
kršitve.
Pomembno je dejstvo, da je izvajalec (podjetje TRAMPA, prej MARC d.o.o. ) med tekom postopka (v letu
2015) odstopil sporne terjatve iz tega postopka podjetju Grapri d.o.o., ta se je v pravdo želel vključiti kot
tožeča stranka, čemur je investitor kot tožena stranka nasprotoval. Tako mu je sodišče priznalo le pravice po
njegovem podrejenem zahtevku, to je da se v pravdo vključi kot stranski intervenient, v tej vlogi je vseskozi
vodil postopek na strani izvajalca- tožeče stranke.
Med tekom pritožbenega postopka je bil nad izvajalcem (Trampo) uveden stečajni postopek, zato sem
mnenja, naj investitor (v tem postopku: tožena stranka) zaprosi za začasno izpolnitev- položitev
dolgovanega zneska na sodni depozit, zaradi vložitve revizije, pa tudi nesporne ugotovitve komu dosojeni
znesek pripada, saj je pričakovati, da bo izpolnitev poleg Trampe v stečaju , zahtevalo tudi podjetje Grapri
d.o.o. .

OB038-07-0224 - Mostiček Bubec - Posrtvica (Dekleva)
Opis proračunske postavke:
Za izdelavo projektne dokumentacije oziroma za izgradnjo dotrajanega mostička na lokalni cesti LC 135100
Bubec- Posrtvica (pri posestvu Dekleva, Zajelšje 30), zemljišču s parcel. štev. 1310/10 v k.o. 2521 – Čelje, se je v
letu 2018 načrtovalo 50.000 evrov.
V letu 2018 so delni stroški izdelave projektne dokumentacije znašali 11.163 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradne objave Uradnega
lista Republike Slovenije št. 5/2017 z dne 03.02.2017, www.ilirska–bistrica.si);
- Odlok o rebalansu II proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradne objave Uradnega
lista Republike Slovenije št. 67/2017 z dne 29.11.2017, www.ilirska–bistrica.si).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izgradnjo dotrajanega mostička.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo predvidenih nedopustnih ali naknadno nepričakovanih posledic.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, zadani cilji še niso realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja še ni bilo.

OB038-07-0238 - Most na LC Zabiče
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila zaradi ureditve skupinskega, cestnega priključka za 8 hišnih številk, načrtovana sredstva v
vrednosti 22.000 evrov, za odkup dotrajane stanovanjske hiše, na zemljišču s parcel. štev. *28/3 v k.o. 2546 Zabiče. Za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI za rušenje objekta in ureditev priključka so bila
načrtovana sredstva v vrednosti 6.500 evrov, za izvedbo gradbenih del sredstva v višini 10.000 evrov, za
izvajanje strokovnega nadzora pa sredstva v višini 300 evrov, kar znaša skupaj 16.800 evrov.
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V letu 2018 nismo imeli stroškov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015);
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012);
- Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001);
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
(Uradni list RS, št. 62/98, 109/10 – ZCes-1 in 38/16).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izvedbo načrtovane investicije in sicer naj bi se skladno z
načrtom razvojnih programov v tem letu uredilo skupinski, cestni priključek za 8 hišnih številk.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela trenutno ni bilo nedopustnih ali dodatno nepričakovanih posledic.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, letni cilji niso bili realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

OB038-07-0242 - Most Sušak Lisac
Opis proračunske postavke:
Za popravilo mostu čez Sušački potok, na občinski cesti Sušak – Lisac, so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v
višini 27.814 evrov.
V letu 2018 so stroški izdelave projektne dokumentacije znašali 3.355 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015);
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012);
- Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001);
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
(Uradni list RS, št. 62/98, 109/10 – ZCes-1 in 38/16).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izvedbo načrtovane investicije in sicer naj bi se skladno z
načrtom razvojnih programov v tem letu izdelala projektna dokumentacija in popravilo most čez Sušački potok
na občinski cesti Sušak – Lisac.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela trenutno ni bilo nedopustnih ali dodatno nepričakovanih posledic.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, letni cilji so bili delno realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

OB038-07-0245 - LC Mala Bukovica (G1/6)
Opis proračunske postavke:
V letih 2018 in 2019 so bila za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 135170 Koseze - Mala Bukovica, I. faza
načrtovana sredstva v višini 54.400 evrov.
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V letu 2018 nismo imeli stroškov. V teku je izdelava novelacije projektne dokumentacije.

OB038-07-0247 - Ureditev pločnikov in avtobusnih postajališč
Opis proračunske postavke:
Za ureditev pločnikov in avtobusnih postajališč je bilo v letu 2018 načrtovano 47.000 evrov.
V letu 2018 so stroški izgradnje pločnika v Kosezah znašali 5.556 evrov, popravilo avtobusne čakalnice v
Podstenjah 869 evrov, ureditev pločnika pred Domom na Vidmu 12.603 evrov in asfaltiranje parkirišča na
Pregarjah 5.006 evrov, kar znaša skupaj 24.033 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015);
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012);
- Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001);
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
(Uradni list RS, št. 62/1998).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z ureditvijo pločnikov, avtobusnih postajališč in parkirišč.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali dodatno nepričakovanih posledic.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, letni cilji so bili delno realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

OB038-07-0249 - Sanacija plazov
Opis proračunske postavke:
Za morebitne sanacije plazov oziroma cest so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 9.129 evrov.
V letu 2018 so stroški sanacije plazu v naselju Jasen znašali 7.129 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015);
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012);
- Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001);
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
(Uradni list RS, št. 62/1998).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izvedbo morebitne sanacije plazov oziroma cest.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Do sedaj izvedena dela so bila nadzorovana. Plačila izvajalcu so bila realizirana šele po naročnikovi potrditvi
obračunanih del. Glede na navedeno ocenjujemo izvedbo projektov kot gospodarno.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, so bili dosedanji cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
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Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

OB038-08-0104 - Javna pot Podgraje
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo javne poti JP 636750 Podgraje
načrtovana sredstva v višini 17.812 evrov.
V letu 2018 nismo imeli stroškov. Izdelava projektne dokumentacije je v teku.

OB038-10-0005 - LC Podbeže
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 nismo imeli stroškov z ureditvijo povezovalne ceste med Hrušico in Podbežami.

OB038-11-0020 - Povezov. cesta med Vilharjevo in Šercerjevo cesto
Opis proračunske postavke:
Za plačilo obveznosti izdelave projektne dokumentacije oziroma za izgradnjo povezovalne ceste med Vilharjevo
cesto (bivša G1-6, sedanja R2 - 404) in Šercerjevo cesto (R2/404) so v letu 2018 načrtovana sredstva v višini
232.500 evrov.
V letu 2018 so stroški recenzije projektne dokumentacije znašali 6.710 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015);
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012);
- Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo povezovalne
ceste med Vilharjevo in Šercerjevo cesto (R2/404).
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo pričakovati nedopustnih ali naknadno nepričakovanih posledic.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, so zadani cilji deloma realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

OB038-11-0035 - Pločnik in avtobusno postajališče Dolenje-Jelšane
Opis proračunske postavke:
Z rekonstrukcijo glavne ceste G1/6, odsek 0343 Ilirska Bistrica - Jelšane, v dolžini 680 m, ki jo bo financirala
Direkcija RS za infrastrukturo, v letu 2018 v naselju Dolenje poteka tudi izgradnja pločnika in dveh avtobusnih
postajališč. Na predvidenem odseku ceste se bo zgradilo del tranzitnega vodovoda VH Veliko Brdo – VH Jelšane,
poleg tega bo zgrajen tudi razdelilni vodovod in vgrajene kanalizacijske cevi za potrebe bodoče fekalne
kanalizacije v naselju Dolenje. Po gradbeni pogodbi znaša skupna vrednost investicije 1.405.272 evrov.
Načrtovana vrednost občinskega deleža za gradnjo znaša 588.573 evrov, za gradbeni in projektantski nadzor in
izdelavo projektne dokumentacije pa 19.427 evrov, kar znaša skupaj 608.000 evrov.
V letu 2018 so stroški delne izgradnje tranzitnega vodovoda, razdelilnega vodovoda, fekalne kanalizacije, javne
razsvetljave ter pločnikov znašali 292.662 evrov, stroški projektantskega in strokovnega nadzora so znašali
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5.468 evrov, stroški izdelave projektne dokumentacije ureditve hudournika pa so znašali 4.441 evrov, kar znaša
skupaj 302.570 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS 43/2011, 60/2011 ZTP-D,
63/2013 in 90/14 – ZDU-1);
- Zakon o javnih financah – ZJF ( Ur. l. RS, št. 11/2011 UPB4, 101/2013, 14/2013 – popr.,
55/2015 - ZFisP);
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –
ZFPPIPP
(Ur.l.
RS,
št.
126/2007,
40/2009,
59/2009,
106/2010-ORZFPPIPP21,
26/2011,47/2011,87/2011-ZPUOOD, 23/2012,48/2012, Odl.US: U-I-285/10-13);
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. št. 70/2000, 52/2002,
73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008,
47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013);
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008)
- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJCB, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007,
57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I165/09-34, 57/2012, 101/2013 ZDavNepr, 110/2013 in 19/2015);
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011);
- Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/2007-UPB1, 30/2010 Odl.US: U-I-207/08-10, Up2168/08-12);
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju (Ur. L. RS št. 66/2007, 19/2010-ZJN-2B, 19/2010-ZJNVETPS-B);
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Gradbena pogodba s financerjem Direkcijo RS za infrastrukturo in izvajalcem del Godina
d.o.o., štev. 371-33/2017 z dne 07.02.2018, za Ureditev glavne ceste G1-6/0343 Ilirska Bistrica –
Jelšane skozi Dolenje, od km 7+310 do km 7+990;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z rekonstrukcijo glavne ceste G1/6, odsek 0343 Ilirska Bistrica Jelšane, ki jo bo financirala Direkcija RS za infrastrukturo.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo pričakovati nedopustnih ali naknadno nepričakovanih posledic.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, so zadani cilji delno realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
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Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

OB038-11-0042 - Intervencije - ceste
Opis proračunske postavke:
Za morebitne intervencije na cestah po Občini Ilirska Bistrica so bila za leto 2018 načrtovana sredstva v višini
99.354 evrov.
Stroški izvedenih intervencij na cestah so v letu 2018 znašali 58.817 evrov, od tega 7.693 evrov za plačilo
obveznosti iz leta 2017.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015);
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012);
- Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z intervencijami na cestah po Občini Ilirska Bistrica.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela, ni bilo nedopustnih ali naknadno nepričakovanih posledic.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, so zadani cilji delno realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

OB038-13-0018 - Ureditev parkirišč po občini
Opis proračunske postavke:
Za ureditev parkirišč po občini so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 90.160 evrov.
V letu 2018 so stroški izdelave projektne dokumentacije znašali 7.259 evrov, stroški gradnje parkirišč pa 79.302
evrov, kar znaša skupaj 86.561 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z ureditvijo parkirišč po občini.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo pričakovati nedopustnih ali naknadno nepričakovanih posledic.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, so zadani cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

OB038-15-0027 - Krožišče pri pošti
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila načrtovana sredstva v višini 19.566 evrov.
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V letu 2018 so stroški za gradnjo krožišča in dodatnega parkirišča, plačilo obveznosti iz leta 2017, znašali 13.476
evrov, stroški nadzora, plačilo obveznosti iz leta 2017, so znašali 1.464 evrov in stroški kovinske ograje pa 3.032
evrov, kar znaša skupaj 17.972 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015);
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012);
- Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izgradnjo krožišča pri pošti.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo pričakovati nedopustnih ali naknadno nepričakovanih posledic.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, zadani cilji so realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

OB038-15-0085 - Varna pot v šolo - 3.faza
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo sredstva v višini:
182.630 evrov za izvedbo, kar predstavlja 83% realizacijo in 10.705 evrov za investicijski nadzor ter 5.249 evrov
za projektno dokumentacijo, ki pa bo plačana v letu 2019.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah – ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –
ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku – ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik – OZ;
- Kazenski zakonik – KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
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- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji::
Ureditev parkirnih površin okoli zdravstvenega doma in šole D.Ketteja, ter varen dostop do teh objektov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Varnost šolarjev in občanov na tem delu mesta.

OB038-16-0003 - Ureditev krožišč
Opis proračunske postavke:
Stroški v letu 2018 so znašali 1.037 evrov za plačilo izdelave projektne dokumentacije.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018,);
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015);
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012);
- Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izgradnjo krožišča Gregorčičeva cesta – Vojkov drevored –
Župančičeva ulica.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo pričakovati nedopustnih ali naknadno nepričakovanih posledic.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, zadani cilji so delno realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

OB038-16-0016 - Krožišče pri Petrolu
Opis proračunske postavke:
Za sofinanciranje krožišča pri Petrolu so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 12.926 evrov.
V letu 2018 nismo imeli stroškov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015);
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012);
- Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani s sofinanciranjem izgradnje krožišča pri Petrolu.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo pričakovati nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, zadani cilji še niso realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne bo.
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OB038-16-0019 - Povezovalna pot Mola jug Mola sever
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo sredstva v višini 5.594 evrov za projektno dokumentacijo,
kar predstavlja 70% realizacijo.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji::
Ureditev turistično zanimivih delov ob jezeru Mola, kar bo omogočalo razvoj turizma povezanega z jezerom.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Razvoj turizma in delovna mesta.

OB038-16-0020 - Javna pot v Gubčevi ulici
Opis proračunske postavke:
Za razširitev in ureditev javne poti v Gubčevi ulici so bila v letu 2018 načrtovana sredstva za gradnjo v višini
74.000 evrov, za izvajanje strokovnega nadzora in izdelavo projektne dokumentacije pa sredstva v višini 6.000
evrov, kar znaša skupaj 80.000 evrov.
V letu 2018 so stroški izdelave projektne dokumentacije znašali 2.867 evrov, stroški izdelave podpornega zidu
in obnove dotrajanega vodovodnega omrežja so znašali 63.593 evrov, stroški izvajanja strokovnega nadzora pa
1.647 evrov, kar znaša skupaj 68.107 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015);
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012);
- Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z razširitvijo in ureditvijo javne poti v Gubčevi ulici.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo pričakovati nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, zadani cilji še niso v celoti realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

OB038-16-0032 - Pot Gornji Zemon - Šentjak
Opis proračunske postavke:
Za izdelavo min. projektne dokumentacije za ureditev poti Gornji Zemon – Šentjak so v letu 2018 načrtovana
sredstva v višini 3.500 evrov, za gradnjo 45.000 evrov in za nadzor 1.000 evrov, kar znaša skupaj 49.500 evrov.
V letu 2018 so stroški ureditve poti Gornji Zemon – Šentjak znašali 24.787 evrov. Urejanje poti je v teku.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015);
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- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012);
- Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z ureditvijo poti Gornji Zemon – Šentjak.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni pričakovati nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, zadani cilji še niso realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne bo.

OB038-16-0039 - Avtobusno postajališče Pregarje
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke v letu 2018 se je v letu 2018 realiziralo sredstva v višini 5.917 evrov za projektno
dokumentacijo, kar predstavlja 6% realizacijo.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah – ZJF;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji::
Ureditev parkirnih površin okoli šole.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Varnost šolarjev in občanov na tem delu mesta.

OB038-17-0002 - Cesta v IC Plama
Namen in cilj:
Za ureditev cest v IC Plama se je v letu 2018 načrtovalo sredstva v višini 50.915 evrov. Plačila se prenesejo v leto
2019.

OB038-17-0006 - Ureditev javne poti v S-13
Opis proračunske postavke:
Za ureditev javne poti v S-13 v Trnovem so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 51.690 evrov.
V prvem letu 2018 nismo imeli stroškov, dela pa so v teku.
Pravne podlage:
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista Republike
Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
Letni cilji neposrednega uporabnika:
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Letni izvedbeni cilj za leto 2018 so bili povezani z izvedbo načrtovane ureditve javne poti v S-13 v Trnovem in
sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov v tem letu izvedel del načrtovanih gradbenih del.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Lastniki zemljišč preko katerih poteka cesta so predhodno zahtevali geodetsko odmero ceste in odkup zemljišč.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Vsa izvedena dela bodo nadzorovana. Plačila izvajalcu bodo realizirana šele po nadzornikovi in
naročnikovi potrditvi obračunanih del.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, letni cilj še ni realiziran.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

OB038-17-0011 - Kolesarski pas Gregorčičeva - Bazoviška
Opis postavke:
V postavki so zajeti stroški izdelave izvedbe ureditve kolesarskega pasu vzdolž Gregorčičeva in Bazoviške ulice.
Poleg ureditve kolesarskega pasu projektna dokumentacije obravnava ureditev svetlobnih bičev na prehodih za
pešce ter ureditev taktilnih oznak za slepe in slabovidne. Dela so se pričela v mesecu decembru, zato so računi
zapadli v leto 2019. Realizacija plačil se prenese v leto 2019.
Pravna podlaga:

-

2. člen Zakon o lokalni samoupravi, 2. člen Statuta Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu
Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
Dolgoročni in letni cilji::
Spodbujanje pešačenja in kolesarjenja v mestu in s tem spodbujanje trajnostne mobilnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Izvajanje aktivnosti je v teku in se nadaljuje v leto 2019.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

OB038-17-0013 - Ureditev vaške poti v vasi Vrbovo
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo ureditev vaške poti v vasi Vrbovo, porabljena so bila
sredstva v višini 64.751 evrov za izvedbo kar predstavlja 100 % in s tem je projekt zaključen.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah – ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –
ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku – ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik – OZ;
- Kazenski zakonik – KZ-1;
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- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji::
Ureditev glavne ceste skozi vas Vrbovo.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Varnost prometa in občanov.

OB038-17-0015 - Asfaltiranje parkir.pri gasilskem domu PGD Il.Bis.
Opis proračunske postavke:
Za asfaltiranje parkirišča pri gasilskem domu PGD Ilirska Bistrica so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini
28.750 evrov, za plačilo obveznosti iz preteklega leta.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilj za leto 2018 so bili povezani z izvedbo asfaltiranja parkirišča pri gasilskem domu PGD Ilirska
Bistrica.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Plačila izvajalcu so bila realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del. Glede na navedeno
ocenjujemo izvedbo projekta kot gospodarno.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Letni cilj je v celoti realiziran.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

OB038-17-0017 - Most Mala Bukovica
Opis proračunske postavke:
Za sanacijo dotrajanega cestnega nadvoza nad železniško progo Pivka – Ilirska Bistrica – Reka, v naselju Mala
Bukovica, na javni poti JP 636180 Mala Bukovica oziroma zemljišču s parcel. štev. 482/1 v k.o. 2540 – Mala
Bukovica, so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 85.000 evrov.
V letu 2018 so stroški izdelave projektne dokumentacije znašali 20.984 evrov. Pridobljeno je bilo soglasje na
izdelano projektno dokumentacijo soglasodajalca Slovenskih železnic, SŽ - Infrastruktura d.o.o. in sicer Službe
za EE in SVTK – pisarna EE, Službe za vodenje prometa ter Službe za načrtovanje, tehnologijo in inženiring.
Nadvoz bo zagotavljal prevoznost za vozila skupne mase do 10 t.
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Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilj za leto 2018 so bili povezani z izvedbo načrtovane sanacije cestnega nadvoza nad železniško
progo Pivka – Ilirska Bistrica – Reka, v naselju Mala Bukovica, na javni poti JP 636180 Mala Bukovica, zemljišču s
parcel. štev. 482/1 v k.o. 2540 – Mala Bukovica.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela še ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Vsa izvedena dela bodo nadzorovana. Plačila izvajalcu bodo realizirana šele po nadzornikovi in
naročnikovi potrditvi obračunanih del.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, letni cilj še ni bil realiziran.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja še ni bilo.

OB038-17-0020 - Ureditev pešpoti
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo za projekt: pešpot v parku Nade Žagar, porabljena so bila
sredstva v višini 20.495 evrov za izvedbo kar predstavlja 100% realizacijo in s tem je projekt tudi zaključen.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah – ZJF;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji::
Dolgoročen cilj je ureditev peš površin v mestu Ilirska Bistrica.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Izvedena pot v parku Nade Žagar.

OB038-17-0021 - Ureditev ceste Sabonje - Račice
Opis proračunske postavke:
Za ureditev makadamske poti Sabonje – Račice so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 7.226 evrov.
V letu 2018 so stroški za ureditev poti Sabonje – Račice znašali 5.720 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilj za leto 2018 so bili povezani z ureditvijo makadamske poti Sabonje – Račice in sicer naj bi se
skladno z načrtom razvojnih programov v tem letu izvedel del načrtovanih gradbenih del.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
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Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Vsa izvedena dela si bil nadzorovana. Plačila izvajalcu so bila realizirana šele po nadzornikovi in
naročnikovi potrditvi obračunanih del.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, letni cilj je bil realiziran v celoti.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

OB038-17-0031 - Cestišče Mikoza - Pošta
Opis proračunske postavke:
Postavka se v letu 2018 ni realizirala.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilj za leto 2018 so bili povezani z obnovo vodovodnega omrežja ter obnovo cestišča in sicer od
krožišča pri Mikozi do krožišča pri Pošti in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov v tem letu
izvedel del načrtovanih gradbenih del.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Vsa izvedena dela bodo nadzorovana. Plačila izvajalcu bodo realizirana šele po nadzornikovi in
naročnikovi potrditvi obračunanih del.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, letni cilj ni bil realiziran.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

OB038-18-0002 - Povezovalna cesta Topolc
Opis proračunske postavke:
Za ureditev povezovalne ceste na Topolcu so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 22.569 evrov.
V letu 2018 so stroški z ureditvijo povezovalne ceste znašali 21.907 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilj za leto 2018 so bili povezani z ureditvijo povezovalne ceste na Topolcu in sicer naj bi se
skladno z načrtom razvojnih programov v tem letu izvedel del načrtovanih gradbenih del.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Plačila izvajalcu bodo realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del. Glede na navedeno ocenjujemo
izvedbo projekta kot gospodarno.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, letni cilj je bil realiziran v celoti.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.
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OB038-18-0006 - Krožišče pri Špehu
Opis proračunske postavke:
Za ureditev krožišča pri Špehu so v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 47.000 evrov in sicer za ureditev
vodovodne napeljave 15.000 evrov in za izgradnjo krožišča 32.000 evrov.
V letu 2018 so stroški izdelave projektne dokumentacije znašali 3.538 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilj za leto 2018 so bili povezani z ureditvijo krožišča pri Špehu in sicer naj bi se skladno z
načrtom razvojnih programov v tem letu izvedel del načrtovanih gradbenih del z obnovo vodovodne napeljave
ter ureditvijo krožišča.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela še ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Plačila izvajalcu bodo realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, letni cilj še ni realiziran.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja še ni bilo.

OB038-18-0008 - Trnovska cesta
Opis proračunske postavke:
Za ureditev Trnovske ulice so v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 75.000 evrov.
V letu 2018 so stroški izdelave projektne dokumentacije znašali 19.398 evrov. Koncem leta 2018 se je pričelo z
obnovo vodovodnega omrežja.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilj za leto 2018 so povezani z ureditvijo Trnovske ulice in sicer naj bi se skladno z načrtom
razvojnih programov v tem letu izvedel del načrtovanih gradbenih del z obnovo komunalnih vodov ter
ureditvijo cestišča in pločnikov.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Plačila izvajalcu bodo realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, letni cilj še ni realiziran.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne bo.
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OB038-18-0009 - Asfaltiranje dovozne ceste v Podgradu
Opis proračunske postavke:
Za ureditev in asfaltiranje dovozne ceste do poslovnega objekta Ivančič, Podgrad 162, preko zemljišča s parcel.
štev. 183/42 v k.o. 2579 – Podgrad, so v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 5.000 evrov.
V letu 2018 nismo imeli stroškov z ureditvijo in asfaltiranjem dovozne ceste.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilj za leto 2018 so bili povezani z ureditvijo ureditev in asfaltiranje dovozne ceste do
poslovnega objekta Ivančič, Podgrad 162 in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov v tem letu
izvedel del načrtovanih gradbenih del.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Plačila izvajalcu bodo realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, letni cilj ni bil realiziran.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

OB038-18-0010 - Sanacija zem.plazu na JP Dol.potok-Vel.brdo
Opis proračunske postavke:
Za sanacijo zemeljskega plazu na javni poti JP 636630 Dolenjski potok – Veliko Brdo, zemljiščih s parcel. štev.
1672/238, 1672/239, 1672/240, 1672/241, 1672/242, 1824/22 in 1824/23, vse v k.o. 2551- Veliko Brdo, so v
letu 2018 načrtovana sredstva v višini 30.000 evrov za izdelavo projektne dokumentacije in pričetek izvedbe
sanacije plazu.
V letu 2018 nismo imeli stroškov s sanacijo zemeljskega plazu na javni poti Dolenjski potok – Veliko Brdo.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilj za leto 2018 so povezani s sanacijo zemeljskega plazu na javni poti JP 636630 Dolenjski
potok – Veliko Brdo in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov v tem letu naročilo izdelavo
projektne dokumentacije in pričelo s sanacijo plazu.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Plačila izvajalcu bodo realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, letni cilj ni bil realiziran.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.
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OB038-18-0011 - Varna pot v šolo-pločnik Brinškov klanec
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo za projekt sredstva v višini 8.704 in sicer za projektno
dokumentacijo.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah – ZJF;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji::
Ureditev pločnika in prehoda za pešce na tem delu mesta.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Varnost šolarjev in občanov na tem delu mesta.

OB038-18-0012 - Ukrepi za umiritev prometa
Opis proračunske postavke:
Za postavitev ležečih policajev na lokalni cesti Knežak – Bač so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini
5.000 evrov.
V letu 2018 so stroški postavitve in stroški servisa merilnika hitrosti znašali 3.623 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilj za leto 2018 so bili povezani s postavitvijo ležečih policajev na cesti Knežak – Bač in sicer naj
bi se skladno z načrtom razvojnih programov v tem letu izvedel del načrtovanih gradbenih del. Na podlagi
odločitve naročnika, se je na navedenem odseku postavil merilec hitrosti.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Plačila izvajalcu so bila realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, letni cilj je bil realiziran.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

OB038-18-0013 - Varna pot v šolo-OŠ Knežak
Opis proračunske postavke:
Za ureditev varne poti v šolo Knežak so bila v letu 2018 za izdelavo projektne dokumentacije načrtovana
sredstva v višini 20.000 evrov.
V letu 2018 nismo imeli stroškov.
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OB038-18-0015 - Vaška cesta Podgraje
Opis proračunske postavke:
Za ureditev vaške poti v naselju Podgraje so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 39.000 evrov.
V letu 2018 nismo imeli stroškov. Dela so v teku.

OB038-18-0016 - Vaška cesta Vrbica
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo sredstva za izvedbo v višini 39.993 evrov kar predstavlja
100% realizacijo in s tem je projekt tudi zaključen.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah – ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –
ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku – ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik – OZ;
- Kazenski zakonik – KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji::
Ureditev glavne ceste skozi vas.
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Slika: Vaška cesta Vrbica
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Varnost prometa in občanov.

OB038-18-0017 - Krožišče pri blagovnici
Opis proračunske postavke:
Za dokončanje projekta krožišča pri blagovnici so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 427.623 evrov.
V letu 2018 so stroški izdelave projektne dokumentacije znašali 4.728 evrov, stroški koordinatorja za varnost in
zdravje pri delu ter izdelavo varnostnega načrta so znašali 1.891 evrov, stroški projektantskega in strokovnega
nadzora so znašali 6.954 evrov, stroški izgradnje krožišča pa 402.995 evrov, kar znaša skupaj 416.568 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS 43/2011, 60/2011 ZTP-D,
63/2013 in 90/14 – ZDU-1);
- Zakon o javnih financah – ZJF ( Ur. l. RS, št. 11/2011 UPB4, 101/2013, 14/2013 – popr.,
55/2015 - ZFisP);
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –
ZFPPIPP
(Ur.l.
RS,
št.
126/2007,
40/2009,
59/2009,
106/2010-ORZFPPIPP21,
26/2011,47/2011,87/2011-ZPUOOD, 23/2012,48/2012, Odl.US: U-I-285/10-13);
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. št. 70/2000, 52/2002,
73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008,
47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013);
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008)
- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJCB, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007,
57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I165/09-34, 57/2012, 101/2013 ZDavNepr, 110/2013 in 19/2015);
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- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011);
- Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/2007-UPB1, 30/2010 Odl.US: U-I-207/08-10, Up2168/08-12);
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju (Ur. L. RS št. 66/2007, 19/2010-ZJN-2B, 19/2010-ZJNVETPS-B);
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Gradbena pogodba z izvajalcem CPK d.d., štev. 430-43/2017 za gradnjo objekta
"Rekonstrukcija križišča v krožno križišče Gregorčičeva cesta LZ 135290, Bazoviška cesta LZ
135290 in Vojkov drevored LZ 135250", ki je bila s strani naročnika podpisana dne 27.09.2017
(CPK d.d. z dne 11.10.2017 in Kolektor CPG d.o.o. z dne 05.10.2017 ), Aneksa št. 1 z dne
07.10.2017, Aneksa št. 2 z dne 22.01.2018 in Aneksa št. 3 z dne 16.03.03.2018;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilj za leto 2018 so bili povezani z izvedbo obnove komunalnih vodov in izgradnjo načrtovanega
krožišča v stičišču Gregorčičeve ceste LZ 135290, Bazoviške ceste LZ 135290 in Vojkovega drevoreda LZ 135250
in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov v tem letu izvedla načrtovana gradbena dela.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Vsa izvedena dela so bila nadzorovana. Plačila izvajalcu so bila realizirana šele po nadzornikovi in
naročnikovi potrditvi obračunanih del. Glede na navedeno ocenjujemo izvedbo projekta kot gospodarno.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, letni cilj je v celoti realiziran.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

OB038-18-0033 - Nadomestna cesta Il.Bistrica - Sviščaki
Opis proračunske postavke:
Za izdelavo idejne zasnove IDZ za izgradnjo nadomestne ceste R3-T-915 odsek Ilirska Bistrica – Sviščaki (od
odcepa za Črne njive) so bila v letu 2018 s prerazporeditvijo načrtovana sredstva v višini 17.568 evrov.
Stroški izdelave projektne dokumentacije so v letu 2018 znašali 17.568 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilj za leto 2018 so bili povezani z izgradnjo nadomestne ceste R3-T-915 odsek Ilirska Bistrica –
Sviščaki (odcep Črne njive) in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov v tem letu izdelala
projektna dokumentacija.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
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Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Plačila izvajalcu bodo realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, letni cilj je realiziran.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

OB038-18-0040 - Cesta Zabiče - Gomanci
Opis proračunske postavke:
Za ureditev lokalne ceste Zabiče – Gomanci so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 20.978 evrov.
V letu 2018 so stroški ureditve lokalne ceste Zabiče – Gomanci znašali 20.978 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilj za leto 2018 so bili povezani z ureditvijo lokalne ceste Zabiče – Gomanci in sicer naj bi se
skladno z načrtom razvojnih programov v tem letu izvedel del načrtovanih gradbenih del.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Plačila izvajalcu so bila realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, letni cilj je v celoti realiziran.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne bo.

OB038-18-0043 - Cesta na Sv. Katarino
Opis proračunske postavke:
Za ureditev protipožarne preseke – ceste na Sv. Katarino so bila v letu 2018 s prerazporeditvijo načrtovana
sredstva v višini 8.683 evrov.
V letu 2018 so stroški ureditve javne poti v naselju Novokračine znašali 7.623 evrov. Zavod RS za varstvo
narave, Območna enota Nova Gorica je namreč izdal pogojno soglasje za ureditev ceste na Sv. Katarino in sicer
je zahteval predhodna arheološka izkopavanja, zato se je od nameravane ureditve odstopilo. Izvedlo pa se je
asfaltiranje javne poti v naselju Novokračine.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilj za leto 2018 so bili povezani z ureditvijo protipožarne preseke – ceste na Sv. Katarino in sicer
naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov v tem letu izvedel del načrtovanih gradbenih del.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela se je pojavil pričakovan zaplet in sicer Zavod RS za varstvo narave, Območna enota
Nova Gorica je zahteval predhodna arheološka izkopavanja, zato se je od nameravane ureditve odstopilo.
Izvedlo pa se je asfaltiranje javne poti v naselju Novokračine.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
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Plačila izvajalcu so bila realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, letni cilj je bil spremenjen in deloma realiziran.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB038-07-0341 - Subvencioniranje obrestne mere za malo gospod.
Namen in cilj:
Sredstva niso bila realizirana.

OB038-17-0009 - Pospeš.razvoja gospodarstva v Občini Il.Bistrica
Opis proračunske postavke:
S te postavke so se v letu 2018 financirale subvencije oz. oprostitve komunalnega prispevka, za katere je
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica, na podlagi 19.člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka na Območju Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 74/2017) dne 21.11.2017 sprejel
sklep št. 352-8/2016, s katerim je na območjih, ki so na podlagi Občinskega prostorskega načrta predvidena za
industrijsko dejavnost, zavezance oprostil plačila komunalnega prispevka.
Pravne podlage:
- Uredba Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24.12. 2013),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017);
- Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju
Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 74/2017),
- Sklep Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 21.11.2017, št. 352-8/2016
Dolgoročni in letni cilji:
Občina Ilirska Bistrica želi v prihodnosti spodbuditi razvoj gospodarstva na celotnem območju občine Ilirska
Bistrica, predvsem pa na območjih, ki so na podlagi sprejetega Občinskega prostorskega načrta opredeljena kot
območja industrijskih con, kar bo vplivalo tudi na odpiranje novih delovnih mest.
Na podlagi 18. Člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju
Občine Ilirska Bistrica, je občina s sklepom občinskega sveta oprostila plačilo komunalnega prispevka v
industrijskih conah. V tem primeru se zavezanca lahko oprosti plačila komunalnega prispevka le pod pogoji in v
mejah, ki ne pomenijo kršitve sheme »de minimis« pomoči v Skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne
18. December 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »se minimis«
(Uradni list EU L 352, 24.12.2013).
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
V letu 2018 se je za namen oprostitve komunalnega prispevka porabilo sredstva v višini 98.370 evrov (65%
sredstev). Skupno je bilo načrtovano 150.000,00.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Do nastanka morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju ni prišlo.
Opis proračunske postavke:
Sredstva v višini 150.000 evrov so bila zagotovljena za izvedbo Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči
oziroma finančnih spodbud, skladno s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje
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razvoja gospodarstva v občini Ilirska Bistrica. Realizirana so bila v višini 47.439 evrov, ki so bili dodeljeni enemu
prijavitelju, kot državna pomoč, po pravilu »de minimis«, ki se je prijavil na javni razpis, za sofinanciranje
nakupa zemljišč v industrijski coni Ilirska Bistrica.
V letu 2018 so bile dodeljene državne pomoči za spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih
objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti. Namen teh pomoči je
spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov in objektov za izvajanje turistične in razvojnoraziskovalne dejavnosti ter vzpostavitev spodbudnega poslovnega okolja za potencialne podjetnike in delujoča
podjetja, v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje
njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.
Pravna podlaga:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini
Ilirska Bistrica (Uradni list RS št. 22, z dne 28.4.2017),
Mnenje Ministrstva za finance o skladnosti sheme »de minimis pomoči» Finančne spodbude za
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ilirska Bistrica, številka priglasitve M001-58804162017, z dne 22.5.2017.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Z dodeljenimi sredstvi je bila sofinancirana ena investicija v
nakup zemljišč v industrijski coni, kjer se bo predvidoma v letošnjemu letu začela tudi gradnja poslovnih stavb.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Javni razpis in dodelitev sredstev je potekalo
skladno z zakonskimi podlagami in Pravilnikom.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB038-11-0006 - Nakup opreme na gradu Prem
Namen in cilj:
V letu 2018 se je za nakup opreme na Gradu Prem načrtovalo sredstva v višini 6.938 evrov. Investicija v letu
2018 ni bila realizirana.

OB038-16-0025 - SI-HR Mavrica Doživetij
Opis postavke:
Investicija v letu 2018 ni bila izvedena zaradi neuspešne prijave na Javni Programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020.

OB038-18-0025 - Terra Gotica
Opis postavke:
Investicija v letu 2018 ni bila izvedena zaradi neuspešne prijave na Javni Programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020.

OB038-18-0027 - Kulturni utrip I
Opis postavke:
V sklopu projekta Kulturni utrip 1 bo občina sodelovala kot projektni partner. V projektu bo izvajala promocijo
dokumentarnega filma. Zaradi zamude pri odobritvi projekta se bo postavka izvajala v letu 2019.
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Pravna podlaga:
- 2. člen Zakon o lokalni samoupravi,
- 2. člen Statuta Občine Ilirska Bistrica.
Cilj:
Izboljšanje kulturne infrastrukture in sodelovanja na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji niso bili doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB038-07-0034 - Deponija v Jelšanah
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo sredstva v višini:
124.584 evrov za izvedbo, kar predstavlja 50% realizacijo, ostalo bo porabljeno v letu 2019
3.450 evrov za investicijski nadzor
1.281 evrov za projektno dokumentacijo in druge storitve
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah – ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –
ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku – ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik – OZ;
- Kazenski zakonik – KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji::
Ureditev in saniranje deponije v Jelšanah.
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Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ureditev in saniranje deponije v Jelšanah.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB038-07-0043 - Kanalizacija in vodovod Topolc
Opis proračunske postavke:
Za izgradnjo kanalizacije v naselju Topolc so bila za leto 2018 načrtovana sredstva v višini 31.280 evrov za
izdelavo projektne dokumentacije. V letu 2018 nismo imeli stroškov.

OB038-07-0047 - Kanalizacija Vrbovo
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 ni bilo realizacije za projekt kanalizacija Vrbovo.

OB038-07-0048 - Kanalizacija Vrbica
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 ni bilo realizacije o za projekt: kanalizacija Vrbovo. V letu 2018 ne bo realizacije.

OB038-07-0049 - Kanalizacija in vodovod Koseze
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 je bilo za projekt kanalizacija Koseze realizirano 3.898 evrov za projektno dokumentacijo in druge
storitve.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji::
Ureditev kanalizacijskega sistema

OB038-07-0056 - Kanalizacija in vodovod Zarečje
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 ni bilo realizacije o za projekt: kanalizacija in vodovod Zarečje.

OB038-08-0089 - Kanalizacija in kolektor Jablanica
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 se za plačilo načrtov in projektne dokumentacije načrtujejo sredstva v višini 3.434 evrov.
V letu 2018 ni bilo realizacije o za projekt: kanalizacija in kolektor Jablanica.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
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Dolgoročni in letni cilji::
Ureditev kanalizacijskega sistema in vodovoda
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Uspešno izveden projekt.

OB038-11-0028 - Kanalizacija in ČN Hrušica III. faza
Namen in cilj:
Za plačilo obveznosti iz preteklega leta se za kanalizacijo v Hrušici v letu 2018 načrtuje sredstva v višini 1.342
evrov.

OB038-11-0040 - Intervencije - kanalizacije
Namen in cilj:
Za intervencije v kanalizacije po občini Ilirska Bistrica se v letu 2018 načrtuje sredstva v višini 10.000 evrov ter
dodatna sredstva prerazporeditve iz projekta Kanalizacija na območju IC Ilirska Bistrica v višini 33.000 evrov. Za
intervencije v kanalizacije po občini Ilirska Bistrica se v letih 2019 do 2021 načrtuje sredstva v višini 10.000
evrov letno.

OB038-12-0009 - Kanalizacija Čelje
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo za projekt sredstva v višini:
92.630 evrov za izvedbo kar predstavlja 45% realizacijo, ostala sredstva bodo porabljena v letu 2019 ter 1.776
evrov za investicijski nadzor.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah – ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –
ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku – ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik – OZ;
- Kazenski zakonik – KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
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- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji:
Ureditev kanalizacijskega sistema.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Uspešno izveden projekt.

OB038-15-0055 - Komunalna opremljenost Mola južni del
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo za projekt sredstva v višini 3.965 evrov za projektno
dokumentacijo in načrte.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah – ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –
ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku – ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik – OZ;
- Kazenski zakonik – KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji::
Ureditev turistično zanimivih delov ob jezeru Mola, kar bo omogočalo razvoj turizma povezanega z jezerom.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Razvoj turizma in delovna mesta.

OB038-15-0058 - Kanalizacija Harije,Tominje,Zajelšje in Podbeže
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo sredstva v višini 15.128 evrov za projektno dokumentacijo
in načrte.
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Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah – ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –
ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku – ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik – OZ;
- Kazenski zakonik – KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji:
Ureditev kanalizacije v vseh Harije, Tominje, Zajelšje in Podbeže zaradi vpliva na kvaliteto vode v jezeru Molja. V
jezeru Molja je predvidena ureditev turistično zanimivih delov, kar bo omogočalo razvoj turizma povezanega z
jezerom.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Razvoj turizma in delovna mesta.

OB038-15-0088 - Ureditev glavnega kolektorja ob Reki Reki
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke v letu 2018 ni bilo realizacije. Projekt bo dokončan v letu 2019.

OB038-15-0089 - Ureditev kanalizacije na območju IC Il. Bistrica
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke v letu 2018 se je realiziralo 53.070 evrov za projektno dokumentacijo in načrte.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah – ZJF;
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- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –
ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku – ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik – OZ;
- Kazenski zakonik – KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je ureditev kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Ilirska Bistrica in navezava sosednjih vasi na obstoječo
ČN.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo da smo bili do te točke pri uresničevanju ciljev uspešni.

OB038-15-0090 - Ureditev kanal. ob Podgrajski ul. in vodotoku Pila
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je financirala izdelava projektne dokumentacije za ureditev kanalizacijskega
omrežja, ureditev kanalizacije ob Podgrajski in vodotoku Pila.
V letu 2018 je bilo realizirano 34.038 evrov za projektno dokumentacijo in načrte.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah – ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –
ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku – ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik – OZ;
- Kazenski zakonik – KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju;
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- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je bila izdelava projektne dokumentacije za ureditev kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Ilirska Bistrica
in navezava sosednjih vasi na obstoječo ČN.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt zaključen.

OB038-15-0091 - Ureditev kanalizacije v delu Župančičeve ulice
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je financirala izdelava projektne dokumentacije za ureditev kanalizacijskega
omrežja, ureditev kanalizacije v delu Župančičeve ulice.
V letu 2018 je bilo realizirano 20.500 evrov za projektno dokumentacijo in načrte.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah – ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –
ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku – ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik – OZ;
- Kazenski zakonik – KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
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Dolgoročni in letni cilji::
Cilj je bila izdelava projektne dokumentacije za ureditev kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Ilirska Bistrica
in navezava sosednjih vasi na obstoječo ČN.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt zaključen.

OB038-15-0092 - Izgradnja zadrž.bazena in razbremen. ob Bistrici
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke v letu 2018 ni bil realizacije za izgradnjo zadrževalnega bazena in razbremenilnika ob
reki Bistrici.

OB038-15-0093 - Kanal.na delu od Vilh.c.,Gubč. ul.in V. drev.
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke za izvedbo projekta: ureditev kanalizacijskega omrežja, izgradnja kanalizacije na delu
Vilharjeve, Gubčeve in Vojkovega drevoreda ni bil realizacije. Realizacija bo ko bomo prejeli EU sredstva za
izvedbo projekta.

OB038-15-0094 - Kanal. v delih Kosove.ul,Vodn.ul. In Jurčičeve ul.
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke za izvedbo kanalizacijskega omrežja, izgradnja kanalizacije na delu na delu Kosovelove,
Vodnikove in Jurčičeve ulice v letu 2018 ni bilo realizacije. Realizacija bo ko bomo prejeli EU sredstva za izvedbo
projekta.

OB038-15-0095 - Ureditev kanal.v delih ulice Toneta Tomšiča
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke za izvedbo kanalizacijskega omrežja, izgradnja kanalizacijskega omrežja na delu ulice
Toneta Tomšiča v letu 2018 ni bilo realizacije. Realizacija bo ko bomo prejeli EU sredstva za izvedbo projekta.

OB038-15-0096 - Kanal.v Brinšk.ul. in delu ceste Pod Stražico
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke za izvedbo kanalizacijskega omrežja, izgradnja kanalizacije v Brinškovi ulici in delu ceste
Pod Stražico so bila porabljena sredstva v višini 21.500 evrov za projektno dokumentacijo in načrte.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj je bila izdelava projektne dokumentacije za ureditev kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Ilirska Bistrica
in navezava sosednjih vasi na obstoječo ČN
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Izgradnja kanalizacije
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OB038-16-0010 - Izdelava DIIP odvaj.in čišč.kom.odpad.voda v ILB
Namen in cilj:
V letu 2018 se za poplačilo iz preteklih let za izdelavo DIIP za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
na območju Ilirske Bistrice načrtuje sredstva v višini 2.440 evrov.

OB038-16-0028 - Meteorna kanalizacija na Baču
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke za izvedbo projekta: meteorna kanalizacija Bač ni bilo realizacije.

OB038-16-0029 - Kanalizacija v Maistrovi ulici
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke za izvedbo kanalizacijskega omrežja, izgradnja kanalizacije v Maistrovi ulici v letu 2018
so bila realizirana sredstva v višini 11.956 evrov za projektno dokumentacijo in načrte.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji::
Cilj je bila izdelava projektne dokumentacije za ureditev kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Ilirska Bistrica
in navezava sosednjih vasi na obstoječo ČN
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Izvedba projekten dokumentacije

OB038-17-0007 - Čistilna naprava Šembije
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se financira ureditev ČN Šembije katera je v slabem stanju.
Iz proračunske postavke so v letu 2018 bila realizirana sredstva v višini:
67.654 evrov za izvedbo, kar predstavlja 34 %, ostalo bo plačano v letu 2019.
1.159 evrov za investicijski nadzor (varstvo pri delu)
13.237 evrov za projektno dokumentacijo in načrte
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah – ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –
ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku – ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik – OZ;
- Kazenski zakonik – KZ-1;
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- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji::
Ureditev ČN Šembije za nemoteno delovanje.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ureditev delovanja ČN.

OB038-17-0012 - Ureditev komunal.opreme v ul.Vojkov Drevored
Opis proračunske postavke:
Za plačilo obveznosti in dokončanje del pri ureditvi komunalne opreme v ulici Vojkov drevored je bilo v letu
2018 načrtovano 410.783 evrov.
V letu 2018 so stroški delne ureditve komunalne opreme znašali 315.161 evrov, stroški za strokovni nadzor ter
stroški koordinatorja za varnost in zdravje pri delu so znašali 11.590 evrov, stroški za izdelavo projektne
dokumentacije in katastra GJI pa 5.842 evrov, znaša skupaj 332.593 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018 z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS 43/2011, 60/2011 ZTP-D,
63/2013 in 90/14 – ZDU-1);
- Zakon o javnih financah – ZJF ( Ur. l. RS, št. 11/2011 UPB4, 101/2013, 14/2013 – popr.,
55/2015 - ZFisP);
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –
ZFPPIPP
(Ur.l.
RS,
št.
126/2007,
40/2009,
59/2009,
106/2010-ORZFPPIPP21,
26/2011,47/2011,87/2011-ZPUOOD, 23/2012,48/2012, Odl.US: U-I-285/10-13);
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. št. 70/2000, 52/2002,
73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008,
47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013);
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008)
- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJCB, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007,
57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I165/09-34, 57/2012, 101/2013 ZDavNepr, 110/2013 in 19/2015);
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011);
- Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/2007-UPB1, 30/2010 Odl.US: U-I-207/08-10, Up2168/08-12);
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- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju (Ur. L. RS št. 66/2007, 19/2010-ZJN-2B, 19/2010-ZJNVETPS-B);
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Gradbena pogodba z izvajalcem GP KRK d.d. za gradnjo objekta "Ureditev komunalne opreme
v ulici Vojkov drevored" št. 430-40/2017, s strani naročnika podpisana dne 12.09.2017 (GP KRK
d.d. z dne 19.09.2017 in CBE d.o.o. ).
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilj za leto 2018 so bili povezani z izvedbo obnove komunalnih vodov in rekonstrukcijo ceste in
pločnikov v ulici Vojkov drevored in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov v tem letu izvedla
načrtovana gradbena dela.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Vsa izvedena dela so bila nadzorovana. Plačila izvajalcu so bila realizirana šele po nadzornikovi in
naročnikovi potrditvi obračunanih del. Glede na navedeno ocenjujemo izvedbo projekta kot gospodarno.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, letni cilj je v celoti realiziran.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo.

OB038-18-0022 - Komunalno opremljanje industrijske cone Plama
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke so v letu 2018 bila realizirana sredstva v višini:
384.877 evrov za izvedbo, kar predstavlja 100% realizacijo, od tega sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
EU v višini 280.000 evrov, 10.492 evrov za investicijski nadzor, 2.045 evrov za druge storitve ter 11.224 evrov za
projektno dokumentacijo in načrte.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah – ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –
ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku – ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
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- Obligacijski zakonik – OZ;
- Kazenski zakonik – KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji:
Ureditev IC Plama

Slika: Komunalno opremljanje industrijske cone Plama
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ureditev IC Plama

OB038-18-0034 - Kanal.na delu Jurčič.in Gregorč.ulice
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke za izvedbo kanalizacijskega omrežja, izgradnja kanalizacije na delu Jurčičeve in
Gregorčičeve ulice v letu 2018 ni bilo realizacije.
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OB038-18-0035 - Kanal.na območ.Strit.,Partiz.hrib in Strme poti
Opis proračunske postavke:
Za izdelavo projektne dokumentacije za fekalno in meteorno kanalizacije na območju Stritarjeve ulice,
Partizanskega hriba in Strme poti se v letu 2018 načrtuje sredstva v višini 18.300 evrov.
Za izvedbo kanalizacijskega omrežja, izgradnja kanalizacije na območju Stritarjeve ulice, Partizanskega hriba in
Strme poti v letu 2018 ni bilo realizacije.

OB038-18-0036 - Kanalizacija na območju Levstikove ulice
Opis proračunske postavke:
Za izdelavo projektne dokumentacije za fekalno in meteorno kanalizacije na območju Levstikove ulice se v letu
2018 načrtuje sredstva v višini 23.790 evrov.
Iz proračunske postavke za izvedbo kanalizacijskega omrežja, izgradnja kanalizacije na območju Levstikove ulice
v letu 2018 ni bilo realizacije.

OB038-18-0037 - Kanalizacija na delu Bazoviške ceste
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke za izvedbo kanalizacijskega omrežja, izgradnja kanalizacije na območju Bazoviške ceste
v letu 2018 ni bilo realizacije.

OB038-18-0047 - Komunalna oprema v IC Bač
Namen in cilj:
Za plačilo načrtov in projektne dokumentacije za ureditev komunalne opreme v industrijski coni Bač se v letu
2018 načrtujejo sredstva prerazporeditve v višini 27.816 evrov.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja
OB038-18-0038 - Polnilne postaje za električna vozila
Opis postavke:
Postavka vključuje ureditev dveh polnilnih mest za električna vozila, vsako z možnostjo polnjenja
dveh vozil hkrati. Investicija vključuje izdelavo dokumentacije, ureditev električnega priključka,
postavitev polnilnic in ureditev parkirnih mest. Investicija je zaključena v višini 7.027 evrov. Državna
sredstva iz Eko sklada bodo realizirana v letu 2019.
Pravna podlaga:
- 2. člen Zakon o lokalni samoupravi,
- 2. člen Statuta Občine Ilirska Bistrica.
Cilj:
Spodbujanje trajnostne mobilnosti, izgradnja infrastrukture za električna vozila.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
OB038-10-0073 - Ureditev vodotoka v Vrbovem
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realiziralo za projekt: ureditev vodotoka v Vrbovem.
Porabljena so bila sredstva v višini 651 evrov za izvedbo.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji::
Zagotavljanje poplavne varnosti v središču vasi Vrbovo.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocena bo podana po zaključku prvega dela investicije.

OB038-15-0066 - Protipoplavni ukrepi Topolc 2 Dolnja Bitnja
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke v letu 2018 ni bilo realizacije za izvedbo projekta: Protipoplavni ukrepi Topolc 2 in
Dolnja Bitnja

OB038-15-0067 - Protipoplavni ukrepi Rečica Topolc 1
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke v letu 2018 ni bilo realizacije za izvedbo projekta: Protipoplavni ukrepi Rečica in Topolc
1

OB038-15-0068 - Protipoplavni ukrepi Trpčane in Ilirska Bistrica
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke v letu 2018 ni bilo realizacije za izvedbo projekta: Protipoplavni ukrepi Trpčane in
Ilirska Bistrica.

OB038-18-0018 - Hudournik Mala Bukovica
Opis proračunske postavke:
Porabljena so bila sredstva v višini 6.954 evrov za projektno dokumentacijo in načrte.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji::
Ureditev hudournika Vatovec na Mali Bukovici
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Reševanje poplavljanja hudournika.
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OB038-18-0019 - Staro mestno jedro
Namen in cilj:
Investicija se izvaja skupaj s Krajevno skupnostjo Ilirska Bistrica.
V letu 2018 se je konec leta realiziralo sredstva za nakup dreves. Plačilo se prenese v leto 2019.
Sicer pa bo glavnina del za dejansko ureditev starega mestnega jedra, struge in brežine ter ureditev parkirišča
izvedenih v letu 2020-2021.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 niso bili v celoti realizirani.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Izvedba storitve projektiranja za izvedbo investicije so potekala skladno s pričakovanji oziroma z željami
naročnika.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Glavnina stroškov bo realizirana v kasnejših letih.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta bo Občina oziroma KS Ilirska Bistrica pridobila urejeno staro mestno jedro.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB038-07-0127 - Občinski prostorski načrt
Opis proračunske postavke:
S te postavke se financira izdelava Občinskega prostorskega načrta Ilirska Bistrica (OPN), postopke sprememb in
dopolnitev prostorskega akta, strokovne podlage, celovito presojo vplivov na okolje, hidrološko hidravlično
študijo in drugo, kar zahteva področna zakonodajo za potrebe izdelave prostorskih aktov.
Na tej postavki je bilo z veljavnim proračunom predvidenih 37.369 evrov sredstev.
Za izplačila opravljenega dela je bilo porabljenih 1.098 evrov sredstev .
Za ostala sredstva so podpisane pogodbe za tekoča dela (svetovanje, spremembe in dopolnitve OPN št.2)
Pravne podlage:
- Podpisane pogodbe z načrtovalcem izbranim po postopku javnega naročanja
- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-NPB4) - neuradno prečiščeno besedilo
- (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/10 ZKZ-C, 57/12,
57/12 ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 - odl. US, 61/71)
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1,
33/07 – ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP)
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS št. 61/17)
- Zakon o varstvu okolja - neuradno prečiščeno besedilo (ZVO-1-NPB7, Zakonodajno-pravna
služba Državnega zbora, 26.11.2013) (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15)
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj navedenega projekta je temeljni občinski prostorski načrt-OPN za celotno območje občine, ki določa
osnovno namensko rabo, ter prostorsko izvedbene pogoje za umestitev vseh objektov v prostor, glede na
razvojne projekte občanov in občine. Veljaven OPN je pravna podlaga za izdajanje gradbenih dovoljenj. Ob

458

podanih pobudah fizičnih in pravnih oseb se po področni zakonodaji izvaja postopek sprememb in dopolnitev
prostorskega akta in trenutno poteka izdelava spremembe in dopolnitve št 2 OPN lirska Bistrica.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Na podlagi pridobljenih pobud fizičnih oseb se je v letu 2017 pričel postopek spremembe in dopolnitve
prostorskega akta - SD OPN številka 2. Izdelalo se je osnutek, pridobilo prva mnenja ter usklajevanja z nosilci
urejanja prostora, ter odločbo da ni potrebna izdelava CPVO. V mesecu aprilu se pričakuje izvedba javne
razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN SD2 ter sprejem konec prvega dela leta 2019.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Direktorat za okolje je šele konec decembra 2018 podal odločbo, da ni potrebno izdelati CPVO, kar je zavleklo
postopek. Do drugih morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju ni prišlo.

OB038-07-0129 - OPPN Mašun
Opis proračunske postavke:
S te postavke se financira izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta Mašun-OPPN , ter izdelava
celovite presoje vplivov na okolje.
Na tej postavki je bilo z veljavnim proračunom predvidenih 6.032 evrov sredstev.
Za izplačila opravljenega dela je bilo porabljenih 1.860 evrov sredstev.
Za ostala sredstva je podpisana pogodba za dokončanje postopka izdelave OPPN-ja.
Pravne podlage:
-Podpisana pogodba z načrtovalcem izbranim po postopku javnega naročanja in izdelovalcem
okoljskega poročila.
-Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-NPB4) - neuradno prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/10 ZKZ-C, 57/12, 57/12 ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 - odl. US, 61/17)
-Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS št. 61/17)
-Zakon o varstvu okolja - neuradno prečiščeno besedilo (ZVO-1-NPB7, Zakonodajno-pravna
služba Državnega zbora, 26.11.2013)
(Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15)
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj navedenega projekta je določitev podrobnih meril in pogojev za načrtovanje in razvoj turističnega središča
na Mašunu, ter pridobitev pravne podlage za izvedbo projekta za morebitne investitorje.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
V letu 2018 je občina pridobila vsa mnenja nosilcev urejanja prostora predlog OPPN Mašun. Direktorat za
okolje je avgusta 2018 izdal odločbo, da umestitev turističnega središča Mašun bo imelo vplive na okolje.
Občina se z njihovo odločitvijo ne strinja, zato je vložil župan tožbo na Upravno sodišče, kjer se tožba že
obravnava.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Do nastanka spremenjenega terminskega plana sprejemanja prostorskega akta je prišlo zaradi podane
negativne odločbe Direktorata za okolje v postopku CPVO. Dokler ne bo odločitve v tožbe postopek
sprejemanja OPPN miruje.

OB038-07-0130 - OPPN Sviščaki
Opis proračunske postavke:
S te postavke se financira izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta Sviščaki-OPPN , ter izdelava
celovite presoje vplivov na okolje.
Na tej postavki je bilo z veljavnim proračunom predvidenih 12.772 evrov sredstev.
Za izplačila opravljenega dela je bilo 1.903 evrov porabljenih sredstev.
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Pravne podlage:
-Podpisana pogodba z načrtovalcem izbranim po postopku javnega naročanja in izdelovalcem
okoljskega poročila.
-Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-NPB4) - neuradno prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/10 ZKZ-C, 57/12, 57/12 ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 - odl. US, 61/17)
-Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS št. 61/17)
-Zakon o varstvu okolja - neuradno prečiščeno besedilo (ZVO-1-NPB7, Zakonodajno-pravna
služba Državnega zbora, 26.11.2013) (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15)
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj navedenega projekta je določitev podrobnih meril in pogojev za načrtovanje in razvoj turističnega središča
na Sviščkih, ter pridobitev pravne podlage za izvedbo projekta za morebitne investitorje.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
V letu 2018 se je izvedlo javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Sviščaki, objavilo stališča na podane
pripombe, izdelalo predlog OPPN, ter pridobilo vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora na predlog
OPPN razen s področja narave-Zavod RS Za varstvo narave Nova Gorica, kjer se bo potrebno še usklajevati. Ob
pridobitvi pozitivnega mnenja s področja narave se bo prostorski akt vložilo v pregled na Direktorat za okolje,
kjer bo v postopku izdelave CPVO. Po pridobljeni njihovi pozitivni odločbi se bo predalo v obravnavo in sprejem
na občinski svet, kar se pričakuje v sredini leta 2019.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Do nastanka spremenjenega terminskega plana sprejemanja prostorskega akta je prišlo zaradi dodatnega
usklajevanja na področju narave.

OB038-12-0025 - Konservatorski načrti za mesto Il.Bistrica
Opis proračunske postavke:
S te postavke se financira izdelavo strokovnih podlag – Konservatorskih načrtov, ki so definirani v OPN Ilirska
Bistrica, če se izkaže upravičen interes..
Na tej postavki je bilo z veljavnim proračunom predvidenih 9.000 evrov sredstev.
Za izplačila opravljenega dela ni bilo porabljenih sredstev.
Pravne podlage:
-Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-NPB4) - neuradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/10 ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A,
(109/12) in 76/14 - odl. US, 61/71)
-Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS št. 61/17)
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj navedenega projekta je določitev podrobnih meril in pogojev za načrtovanje in razvoj.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
V letu 2018 ni bilo izkazanega interesa občanov ali pravnih oseb za izdelavo Konservatorskih načrtov.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Do nastanka morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju ni prišlo.
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16039001 - Oskrba z vodo
OB038-09-0089 - Subvencioniranje cene za vodo
Namen in cilj:
V letu 2019 se načrtuje sredstva za subvencioniranje cene vode v višini 44.000 evrov realizacija je znašala
32.685 evrov .
Pravne podlage:
Sklep občinskega sveta,
Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
Pogodba z JP Komunala d.o.o.
Dolgoročni in letni cilji:
Postopna uvedba plačevanja amortizacije oz. najema vodovodnih cevi za JP Komunala.

OB038-10-0074 - Oskrba s pitno vodo obale in Krasa
Namen in cilj:
V letu 2018 na tej postavki ni bilo realizacije.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Ocenjujemo da smo bili pri izvedbi uspešni.

OB038-11-0041 - Intervencije - vodovodi
Namen in cilj:
V letu 2018 se je za nepredvidene intervencije na vodovodih načrtovalo sredstva v višini 20.000 evrov
realizacija je znašala 14.418 evrov.

OB038-12-0036 - Vodovodno omrežje po občini Ilirska Bistrica
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 je bilo realizirano 18.477 evrov za izdelavo projektne dokumentacije za projekt vodovodno omrežje
po Ilirski Bistrici – izvedba čistilne naprave za vodovod Podstenjšek, dela so se pričela v letu 2019.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji:
Zagotovitev neoporečne pitne vode.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zagotovitev neoporečne pitne vode.

OB038-15-0070 - Vodovod Brkini
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 na tej postavki ni bilo realizacije.
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OB038-16-0004 - Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica - Rodik 1.faza
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se je v letu 2018 realizirala projektna dokumentacija za povezovalni vodovod Rodik,
povezava vodovoda iz Kozine in Divače. Strateško povezovanje zaradi zagotavljanja dodatnega vira pitne vode
za občino Ilirska Bistrica.
Porabljena so bila sredstva v višini: 11.614 evrov za projektno dokumentacijo in načrte.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah – ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –
ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku – ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik – OZ;
- Kazenski zakonik – KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji::
Izdelava projektov za povezavo vodovoda iz Kozine in Divače. Strateško povezovanje zaradi zagotavljanja
dodatnega vira pitne vode za občino Ilirska Bistrica.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Uspešno vzdrževanje/ sanacija vodovodnega sistema.

OB038-18-0050 - Vodovod IC Plama
Namen in cilj:
V letu 2018 na tej postavki ni bilo realizacije.
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16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
OB038-07-0136 - Stanovanjsko naselje Pod Hribom
Namen in cilj:
Za izdelavo idejne rešitve prostorske umestitve varovanih stanovanj v Ilirski Bistrici na območju OPPN
Stanovanjsko naselje Pod Hribom se je v letu 2018 realiziralo sredstva v višini 23.729 evrov.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
OB038-14-0007 - Sanacija večstanovanjskih objektov
Opis proračunske postavke:
Iz te postavke se financirajo predvsem izdelave fasad (energetske sanacije) stanovanjskih stavb, zamenjave
streh itd. V letu 2018 se je izdelalo streho na objektu na naslovu Podgrad 3k ter izdelalo fasado in zamenjalo
okna na stanovanjskih stavbah v Gubčevi ulici.
Z veljavnim proračunom je bilo na tej postavki planiranih 47.324 evrov, ki so bili porabljeni v višini 7.674 evrov.
Pravne podlage:
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Dolgoročni in letni cilji:
Na tej postavki je v letošnjem letu še vedno cilj sofinancirati izdelave fasad in drugače sanirati večstanovanjske
objekte. Prav tako je to cilj tudi v prihodnje.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Vse obveznosti iz tega naslova so bile realizirane v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
OB038-07-0139 - Urejanje zemljiško knjiž.sta.in geod.st.cest
Namen in cilj:
V letu 2018 se je na tej postavki realiziralo sredstva v višini 30.891 evrov.

16069002 - Nakup zemljišč
OB038-07-0151 - Nakup zemljišč po odloku in drugi nakupi
Opis proračunske postavke:
Ta proračunska postavka se namenja za nakup zemljišč, ki jih Občina Ilirska Bistrica potrebuje za izvedbo
investicij oz. se ureja zemljiškoknjižno stanje zemljišč z dejanskim stanjem. V letu 2018 so bila porabljena
sredstva v večji meri za izvedbo in ureditev krožišča na R2-404/1380 Ilirska Bistrica – Pivka s Tankovsko cesto in
javno potjo za Gabrje ter ureditev pločnika skozi Dolenje. Ostalo so bili manjši odkupi za ureditev
zemljiškoknjižni stanj.
Pravne podlage:
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18- ZSPDSLS-1
in 79/18 – ZSPDSLS-1A);
Uredba o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18);
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Pogoj za nadaljnje postopke pridobivanja nepremičnin je vključenost nepremičnine v letni načrt pridobivanja za
tekoče leto.
Dolgoročni in letni cilji:
Cilj te postavke je predvsem zemljiškoknjižna ureditev nepremičnin ter pridobivanje nepremičnin po sprejetem
letnem načrtu. Nakup zemljišč je pogosto omejen zaradi zunanjih vplivov (nerešene zapuščine, lastniki živijo v
tujini, nestrinjanje lastnikov s prodajo, zahtevanje višjih kupnin).
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Na tej postavki je bilo z proračunom predvidenih 150.000 evrov, od česar jih je bilo porabljenih 66.710 evrov
(45%).
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Do nastanka morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju ni prišlo.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
OB038-07-0015 - Reševalno vozilo za NMP
Namen in cilj:
V letu 2018 se je za plačilo obveznosti za zamenjavo reševalnega vozila za NMP namenilo 164.138 evrov.
Reševalno vozilo je bilo nabavljeno in dano v uporabo Zdravstvenemu domu Ilirska Bistrica. Sicer pa je Občina
Ilirska Bistrica v letu 2018 naročila še dve reševalni vozili za potrebe Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica v
skupni vrednosti 219.588 evrov. Zdravstveni dom Ilirska Bistrica je sofinanciral nabavo reševalnega vozila v
višini 75.000 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Kazenski zakonik – KZ-1 (Ur. l. RS, št. 50/2012 – uradno prečiščeno besedilo, 6/2016 – popr.,
54/2015, 38/2016 in 27/2017);
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju (Ur. L. RS št. 66/2007, 19/2010-ZJN-2B, 19/2010-ZJNVETPS-B);
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
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Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izvedbo dobave dveh reševalni vozil. Vozili sta bili naročeni,
dobavljeni pa bosta šele januarja 2019.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Kljub temu, da naročeni vozili nista še dobavljeni je bilo naročilo izpeljano s pričakovanji oziroma z željami
naročnika.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
S postopkom javnega naročanja (odprti postopek) je bil za izvedbo dobave reševalnih vozil izbran izvajalec, ki je
ponudil dobavo razpisanih del po najnižji ceni.
Plačila izvajalcu bodo realizirana šele po dobavi vozil.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta – naročilo dveh novih reševalni vozilo bo Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
pridobil dve sodobni reševalni vozil za potrebe nujne medicinske pomoči.

OB038-08-0079 - Preureditev prostorov zobozdravstva
Namen in cilj:
Za končno plačilo obveznosti za preureditev prostorov zobozdravstva se v letu 2018 načrtuje sredstva v višini
18.822 evrov. Poleg tega je v finančnem načrtu prikazano 15.000 evrov sredstev Zdravstvenega doma za
nabavo nujne opreme, ki jih bo zavod zagotovil iz lastnih sredstev. Investicija v letu 2018 ni bila realizirana.

OB038-16-0037 - Preureditev Zdravstvenega doma Il.Bistrica
Namen in cilj:
Za projektno dokumentacijo razširitve Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica je bilo realiziranih 13.664 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo,
14/2005 – popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – odl. US, 126/2007, 108/2009,
61/2010 – ZRud-1, 20/2011 – odl. US, 57/2012, 101/2013 – ZDavNepr, 110/2013, 19/2015,
61/2017 – GZ in 66/2017 – odl. US);
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izvedbo načrtovane investicije. Slednje je skladno z načrtom
razvojnih programov.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Izvedba investicije je potekala skladno s pričakovanji oziroma z željami naročnika.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
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S postopkom javnega naročanja (zbiranje ponudb) je bil za izvedbo del oziroma storitve izbran izvajalec, ki je
ponudil izvedbo razpisanih del po najnižji ceni. Vsa izvedena dela so bila skrbno in redno nadzorovana.
Plačila izvajalcu so bila realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Pridobljena projektna dokumentacija za razširitev Zdravstvenega Doma Ilirska Bistrica.

OB038-17-0014 - Nabava ortopana
Namen in cilj:
V letu 2018 se za plačilo obveznosti za nabavo ortopana iz leta 2017 načrtuje sredstva v višini 5.000 evrov.
Plačilo obveznosti za nabavo ortopana v letu 2017 se je namenilo 5.000 evrov. Naročilo je bilo izvedeno s strani
Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izvedbo načrtovane investicije. Slednje je skladno z načrtom
razvojnih programov.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Izvedba investicije je potekala skladno s pričakovanji oziroma z željami uporabnika.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
S postopkom javnega naročanja (zbiranje ponudb) sta bila za izvedbo del oziroma storitve izbran izvajalec, ki je
ponudil izvedbo razpisanih del po najnižji ceni. Vsa izvedena dela so bila skrbno in redno nadzorovana.
Plačila izvajalcu so bila realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta je ZD Ilirska Bistrica pridobil sodobno opremo za potrebe opravljanja
zobozdravstvene dejavnosti.

OB038-18-0041 - Vozilo urgentnega zdravnika
Opis postavke:
Postavka vključuje stroške nakupa vozila SUV za urgentnega zdravnika, v skladu z razpisom za Sofinanciranje
investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2018. Investicija je bila izvedena
v višini 16.031 evrov in predana v upravljanje Zdravstvenemu domu Ilirska Bistrica, kateri bo izvedel nadgradnjo
vozila. Ministrstvo za zdravje je financiralo investicijo v višini 11.826 evrov.
Pravna podlaga:

-

2. člen Zakon o lokalni samoupravi,
2. člen Statuta Občine Ilirska Bistrica.

Cilj:
Zagotavljanje ustrezne opremljenosti službe za nujno medicinsko pomoč.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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18029002 - Premična kulturna dediščina
OB038-15-0002 - Zbirka Vrbišćih šjm
Namen in cilj:
Za nadaljevanje aktivnosti začetih v letu 2017, se za leto 2018 načrtujejo sredstva v višini 30.381 evrov.
Sredstva so namenjena za ureditev prostorov, ki bodo namenjeni za prikaz in postavitev stalne razstave
Vrbiških šjm. Investicija bila prijavljena
Za izvedbo zamenjave dotrajanega stavbnega pohištva je bilo v letu 2018 realiziranih 25.000 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo,
14/2005 – popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – odl. US, 126/2007, 108/2009,
61/2010 – ZRud-1, 20/2011 – odl. US, 57/2012, 101/2013 – ZDavNepr, 110/2013, 19/2015,
61/2017 – GZ in 66/2017 – odl. US);
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izvedbo načrtovane investicije – zamenjava stavbnega
pohištva, slednje je skladno z načrtom razvojnih programov.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Izvedba del za izvedbo investicije so potekala skladno s pričakovanji oziroma z željami naročnika.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
S postopkom javnega naročanja (zbiranje ponudb) je bil za izvedbo zamenjave stavbnega pohištva izbran
izvajalec, ki je ponudil izvedbo razpisanih del po najnižji ceni. Vsa izvedena dela so bila skrbno in redno
nadzorovana.
Plačila izvajalcu so bila realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta je objekt prenovljen in po zaključku načrtovanih del izpolnjuje vse zakonsko
opredeljene tehnične in druge pogoje. Objekt omogoča kvalitetnejše izvajanje storitev za uporabnike.

OB038-18-0032 - Železničarski muzej
Namen in cilj::
Za projektno dokumentacijo so bila v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 619 evrov za preučitev možnosti
uvrstitve Železničarskega muzeja v bivšo tovarno SEC. Sredstva v letu 2018 niso bila realizirana.
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18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
OB038-08-0014 - Oprema za občinsko glasilo
Opis postavke:
Postavka vključuje nakup fotoaparata za potrebe časopisa Bistriški odmevi. Investicija je bila izvedena v višini
579 evrov.
Pravna podlaga:

-

2. člen Zakon o lokalni samoupravi,
2. člen Statuta Občine Ilirska Bistrica.

Cilj:
Nemoteno delovanje organov in služb občine, nemoteno poslovanje, varovanje premoženja.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

18039005 - Drugi programi v kulturi
OB038-07-0143 - Investicijsko vzdrževanje - knjižnica Makse Samsa
Namen in cilj:
V letu 2018 so bila za nabavo nove centrale za obveščanje požara in vloma na objektu Knjižnice Makse Samsa
načrtovana sredstva v višini 1.393 evrov. V letu 2018 je bila zamenjava narejena vendar plačilo zapade v leto
2019.

OB038-07-0155 - Dom na Vidmu
Namen in cilj:
Sofinancerki delež Občine pri obnovi Doma na Vidmu se v letu 2018 načrtuje 120.000 evrov.
V okviru projekta »Obnova upravnega dela prostorov upravno – kulturnega centra Dom na Vidmu« so bila v
letu 2018 realizirana gradbeno obrtniška in instalacijska dela, vključno z vgradnjo opreme. Skupna vrednost del,
ki so odpadla na našo občino znašajo 106.061 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo,
14/2005 – popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – odl. US, 126/2007, 108/2009,
61/2010 – ZRud-1, 20/2011 – odl. US, 57/2012, 101/2013 – ZDavNepr, 110/2013, 19/2015,
61/2017 – GZ in 66/2017 – odl. US);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);

468

- Kazenski zakonik – KZ-1 (Ur. l. RS, št. 50/2012 – uradno prečiščeno besedilo, 6/2016 – popr.,
54/2015, 38/2016 in 27/2017);
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju (Ur. L. RS št. 66/2007, 19/2010-ZJN-2B, 19/2010-ZJNVETPS-B);
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izvedbo načrtovane investicije – izvedba gradbeno obrtniških
in instalacijskih del ter vgradnjo opreme. Slednje je skladno z načrtom razvojnih programov.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Izvedba investicije je potekala skladno s pričakovanji oziroma z željami naročnika.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
S postopkom javnega naročanja so bili za izvedbo del oziroma storitve izbrani izvajalci, ki so ponudili izvedbo
razpisanih del po najnižji ceni. Vsa izvedena dela so bila skrbno in redno nadzorovana.
Plačila izvajalcem so bila realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta je objekt Dom na Vidmu pridobil vrsto posodobitev za potrebe opravljanja
različnih upravnih storitev.

OB038-15-0072 - Bolnica Zalesje
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se financira izgradnja spominskega parka – bolnica Zalesje.
Za novogradnje je bilo v letu 2018 realizirano 50.263 evrov kar predstavlja 80% realizacijo.
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah – ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –
ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku – ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik – OZ;
- Kazenski zakonik – KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju;
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- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Dolgoročni in letni cilji::
Dolgoročen cilj je izgradnja spominskega parka – bolnica Zalesje.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Po izgradnji se pričakuje povečano število obiskovalcev spominskega parka.

OB038-15-0073 - Spominska soba Ostrožno Brdo
Opis proračunske postavke:
Iz proračunske postavke se financira izgradnja spominskega parka – spominska soba Ostrožno Brdo
Za ureditev spominske sobe na Ostrožnem Brdu je bilo v letu 2018 realizirano 36.698.
Za nakup opreme je bilo v letu 2018 realizirano 4.735 evrov
Pravne podlage:
- Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018,
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o zelenem javnem naročanju;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Zakon o javnih financah – ZJF;
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –
ZFPPIPP;
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP;
- Pravilnik o projektni dokumentaciji;
- Zakon o pravdnem postopku – ZPP-UPB3;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- Obligacijski zakonik – OZ;
- Kazenski zakonik – KZ-1;
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju;
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
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Dolgoročni in letni cilji::
Dolgoročen cilj je izgradnja spominskega parka – bolnica Zalesje.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Po izgradnji se pričakuje povečano število obiskovalcev spominskega parka.

OB038-15-0074 - Visit Brkini
Namen in cilj:
V sklopu projekta Visit Brkini se je izvajal Festival Brkinske sadne ceste, v katerem bodo izvedena skupna
promocija Brkinov in več prireditev. Za ta namen se je realiziralo 1.205 evrov.

OB038-15-0075 - Kulturni utrip II
Opis postavke:
V sklopu projekta Kulturni utrip 2 je predvidena ureditev dvorane v Domu na Vidmu – sanacija odra, prostora za
predvajanje filmov, garderob, nakup opreme za zvok in osvetlitev odra. V sklopu projekta bodo narejeni tudi
info panoji, namenjeni informiranju obiskovalcev o dogodkih v občinah Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.
Strošek 1.938 evrov predstavlja plačilo dela razvoja spletne aplikacije, katera bo samodejno zajemala vsebine iz
spletnih strani in jih predvajala na info panoje. Za nakup novih sedežev v dvorani, za obnovo parketa na odru, in
ostale aktivnosti po tem projektu se je realizirali sredstva v višini 38.806 evrov. Investicija bo zaključena v letu
2019.
Pravna podlaga:
- 2. člen Zakon o lokalni samoupravi,
- 2. člen Statuta Občine Ilirska Bistrica.
Cilj:
Izboljšanje kulturne infrastrukture in sodelovanja na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
Namen in cilj:
V okviru projekta Kulturni utrip 2 so bila v letu 2018 realizirana gradbeno obrtniška in instalacijska dela,
vključno z vgradnjo multimedijske opreme. Skupna vrednost del znaša 38.806 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo,
14/2005 – popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – odl. US, 126/2007, 108/2009,
61/2010 – ZRud-1, 20/2011 – odl. US, 57/2012, 101/2013 – ZDavNepr, 110/2013, 19/2015,
61/2017 – GZ in 66/2017 – odl. US);
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011);
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- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izvedbo načrtovane investicije – izvedba gradbeno obrtniških
in instalacijskih del ter vgradnjo multimedijske opreme. Slednje je skladno z načrtom razvojnih programov.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Izvedba investicije je potekala skladno s pričakovanji oziroma z željami naročnika.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
S postopkom javnega naročanja (zbiranje ponudb) sta bila za izvedbo del oziroma storitve izbrana izvajalca, ki
sta ponudila izvedbo razpisanih del po najnižji ceni. Vsa izvedena dela so bila skrbno in redno nadzorovana.
Plačila izvajalcem so bila realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta je objekt Dom na Vidmu pridobil vrsto posodobitev za potrebe opravljanja
kulturne dejavnosti.

OB038-16-0041 - Atrij v Domu na Vidmu
Opis proračunske postavke:
Za ureditev atrija v Domu na Vidmu se je v letu 2018 načrtovalo sredstva v višini 8.000 evrov, ki so bila
realizirana za nakup stolov in miz v pogostitvenem prostoru v Domu na Vidmu v višini 7.966 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov na neposrednega uporabnika ni.

18059001 - Programi športa
OB038-15-0052 - Nogometno igrišče ob OŠ Podgrad
Namen in cilj:
Izgradnja nogometnega igrišča v Podgradu se je v letu 2018 nadaljevala. Vrednost realiziranih del in storitev
znaša 71.998 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo,
14/2005 – popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – odl. US, 126/2007, 108/2009,
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61/2010 – ZRud-1, 20/2011 – odl. US, 57/2012, 101/2013 – ZDavNepr, 110/2013, 19/2015,
61/2017 – GZ in 66/2017 – odl. US);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Kazenski zakonik – KZ-1 (Ur. l. RS, št. 50/2012 – uradno prečiščeno besedilo, 6/2016 – popr.,
54/2015, 38/2016 in 27/2017);
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju (Ur. L. RS št. 66/2007, 19/2010-ZJN-2B, 19/2010-ZJNVETPS-B);
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izvedbo načrtovane investicije – izgradnja nogometnega
igrišča. Slednje je skladno z načrtom razvojnih programov.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Izvedba investicije je potekala delno s pričakovanji oziroma z željami naročnika.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Vsa izvedena dela so bila skrbno in redno nadzorovana. Plačila izvajalcu so bila realizirana šele po naročnikovi
potrditvi obračunanih del.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovane investicije je KS Podgrad pridobila prenovljen športni objekt.

OB038-17-0032 – Drsališče
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 se je za ureditev drsališča načrtovalo sredstva v višini 46.000 evrov, realizirana so bila v višini
45.255 evrov in sicer za nakup in postavitev drsališča v parku Nade Žagar. Drsališče je okolju prijazno saj je iz
posebnih plošč, ki ne zahtevajo dodatne porabe energije za samo drsanje in se ga lahko uporablja več let.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili doseženi.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Učinkov na neposrednega uporabnika ni.
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OB038-18-0024 - Športni park bazen
Investicija se v letu 2018 ni realizirala.

19029001 - Vrtci
OB038-08-0073 - Oprema v VE Jelšane
Namen in cilj:
Za nakup in zamenjavo dotrajane opreme se v letu 2018 planira 5.000 evrov občinskih sredstev.
Vrednost nabave pohištvene in druge opreme za predšolsko vzgojo v letu 2018 znaša 4.986 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal del zastarele,
neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-08-0077 - Igrala v VE Podgora
Namen in cilj:
Vrednost nabave zunanje opreme za predšolsko in osnovno šolsko vzgojo v letu 2018 znaša 3.000 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
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- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave igral ter druge zunanje opreme, kar
je skladno z načrtom razvojnih programov.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta objekt šole ohranja oziroma dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-09-0008 - Oprema za koncesijski vrtec
Namen in cilj:
Vrednost nabave pohištvene in druge opreme za šolsko in predšolsko vzgojo v letu 2018 znaša 2.000 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal del zastarele,
neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-09-0022 - Oprema v VVE Podgrad
Namen in cilj::
Vrednost nabave pohištvene in druge opreme za predšolsko vzgojo v letu 2018 znaša 742 evrov.
Pravne podlage:
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- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal del zastarele,
neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
S postopkom javnega naročanja je (so) bil (-i) za izvedbo del izbran (-i) izvajalec (-ci), ki je (so) ponudil (-i)
izvedbo razpisanih del po najnižji ceni. Vsa izvedena dela so bila pregledana. Plačila izvajalcu (-em) so bila
realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del oziroma storitev. Glede na navedeno ocenjujemo
izvedbo projekta kot gospodarno in učinkovito.
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-09-0028 - Ureditev dodatnega oddelka v VE Knežak
Namen in cilj:
V letu 2018 so bila za nakup opreme za dodatni oddelek vrtca v Knežaku realizirana sredstva v višini 854 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

OB038-10-0016 - Računalniška oprema v Vrtcu Il.Bistrica
Vrednost nabave računalniške (strojne in programske) opreme za predšolsko vzgojo v letu 2018 znaša 1.498
evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
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- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane računalniške opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal
del zastarele, neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-10-0062 - Izgradnja prizidka k OŠ Podgora Kuteževo
Namen in cilj:
V letu 2018 so bila realizirana sredstva v višini 32.575 evrov za dokončanje prizidka ter nakup opreme.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.

OB038-12-0018 - Intervencije v vrtcih
Namen in cilj:
Za potrebe nujnih, nepredvidljivih - investicijsko vzdrževalnih del na vrtčevskih objektih je bilo z veljavnim
proračunom za leto 2018 načrtovano 15.048 evrov.
Za interventne posege na objektih za predšolsko vzgojo v letu 2018 je bilo porabljenih 8.199 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
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- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo,
14/2005 – popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – odl. US, 126/2007, 108/2009,
61/2010 – ZRud-1, 20/2011 – odl. US, 57/2012, 101/2013 – ZDavNepr, 110/2013, 19/2015,
61/2017 – GZ in 66/2017 – odl. US);
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal del dotrajane
opreme in izvedlo nujna vzdrževalna ter sanacijska dela na objektih za predšolsko vzgojo.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta bodo objekti zagotavljali vse zakonsko opredeljene tehnične in druge pogoje,
ki tako ohranjajo ter dvigujejo nivo izobraževalnega procesa.

OB038-12-0028 - Investicijsko vzdrževanja vrtca Jelšane
Namen in cilj:
Za nakup zunanjih igral in nakup opreme za zunanje športno igrišče se zagotovi sredstva v višini 3.200 evrov
občinskih sredstev. Sredstva niso bila realizirana.

OB038-18-0023 - Investicijsko vzdrževanja vrtca Il. Bistrica
Namen in cilj:
V letu 2018 se za vzdrževanje in manjše spremembe novozgrajenega objekta planira sredstva v višini 17.000
evrov. Sredstva se nameni za dela v, na in ob objektu. Investicijska dela v letu 2018 niso bila realizirana.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane opreme ter izvedbo nujnih gradbeno obrtniških ter inštalaterskih del.

OB038-15-0006 - Računalniška oprema Zavod De Notre Dame
Namen in cilj:
Za nabavo računalniške opreme se v letu 2018 načrtuje 1.000 evrov.
Vrednost nabave računalniške (strojne in programske) opreme za predšolsko vzgojo v letu 2018 znaša 995
evrov.
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Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane računalniške opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal
del zastarele, neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-18-0020 - Računalniška oprema VVE Podgrad
Namen in cilj:
Za zamenjavo dotrajane pohištvene in druge opreme sev letu 2018 planira sredstva v višini 1.000 evrov.
Investicijo se financira iz občinskih sredstev.
Vrednost nabave računalniške (strojne in programske) opreme za predšolsko vzgojo v letu 2018 znaša 1.000
evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
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Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane računalniške opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal
del zastarele, neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-18-0021 - Investicijsko vzdrževanje VVE Knežak
Namen in cilj:
Za ureditev prostora igral se v letu 2018 planira 5.000 evrov. Investicijo se financira iz občinskih sredstev.
Investicijsko vzdrževalna dela na objektu za predšolsko vzgojo so bila realizirana v skupni vrednosti 4.984 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo,
14/2005 – popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – odl. US, 126/2007, 108/2009,
61/2010 – ZRud-1, 20/2011 – odl. US, 57/2012, 101/2013 – ZDavNepr, 110/2013, 19/2015,
61/2017 – GZ in 66/2017 – odl. US);
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane opreme ter izvedbo nujnih gradbeno obrtniških ter inštalaterskih del.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so cilji realizirani, v vsebini in obsegu, ki jih opredeljujejo razpisni pogoji in uporabnik sam.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto izvede zamenjava dotrajane opreme ter izvedba nujnih
gradbeno obrtniških in inštalaterskih del v in ob objektu, ki na ta način ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega
in poslovnega procesa.
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19039001 - Osnovno šolstvo
OB038-07-0080 - Investicije v telovadnico OŠ AŽ
Namen in cilj:
V letu 2018 je bil realiziran nakup avdiovizualne opreme višini 4.346 evrov.

OB038-07-0081 - Oprema na OŠ AŽ
Namen in cilj:
Vrednost nabave pohištvene in druge opreme za osnovno šolsko vzgojo v letu 2018 znaša 5.000 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal del zastarele,
neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-07-0083 - Sanacija oken v OŠ AŽ
Namen in cilj::
V letu 2018 je bila realizirana zamenjava oken na OŠ AŽ v višini 101.469 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
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- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo,
14/2005 – popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – odl. US, 126/2007, 108/2009,
61/2010 – ZRud-1, 20/2011 – odl. US, 57/2012, 101/2013 – ZDavNepr, 110/2013, 19/2015,
61/2017 – GZ in 66/2017 – odl. US);
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izvedbo načrtovane investicije in sicer se je skladno z načrtom
razvojnih programov v tem letu izvedel del oziroma dokončanje načrtovane investicije – sanacija šolskega
objekta oziroma zamenjava stavbnega pohištva.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Investitor, naročnik, Občina Ilirska Bistrica, je prilagodil vsebino in obseg del višini proračunskih sredstev.
Investicija je v celoti zaključena in je tako omogočena uporaba objekta za opravljanje dejavnosti za osnovno
šolsko vzgojo.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
S postopkom javnega naročanja je (so) bil (-i) za izvedbo del izbran (-i) izvajalec (-i), ki je (so) ponudil (-i) izvedbo
razpisanih del po najnižji ceni. Vsa izvedena dela so bila pregledana. Plačila izvajalcu (-em) so bila realizirana
šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del oziroma storitev. Glede na navedeno ocenjujemo izvedbo
projekta kot gospodarno in učinkovito.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta objekt obstoječe šole zagotavlja vse zakonsko opredeljene tehnične in druge
pogoje ter omogoča kvalitetnejše izvajanje izobraževalnega procesa. Objekt omogoča tudi kvalitetnejše
izvajanje aktivnosti za zaposlene.

OB038-07-0084 - Računalniška oprema v OŠ AŽ
Namen in cilj:
Za prijavo na razpis vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju se zavodu zagotovi sredstva v višini
14.020 evrov.
Vrednost nabave računalniške (strojne in programske) opreme za objekt osnovne šole v letu 2018 znaša 14.026
evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
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- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane računalniške opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal
del zastarele, neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
S postopkom javnega naročanja je (so) bil (-i) za izvedbo del izbran (-i) izvajalec (-ci), ki je (so) ponudil (-i)
izvedbo razpisanih del po najnižji ceni. Vsa izvedena dela so bila pregledana. Plačila izvajalcu (-em) so bila
realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del oziroma storitev. Glede na navedeno ocenjujemo
izvedbo projekta kot gospodarno in učinkovito.
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-07-0092 - Računalniška oprema v OŠ DK
Namen in cilj:
Vrednost nabave računalniške (strojne in programske) opreme za objekt osnovne šole v letu 2018 znaša 11.970
evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane računalniške opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal
del zastarele, neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
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Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
S postopkom javnega naročanja je (so) bil (-i) za izvedbo del izbran (-i) izvajalec (-ci), ki je (so) ponudil (-i)
izvedbo razpisanih del po najnižji ceni. Vsa izvedena dela so bila pregledana. Plačila izvajalcu (-em) so bila
realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del oziroma storitev. Glede na navedeno ocenjujemo
izvedbo projekta kot gospodarno in učinkovito.
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-07-0093 - Oprema na OŠ DK
Namen in cilj:
V letu 2018 je bila realizirana nabava opreme v višini 837 evrov.

OB038-07-0123 - Oprema na OŠ Jelšane
Namen in cilj:
Vrednost nabave pohištvene in druge opreme za predšolsko in osnovno šolsko vzgojo v letu 2018 znaša 2.000
evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal del zastarele,
neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
S postopkom javnega naročanja je (so) bil (-i) za izvedbo del izbran (-i) izvajalec (-ci), ki je (so) ponudil (-i)
izvedbo razpisanih del po najnižji ceni. Vsa izvedena dela so bila pregledana. Plačila izvajalcu (-em) so bila
realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del oziroma storitev. Glede na navedeno ocenjujemo
izvedbo projekta kot gospodarno in učinkovito.
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
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Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-07-0171 - Računalniška oprema na OŠ Jelšane
Namen in cilj:
Za prijavo na razpis vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju se zavodu zagotovi sredstva v višini
2.180 evrov. Sredstva se lahko koristi ob uspešni prijavi na razpis.
Vrednost nabave računalniške (strojne in programske) opreme za objekt osnovne šole v letu 2018 znaša 2.173
evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane računalniške opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal
del zastarele, neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
S postopkom javnega naročanja je (so) bil (-i) za izvedbo del izbran (-i) izvajalec (-ci), ki je (so) ponudil (-i)
izvedbo razpisanih del po najnižji ceni. Vsa izvedena dela so bila pregledana. Plačila izvajalcu (-em) so bila
realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del oziroma storitev. Glede na navedeno ocenjujemo
izvedbo projekta kot gospodarno in učinkovito.
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-07-0172 - Rekonstrukcija OŠ Jelšane
Odvetnica Majda Škrlj, ki je v pravdni zadevi Pg 562/2016 zastopala Občino Ilirska Bistrica je podala
naslednje poročilo o poteku postopka:

Tožeča stranka: Trampa d.o.o. v stečaju, pravni prednik Marc d.o.o. (Nadalje: IZVAJALEC)

Tožena stranka: Občina Ilirska Bistrica ( nadalje: INVESTITOR)
V letu 2009 in 2010 sta bili s sodelovanjem INVESTITORJA IN IZVAJALCA zaključeni dve investiciji in sicer:
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1. Rekonstrukcija Prešernove Ulice v centru Ilirske Bistrice ( Projekt I) in
2. Adaptacija in dozidava Osnovne šole Jelšane (Projekt II)
Izvajalec obeh projektov je bilo podjetje Marc d.o.o. iz Ajdovščine, vodja del na terenu pa Metka Iskra.
Projekta sta s strani investitorja imela dva različna skrbnika in nadzor. Za projekt I je bil skrbnik Mitja Božič,
nadzor pa je izvajalo podjetje Krasinvest iz Sežane, za projekt II je bil skrbnik Damjan Potepan, nadzor je
izvajalo podjetje Misel iz Postojne.
Finančno sta se po prepričanju investitorja investiciji zaključili z dvema aneksoma in sicer projekt I z
aneksom k gradbeni pogodbi št. 3 z dne 18.6.2010, projekt II pa z aneksom k gradbeni pogodbi št. 1 z dne
16.7.2010, s katerima so bila izvajalcu priznana obseg in vrednost dodatnih del. Za projekt II ( šolo) je bil
po nalogu nadzornika (Iztok Čančula) zadržan znesek 19.917,60 EUR, zaradi neustrezne obloge v
telovadnici in pomanjkljivo izvedenih del, ki naj bi se jih pred izplačilom saniralo.
Jedro tega spora je dejstvo, da iz navedenih aneksov nikjer ne izhaja, da gre ob sklenitvi navedenih aneksov
za končni obračun in da sta stranki s tem poravnali vse medsebojne obveznosti, kar takratni predstavniki
investitorja (bivši župan, oba skrbnika in nadzorniki) vseskozi trdijo. Obenem vsi priznavajo, da je imel
izvajalec večji zahtevek za dodatna dela, ki pa se mu je ob podpisu aneksa (po njihovem prepričanju)
odpovedal. -razen 19.917,60 EUR, za projekt II.
Izvajalec je po zamenjavi občinskega vodstva začel pošiljati končne obračune in dodatne zahtevke, ki jih je
investitor zavračal. Nazadnje je dne 22.4.2011, torej 9 mesecev po obračunih in sklenjenih aneksih vložil
predlog za izdajo sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine, za dodatna dela za oba projekta v
skupnem znesku 224.772,97 EUR. Investitor je izdanemu sklepu ugovarjal, zadeva je prešla v pravdni
postopek in bila zaradi takratnih težav koprskega sodišča odstopljena v reševanje Okrožnemu sodišču v
Mariboru.
Postopek se vleče že sedmo leto, v njem so bili izvedeni številni dokazi obeh pravdnih strani. Leta 2015 je
bila izdana prvostopna sodba, s katero je sodišče, na podlagi mnenja izvedenca zaključilo, da bi investitor
na podlagi potrjenih gradbenih knjig bil dolžan plačati izvajalcu še 55.397,67 EUR.( vključno z zadržanim
delom za šolo). Na sodbo sta se obe stranki pritožili, Višje sodišče v Mariboru je sodbo razveljavilo in zadevo
vrnilo v ponovno obravnavanje, z navodili prvostopnemu sodišču.
V ponovljenem postopku je prvostopno sodišče, ne da bi izvajalo dodatne dokaze, ugotovilo, sta bili
gradbeni pogodbi sklenjeni »na enoto dela« in ne »na ključ« in svojo sodbo spremenilo tako, da je
investitorju dosodilo plačilo 182.392,77 EUR s pp., oz. za tak znesek vzdržalo prvotna plačilna naloga v
veljavi ( kar je več kot trikratni znesek prvotno dosojenega). Investitor se je na sodbo pritožil, vendar je
Višje sodišče v Mariboru njegovo pritožbo zavrnilo in potrdilo prvostopno sodbo s sklepom z dne 8.3.2018.
Investitor bo zoper sodbo predlagal dovolitev revizije, saj meni, da so bile v postopku zagrešene bistvene
kršitve.
Pomembno je dejstvo, da je izvajalec (podjetje TRAMPA, prej MARC d.o.o. ) med tekom postopka (v letu
2015) odstopil sporne terjatve iz tega postopka podjetju Grapri d.o.o., ta se je v pravdo želel vključiti kot
tožeča stranka, čemur je investitor kot tožena stranka nasprotoval. Tako mu je sodišče priznalo le pravice
po njegovem podrejenem zahtevku, to je da se v pravdo vključi kot stranski intervenient, v tej vlogi je
vseskozi vodil postopek na strani izvajalca- tožeče stranke.
Med tekom pritožbenega postopka je bil nad izvajalcem (Trampo) uveden stečajni postopek, zato sem
mnenja, naj investitor (v tem postopku: tožena stranka) zaprosi za začasno izpolnitev- položitev
dolgovanega zneska na sodni depozit, zaradi vložitve revizije, pa tudi nesporne ugotovitve komu dosojeni
znesek pripada, saj je pričakovati, da bo izpolnitev poleg Trampe v stečaju , zahtevalo tudi podjetje Grapri
d.o.o. .

OB038-07-0173 - Oprema na OŠ Knežak
Namen in cilj:
Za potrebe nabave pohištvene in druge opreme je bilo z veljavnim proračunom 2018 načrtovano 4.552 evrov.
Vrednost nabave pohištvene in druge opreme za predšolsko in osnovno šolsko vzgojo v letu 2018 znaša 4.552
evrov.
Pravne podlage:
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- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal del zastarele,
neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-07-0174 - Računalniška oprema na OŠ Knežak
Namen in cilj:
Vrednost nabave računalniške (strojne in programske) opreme za objekt osnovne šole v letu 2018 znaša 3.108
evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
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Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane računalniške opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal
del zastarele, neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
S postopkom javnega naročanja je (so) bil (-i) za izvedbo del izbran (-i) izvajalec (-ci), ki je (so) ponudil (-i)
izvedbo razpisanih del po najnižji ceni. Vsa izvedena dela so bila pregledana. Plačila izvajalcu (-em) so bila
realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del oziroma storitev. Glede na navedeno ocenjujemo
izvedbo projekta kot gospodarno in učinkovito.
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-07-0175 - Telovadnica na OŠ Knežak
Namen in cilj:
V letu 2018 sredstva se za projektno dokumentacijo za izgradnjo telovadnice v OŠ Knežak v višini 40.000 evrov
niso bila realizirana.

OB038-07-0182 - Računalniška oprema na OŠ Podgora
Namen in cilj:
Vrednost nabave računalniške (strojne in programske) opreme za objekt osnovne šole v letu 2018 znaša 5.690
evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane računalniške opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal
del zastarele, neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
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Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-07-0183 - Oprema na OŠ Podgora
Namen in cilj:
Vrednost nabave pohištvene in druge opreme za predšolsko in osnovno šolsko vzgojo v letu 2018 znaša 2.000
evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal del zastarele,
neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-07-0186 - Računalniška oprema na OŠ Podgrad
Namen in cilj:
Vrednost nabave računalniške (strojne in programske) opreme za objekt osnovne šole v letu 2018 znaša 5.496
evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
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- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane računalniške opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal
del zastarele, neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-07-0191 - Računalniška oprema na OŠ Pregarje
Namen in cilj:
Vrednost nabave računalniške (strojne in programske) opreme za objekt osnovne šole v letu 2018 znaša 1.713
evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane računalniške opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal
del zastarele, neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
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Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-08-0003 - Oprema na OŠ Pregarje
Namen in cilj:
Za potrebe vzgojno izobraževalnega dela (pouk tehnike in tehnologije) so bila v letu 2018 realizirana sredstva v
višini 228 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal del zastarele,
neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-10-0071 - Izgradnja OŠ Podgrad
Namen in cilj:
Izgradnja oziroma novogradnja šole, katere pričetek del sega v leto 2016, se je v letu 2017 nadaljevala po
zastavljenem terminskem in finančnem planu. Do konca leta 2018 je bilo realiziranih 1.258.408 evrov
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Vrednost opravljenega strokovnega nadzora in spremljajočih storitev
nadzorništva znaša 28.097 evrov ter 17.249 evrov opravljenih storitev projektiranja. Vrednost opreme je bila v
letu 2018 realizirana v višini 5.390 evrov.
Izgradnja se bo nadaljevala v zastavljenem terminskem in finančnem planu nadaljevala. Predviden zaključek del
je druga polovica leta 2019.
Pravne podlage:
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- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo,
14/2005 – popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – odl. US, 126/2007, 108/2009,
61/2010 – ZRud-1, 20/2011 – odl. US, 57/2012, 101/2013 – ZDavNepr, 110/2013, 19/2015,
61/2017 – GZ in 66/2017 – odl. US);
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/2007-UPB1, 30/2010 Odl.US: U-I-207/08-10, Up2168/08-12);
- Kazenski zakonik – KZ-1 (Ur. l. RS, št. 50/2012 UPB2);
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju (Ur. L. RS št. 66/2007, 19/2010-ZJN-2B, 19/2010-ZJNVETPS-B);
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 –
0240) s spremembami in popravki;
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev
za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in
popravki;
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izvedbo načrtovane investicije in sicer se je skladno z načrtom
razvojnih programov v tem letu izvedel del načrtovane investicije - novogradnje.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Investitor, naročnik, Občina Ilirska Bistrica, je prilagodil vsebino in obseg del višini proračunskih sredstev.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
S postopkom javnega naročanja je (so) bil (-i) za izvedbo del izbran (-i) izvajalec (-i), ki je (so) ponudil (-i) izvedbo
razpisanih del po najnižji ceni. Vsa izvedena dela so bila pregledana. Plačila izvajalcu (-em) so bila realizirana
šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del oziroma storitev. Glede na navedeno ocenjujemo izvedbo
projekta kot gospodarno in učinkovito.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta bo objekt nove šole in vrtca zagotavljal vse zakonsko opredeljene tehnične in
druge pogoje. Predvsem pa bo odpravljena prostorska stiska za izvedbo kvalitetnega izobraževalnega procesa
tako za predšolsko kot osnovnošolsko vzgojo. Objekt bo omogočal tudi kvalitetnejše izvajanje aktivnosti za
zaposlene.
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OB038-11-0026 - Zamenjava pohištva v OŠ DK
Namen in cilj:
V letu 2018 je bil realiziran nakup pohištvene opreme v višini 1.292 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal del zastarele,
neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
S postopkom javnega naročanja je (so) bil (-i) za izvedbo del izbran (-i) izvajalec (-ci), ki je (so) ponudil (-i)
izvedbo razpisanih del po najnižji ceni. Vsa izvedena dela so bila pregledana. Plačila izvajalcu (-em) so bila
realizirana šele po naročnikovi potrditvi obračunanih del oziroma storitev. Glede na navedeno ocenjujemo
izvedbo projekta kot gospodarno in učinkovito.
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-11-0070 - Intervencije - šole
Namen in cilj:
V letu 2018 se z veljavnim proračunom za nepredvidene intervencije v šolah načrtuje sredstva v višini 19.031
evrov. Za interventne posege na šolskih objektih v letu 2018 je bilo porabljenih 16.822 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
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- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo,
14/2005 – popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – odl. US, 126/2007, 108/2009,
61/2010 – ZRud-1, 20/2011 – odl. US, 57/2012, 101/2013 – ZDavNepr, 110/2013, 19/2015,
61/2017 – GZ in 66/2017 – odl. US);
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal del dotrajane
opreme in izvedlo nujna vzdrževalna ter sanacijska dela na objektih za predšolsko vzgojo.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta bodo objekti zagotavljali vse zakonsko opredeljene tehnične in druge pogoje,
ki tako ohranjajo ter dvigujejo nivo izobraževalnega procesa.

OB038-12-0003 - Prizidek in sanacija OŠ Knežak
Namen in cilj:
V letu 2018 je bila realizirana odprava napak pri gradnji prizidka k OŠ Knežak v skupni višini 11.966 evrov.

OB038-12-0031 - Investicijsko vzdrževanje v OŠ Antona Žnideršiča
Namen in cilj:
Investicijsko vzdrževalna dela na šolskem objektu so bila realizirana v skupni vrednosti 7.607 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo,
14/2005 – popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – odl. US, 126/2007, 108/2009,
61/2010 – ZRud-1, 20/2011 – odl. US, 57/2012, 101/2013 – ZDavNepr, 110/2013, 19/2015,
61/2017 – GZ in 66/2017 – odl. US);
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
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Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane opreme ter izvedbo nujnih gradbeno obrtniških ter inštalaterskih del.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so cilji realizirani, v vsebini in obsegu, ki jih opredeljujejo razpisni pogoji in uporabnik sam.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto izvede zamenjava dotrajane opreme ter izvedba nujnih
gradbeno obrtniških in inštalaterskih del v in ob objektu, ki na ta način ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega
in poslovnega procesa.

OB038-15-0008 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Jelšane
Investicijsko vzdrževalna dela na šolskem objektu so bila realizirana v skupni vrednosti 3.880 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo,
14/2005 – popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – odl. US, 126/2007, 108/2009,
61/2010 – ZRud-1, 20/2011 – odl. US, 57/2012, 101/2013 – ZDavNepr, 110/2013, 19/2015,
61/2017 – GZ in 66/2017 – odl. US);
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane opreme ter izvedbo nujnih gradbeno obrtniških ter inštalaterskih del.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so cilji realizirani, v vsebini in obsegu, ki jih opredeljujejo razpisni pogoji in uporabnik sam.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto izvede zamenjava dotrajane opreme ter izvedba nujnih
gradbeno obrtniških in inštalaterskih del v in ob objektu, ki na ta način ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega
in poslovnega procesa.
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OB038-15-0011 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Podgora
Namen in cilj:
Investicijsko vzdrževalna dela na šolskem objektu so bila realizirana v skupni vrednosti 3.999 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo,
14/2005 – popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – odl. US, 126/2007, 108/2009,
61/2010 – ZRud-1, 20/2011 – odl. US, 57/2012, 101/2013 – ZDavNepr, 110/2013, 19/2015,
61/2017 – GZ in 66/2017 – odl. US);
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane opreme ter izvedbo nujnih gradbeno obrtniških ter inštalaterskih del.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so cilji realizirani, v vsebini in obsegu, ki jih opredeljujejo razpisni pogoji in uporabnik sam.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto izvede zamenjava dotrajane opreme ter izvedba nujnih
gradbeno obrtniških in inštalaterskih del v in ob objektu, ki na ta način ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega
in poslovnega procesa.

OB038-15-0013 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Pregarje
Namen in cilj:
Investicijsko vzdrževalna dela na šolskem objektu so bila realizirana v skupni vrednosti 3.298 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
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- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo,
14/2005 – popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – odl. US, 126/2007, 108/2009,
61/2010 – ZRud-1, 20/2011 – odl. US, 57/2012, 101/2013 – ZDavNepr, 110/2013, 19/2015,
61/2017 – GZ in 66/2017 – odl. US);
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane opreme ter izvedbo nujnih gradbeno obrtniških ter inštalaterskih del.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so cilji realizirani, v vsebini in obsegu, ki jih opredeljujejo razpisni pogoji in uporabnik sam.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto izvede zamenjava dotrajane opreme ter izvedba nujnih
gradbeno obrtniških in inštalaterskih del v in ob objektu, ki na ta način ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega
in poslovnega procesa.

OB038-18-0028 - Zunanja ureditev OŠ Podgrad
Namen in cilj:
V letu 2018 je bila realizirana izgradnja kanalizacijskega omrežja za potrebe delovanja šole v vrednosti 43.789
evrov.

19039002 - Glasbeno šolstvo
OB038-07-0118 - Oprema na glasbeni šoli
Namen in cilj:
Vrednost nabave biro in druge opreme za objekt glasbene šole v letu 2018 znaša 933 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
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- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane biro in druge opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal
del zastarele, neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-07-0119 - Računalniška oprema na glasbeni šoli
Namen in cilj:
Vrednost nabave računalniške (strojne in programske) opreme za objekt glasbene šole v letu 2018 znaša 998
evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane računalniške opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal
del zastarele, neustrezne opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja dotrajana oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki
tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.
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OB038-07-0120 - Glasbila
Namen in cilj:
V letu 2018 je bil realiziran nakup glasbene opreme - glasbila v vrednosti 5.000 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
opreme in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto zamenjal del opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Ocenjujemo da je bila nabava gospodarna.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto zamenja oprema oziroma dodatno nabavi oprema, ki tako
ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.

OB038-11-0017 - Investicijsko vzdrževanje v glasbeni šoli
Namen in cilj:
Investicijsko vzdrževalna dela na objektu glasbene šole so bila realizirana v skupni vrednosti 6.046 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo,
14/2005 – popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – odl. US, 126/2007, 108/2009,
61/2010 – ZRud-1, 20/2011 – odl. US, 57/2012, 101/2013 – ZDavNepr, 110/2013, 19/2015,
61/2017 – GZ in 66/2017 – odl. US);

499

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so povezani z izvedbo načrtovane nabave oziroma zamenjavo obstoječe
dotrajane opreme ter izvedbo nujnih gradbeno obrtniških ter inštalaterskih del.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so cilji realizirani, v vsebini in obsegu, ki jih opredeljujejo razpisni pogoji in uporabnik sam.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako leto izvede zamenjava dotrajane opreme ter izvedba nujnih
gradbeno obrtniških in inštalaterskih del v in ob objektu, ki na ta način ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega
in poslovnega procesa.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo
OB038-07-0115 - Oprema za gimnazijo
Namen in cilj:
V letu 2018 dobava opreme za gimnazijo ni bila realizirana.

OB038-07-0337 - Računalniška oprema na srednji šoli
Namen in cilj:
V letu 2018 nabava računalniške opreme za gimnazijo Ilirska Bistrica ni bila realizirana.

OB038-07-0338 - Učila za srednjo šolo
Namen in cilj:
Za nabavo učil in učnih pripomočkov se v letu 2018 planira sredstva v višini 2.000 evrov. Nakup učil in učnih
pripomočkov za potrebe izvajanja programov srednje šole je bil realiziran v skupni vrednosti 514 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
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- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izvedbo načrtovane nabave učil in učnih pripomočkov in sicer
naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov vsako leto dokupil del opreme.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Ocenjujemo izvedbo projekta kot gospodarno in učinkovito.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se vsako izvede nabava učil in učnih pripomočkov, ki tako ohranja ter dviguje
nivo izobraževalnega procesa.

OB038-17-0018 - Delil.prehr.in jedil.v sred.šoli Il.B
Namen in cilj:
V letu 2018 so bila za dokončanje ureditve delilnice in jedilnice v Gimnaziji Ilirska Bistrica realizirana
sredstva v višini 561 evrov.
Pravne podlage:
- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradne objave Uradnega lista
Republike Slovenije št. 10/2018, z dne 21.02.2018, www.ilirska–bistrica.si);
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012,
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013 – UPB-5, 19/2014, 90/2014 – ZDU-1, 91/2018 in
14/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018); Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki
urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi
ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.
Letni cilji neposrednega uporabnika:
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so bili povezani z izvedbo načrtovane ureditve kuhinje v objektu za
srednješolsko izobraževanje in sicer naj bi se z načrtom razvojnih programov del objekta preuredil oziroma
renoviral. Opravljene so bile storitve in dela za ta namen.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:
Kot omenjeno, so vsi letni cilji realizirani, v vsebini in obsegu, ki jih opredeljujejo razpisni pogoji.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:
Z izvedbo načrtovanega projekta se tako ohranja ter dviguje nivo izobraževalnega procesa.
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500 - KRAJEVNA SKUPNOST BITNJA
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
OB038-18-0042 - Računalnik in oprema Bitnja (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za nakup računalnika in opreme načrtovana in realizirana sredstva prerazporeditve iz
materialnih stroškov v višini 534 evrov. Računalnik je bilo potrebno kupiti zaradi nemotenega delovanja krajevne
skupnosti.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 10/2018),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in naročilnice. ,

Dolgoročni in letni cilji:
- Letni cilj za leto 2018 je bil izvedba projekta skladno z načrtom razvojnih programov, ki se je tudi izvedel.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno izveden.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0045 - Investicije v cestno infr. - Ratečevo Brdo (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za ureditev vaških ulic in cestne infrastrukture načrtovana in realizirana občinska sredstva v
višini 6.000 evrov ter sredstva prerazporeditve v višini 44 evrov iz materialnih stroškov. S sredstvi se je nasulo poti s
frezancem in tolčencem ter postavilo cevi po javnih poteh v vasi Ratečevo Brdo.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj za leto 2018 je bil izvedba projekta skladno z načrtom razvojnih programov, ki se je tudi izvedel.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno izveden.
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Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Za izvedbo projekta so se z veljavnim proračunom
prerazporedila sredstva iz materialnih stroškov.

OB038-12-0039 - Investicije v cestno infr. - Dolnja Bitnja (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za investicije v cestno infrastrukturo - ureditev v vasi Dolnja Bitnja načrtovana občinska sredstva
v višini 4.982 evrov, realizirana pa v višini 4.947 evrov. Sredstva so se porabila za čiščenje kanalov, izdelavo
kamnitih zložb iz lomljenca ter strojno planiranje površin.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilji za leto 2018 so bili povezani z izvedbo načrtovane ureditve vaške ulice, ki so bili izvedeni.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Kot omenjeno, je bil letni cilj dosežen.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

OB038-15-0048 - Investicije v cestno infr. - Gornja Bitnja (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za ureditev cestne infrastrukture v vasi Gornja Bitnja načrtovana in realizirana občinska sredstva
v višini 2.550 evrov. Porabljena so bila za tamponiranje in ročno asfaltiranje ceste na Turn.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil obnova poti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno zaključen v okviru načrtovanih sredstev.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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OB038-17-0023 - Investicije v cestno infr. - Kilovče (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za ureditev cestne infrastrukture v vasi Kilovče načrtovana in realizirana občinska sredstva v
višini 10.000 evrov ter sredstva prerazporeditve iz materialnih stroškov v višini 6 evrov. Sredstva so bila porabljena
za izdelavo propustov in prečnih kanalov, nasipanje ter razširitev poti.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilji za leto 2018 so bili povezani z izvedbo načrtovane ureditve in razširitve vaške ulice, ki so bili izvedeni.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Kot omenjeno, je bil letni cilj dosežen.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Za izvedbo projekta so se z veljavnim proračunom
prerazporedila sredstva iz materialnih stroškov.

OB038-17-0024 - Investicije v cestno infr. - Janeževo Brdo (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za ureditev cestne infrastrukture v vasi Janeževo Brdo načrtovana in realizirana občinska
sredstva v višini 2.000 evrov ter sredstva prerazporeditve iz materialnih stroškov v višini 400 evrov, za dokončanje
investicije. Z omenjenimi sredstvi se je utrdilo in nasulo poti s tamponom.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilji za leto 2018 so bili povezani z izvedbo načrtovane ureditve in razširitve vaških poti, ki so bili izvedeni.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Kot omenjeno, je bil letni cilj dosežen.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Za izvedbo projekta so se z veljavnim proračunom
prerazporedila sredstva iz materialnih stroškov.
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13029004 - Cestna razsvetljava
OB038-15-0005 - Javna razsvetljava Bitnja (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za ureditev javne razsvetljave v vasi Dolnja Bitnja načrtovana in realizirana občinska sredstva v
višini 1.000 evrov ter sredstva prerazporeditve iz projekta Inv. v cestno infrastrukturo Dolnja Bitnja v višini 1.069
evrov. Postavili so eno javno svetilko z drogom.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil postavitev javne luči zaradi dodatne varnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno izveden.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Za izvedbo projekta so se z veljavnim proračunom
prerazporedila sredstva iz projekta OB038-12-0039.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
OB038-11-0047 – Vaški kal Janeževo Brdo (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za tesnjenje zidov vaškega kala v vasi Janeževo Brdo načrtovana občinska sredstva v višini 2.800
evrov. Sredstva so bila porabljena v višini 2.790 evrov za izkop in premaz kamnitega zidu z zasutjem in
izčrpavanjem vode ter betoniranje.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni cilj je ureditev vaškega kala v vasi Janeževo Brdo. Letni cilj je bil uspešno izveden.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil s sredstvi, ki so bila na voljo uspešno izveden.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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501 - KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJI ZEMON
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-07-0252 - Vaški dom Dolnji Zemon (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za izgradnjo betonske plošče pri dvorani načrtovana in realizirana občinska sredstva v višini
15.000 evrov ter sredstva prerazporeditve iz materialnih stroškov v višini 140 evrov za dokončanje investicije.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP , 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bila izdelava plošče v vaškem domu.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
V letu 2018 je bil cilj uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim proračunom so bila prerazporejena
sredstva v višini 140 evrov iz materialnih stroškov.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin
OB038-14-0011 - Računalnik in oprema - Dolnji Zemon (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za nakup računalnika in opreme načrtovana in realizirana občinska sredstva v višini 745 evrov.
Računalnik in opreme se je nabavilo zaradi nemotenega poslovanja krajevne skupnosti.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 10/2018),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP , 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
- Letni cilj za leto 2018 je bil izvedba projekta skladno z načrtom razvojnih programov, ki se je tudi izvedel.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno izveden.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0051 - Investicije v cestno infr. - Gornji Zemon (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za cestno infrastrukturo načrtovana in realizirana občinska sredstva v višini 9.000 evrov ter
sredstva prerazporeditve iz materialnih stroškov v višini 6 evrov. Za asfaltiranje udarnih jam so bila realizirana
sredstva v višini 4.936 evrov ter za izdelavo podpornega zidu v višini 4.070 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP , 96/15 ZIPRS1617 in 13/18)
naročilnica.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil preplastitev dela ceste, ki je bila v slabem stanju.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Kot omenjeno, letni cilj je bil realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Sredstva v višini 9.000 evrov so bila prerazporejena iz
projekta OB038-11-0045.

16093009 - Objekti za rekreacijo
OB038-13-0021 – Igrišče Dolnji Zemon (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za nabavo igral in ureditev igrišča pri vaškem domu Dolnji Zemon načrtovana občinska sredstva
v višini 5.000 evrov. Poleg tega so bila z veljavnim proračunom načrtovana sredstva prerazporeditve iz materialnih
stroškov v višini 1.391 evrov. Sredstva so bila porabljena v celoti in sicer za nakup igral v višini 2.700 evrov ter za
brušenje betonske plošče, postavitev temeljev za igrala in ograje v višini 3.691 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP , 96/15 ZIPRS1617 in 13/18)
naročilnica.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil uspešno realiziran. Cilj je druženje in gibanje otrok.
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Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Kot omenjeno, letni cilj je bil realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim proračunom so bila prerazporejena
sredstva iz materialnih stroškov – telekomunikacij v višini 1.391 evrov.
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502 - KRAJEVNA SKUPNOST HARIJE
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-12-0047 - Vaški dom Harije (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za ureditev vaškega doma - bivše osnovne šole (zamenjava oken in vrat, peč) načrtovana in
realizirana občinska sredstva v višini 9.908 evrov. Sredstva so bila porabljena za nakup peči na pelete v višini 2.101
evrov ter za zamenjavo oken v višini 7.807 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP , 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bila zamenjava oken v vaškem domu ter nakup peči na pelete.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
V letu 2018 je bil cilj uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0056 - Investicije v cestno infr. - Zajelšje (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za izgradnjo parkirnega prostora in izgradnjo pločnika ob parkirišču načrtovana in realizirana
občinska sredstva v višini 4.791 evrov. S sredstvi se je postavilo robnike, drenažne cevi ter vgradilo tampon ob robu
cestišča.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil ureditev parkirnega prostora in izgradnjo pločnika ob parkirišča.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Letni cilj je bil uspešno izveden.
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Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

OB038-12-0048 - Investicije v cestno infr. - Tominje (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za popravilo poti v Nograd ter utrditev dela ceste načrtovana in realizirana občinska sredstva v
višini 5.000 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil uspešno realiziran.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno zaključen.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

16039003 - Objekti za rekreacijo
OB038-17-0026 - Igrišče in balinišče Zajelšje (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za ureditev igrišča v vasi Zajelšje načrtovana dodatna občinska sredstva v višini 1.400 evrov ter
sredstva prerazporeditve iz projekta cestna infr. Zajelšje v višini 5.209 evrov in sredstva prerazporeditve iz
materialnih stroškov ter projekta Vaški doma Harije. Sredstva so bila porabljena v celoti, v višini 6.973 evrov za
nakup igral - rokometni, nogometni goli, koši, mreže za badminton in ostalih športnih rekvizitov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil uspešno realiziran.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Kot omenjeno, letni cilj je bil realiziran.
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Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim proračunom so se prerazporedila sredstva
iz projektov OB038-11-0056 in OB038-12-0047 ter materialnih stroškov.

512

503 - KRAJEVNA SKUPNOST HRUŠICA
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0060 - Investicije v cestno infr. - Hrušica (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za asfaltiranje dela ceste Hrušica (kapelca) - Podbeže načrtovana in realizirana občinska sredstva
v višini 14.500 evrov ter sredstva prerazporeditve iz materialnih stroškov v višini 3.800 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil izvedba projekta po načrtu razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Kot omenjeno, letni cilj je bil izveden.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim proračunom se je prerazporedilo sredstva
iz materialnih stroškov.

13029004 - Cestna razsvetljava
OB038-15-0012 - Javna razsvetljava Hrušica (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2018 so bila za vzpostavitev javne razsvetljave na relaciji kapelica - Rude - glavna cesta načrtovana in
realizirana občinska sredstva v višini 8.000 evrov ter sredstva prerazporeditve iz materialnih stroškov v višini 358
evrov. Postavilo se je dodatne svetilke in podaljšalo linijo.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil podaljšanje linije javne razsvetljave, za postavitev dodatnih svetil zaradi boljše varnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno izveden.
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Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim proračunom se je prerazporedilo sredstva
iz materialnih stroškov.
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504 - KRAJEVNA SKUPNOST ILIRSKA BISTRICA
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-12-0019 - Investicije v cestno infrastrukturo Il.Bistr. (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za ureditev makadamske javne poti Gabrje - Vodnikova načrtovana sredstva v višini 25.229
evrov, realizirana pa v višini 8.991 evrov. Sredstva so bila porabljena za tamponiranje in utrjevanje poti ter
polaganje obcestnih robnikov. Za asfaltiranje povezovalne poti Gabrje - Vodnikova ulica so bila načrtovana in
realizirana sredstva v višini 4.436 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil ureditev povezovalne poti Gabrje - Vodnikova.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Letni cilj je bil realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB038-15-0038 - Komunalno urejanje po mestu Il. Bistrica (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za sanacijo kron zidov pri ribogojnici načrtovana sredstva v višini 15.229 evrov, realizirana pa v
višini 10.337 evrov.
V letu 2017so bila za ureditev komunalne in urbane opreme v mestu načrtujejo občinska sredstva v višini 2.000
evrov, realizirana pa v višini 1.989 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo in montažo košev za smeti.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) in naročilnice.
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Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil uspešno realiziran, v naslednjih letih se planira sredstva za isti namen.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Letni cilj je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

18059001 - Programi športa
OB038-15-0040 - Športna igrišča in pešpoti po mestu Il.B. (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za ureditev pešpoti po mestu ter za ureditev športnega igrišča načrtovana sredstva
telekomunikacij v višini 18.872 evrov. Za ureditev pešpoti Erakovič - Grbec so bila realizirana sredstva v višini 3.998
evrov, za pešpot Kranjc - Kastelic so bila realizirana v višini 3.499 evrov ter za sanacijo ograje in ureditev okolice
igrišča Kampo so bila realizirana sredstva v višini 3.399 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je vzdrževanje športnih igrišč in pešpoti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Letni cilj je bil delno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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505 - KRAJEVNA SKUPNOST JASEN
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0063 - Investicije v cestno infr. - Jasen (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za izdelavo temeljne plošče za ples ter stopnic pri vaškem domu načrtovana in realizirana
sredstva v višini 7.086 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj za leto 2017 je bil povezan z izvedbo načrtovanega.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Letni cilj je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim rebalansom II so se prerazporedila
sredstva iz materialnih stroškov v višini 1.086 evrov.
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506 - KRAJEVNA SKUPNOST JELŠANE
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-13-0023 - Vaški dom Veliko Brdo (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila z veljavnim rebalansom načrtovana občinska sredstva v višini 4.000 evrov za ureditev vaškega
doma Veliko Brdo. Realizirana so bila sredstva v višini 3.642 evrov za ureditev sanitarij.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bila centralna napeljava v vaškem domu.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
V letu 2017 je bil cilj uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-15-0049 - Investicije v cestno infr. – po KS Jelšane (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za investicije v cestno infrastrukturo načrtovana občinska sredstva v višini 25.250 evrov ter
28.736 evrov sredstva rente. Za preplastitve pri krožišču v Jelšanah so bila realizirana sredstva v višini 3.482 evrov,
za ureditev ceste v Kršnjak v višini 16.927 evrov, za preplastitev po vasi Veliko Brdo v višini 5.414 evrov, za ureditev
propustov in ravnanje deponije v višini 10.362 evrov ter za ureditev podpornega zidu ter širitev in preplastitev
ceste v Dolenjah v višini 8.015 evrov. Skupno so bila realizirana sredstva v višini 44.200 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) in naročilnice.
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Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil ureditev cestne infrastrukture zaradi boljše varnosti vaščanov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Letni cilj je bil izveden z občinskimi sredstvi. Lastna sredstva rente se prenašajo v leto 2018.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB038-07-0347 – Pokopališče Jelšane (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila z veljavnim rebalansom II proračuna načrtovana in realizirana lastna sredstva pobranih grobarin
v višini 2.994 evrov za ureditev pločnika na pokopališču.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št.
5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
S prerazporeditvijo sredstev se je projekt uspešno realiziral.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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507 - KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽAK
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-07-0258 - Vaški dom Knežak (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila z veljavnim rebalansom načrtovana občinska sredstva v višini 4.375 evrov za ureditev vaškega
doma Knežak. Sredstva v višini 4.296 evrov so bila realizirana za strojne instalacije.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) in naročilnica.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil izvesti projekt skladno z načrtom razvojnih programom v tem letu.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Letni cilj je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

OB038-08-0040 - Vaški dom Koritnice
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za zamenjavo oken in vrat v vaškem domu Koritnice načrtovana in realizirana občinska sredstva
v višini 3.104 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil izvesti projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
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Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB038-15-0033 - Kanalizacija Knežak (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za dokončanje ureditve kanalizacije v vasi Knežak med hišno št. 38 in 41c načrtovana in
realizirana občinska sredstva v višini 6.735 evrov. Sredstva so se porabila za vstavitev cevi, ravnanje in zasutje ob
javni poti.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

16039003 - Objekti za rekreacijo
OB038-11-0074 - Igrišče Bač (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za ureditev športnega igrišča v vasi Bač načrtovana občinska sredstva v višini 9.375 evrov.
Sredstva so bila realizirana v višini 9.321 evrov za postavitev ograje okoli igrišča.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), Z
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) in naročilnice.
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Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Zaradi večjega obsega del se je prerazporedilo dodatna sredstva za izvedbo.
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508 - KRAJEVNA SKUPNOST KOSEZE
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0078 - Investicije v cestno infr. - Koseze (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za ureditev cestne infrastrukture v vasi Koseze načrtovana občinska sredstva v viišini 12.580
evrov. Realizirana so bila celotna sredstva in sicer za postavitev obcestne ograje ter razsvetljave ob igrišču v višini
8.861 evrov ter za izgradnjo podpornega zidu v višini 3.719 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

OB038-12-0068 - Investicije v cestno infr.- V. Bukovica (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za ureditev avtobusnega postajališča načrtovana občinska sredstva v višini 3.000 evrov, za
ureditev razsvetljave ob igrišču sredstva v višini 3.000 evrov, za ureditev podpornega zidu pri studencu sredstva v
višini 1.613 evrov in za popravilo vaških poti v vasi Velika Bukovica sredstva v višini 1.000 evrov.
Realizirana so bila celotna sredstva in sicer za postavitev dodatne svetilke sredstva v višini 505 evrov, za izgradnjo
podpornega zidu v višini 2.350 evrov ter za razširitev poti ter vgradnjo tampona sredstva v višini 5.758 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
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Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB038-08-0042 - Kanalizacija KS Koseze
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za čiščenje kanalov javne kanalizacije v vasi Mala Bukovica načrtovana in realizirana občinska
sredstva v višini 8.612 evrov. Sredstva so bila realizirana za izkop in polaganje cevi ter postavitev rešetk.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
OB038-13-0024 - Vaški studenci KS Koseze (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za popravilo vaškega studenca v vasi Soze načrtovana občinska sredstva v višini 1.645 evrov.
Sredstva so bila porabljena v celoti in sicer za popravilo zidov ter za postavitev pokrivnih kamnov vaškega
studenca.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) in naročilnice.
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Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
OB038-17-0001 - Defibrilator KS Koseze (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za nakup defibrilatorja načrtovana in realizirana sredstva v višini 2.001 evrov, od tega sredstva
donacij v višini 1.900 evrov ter 101 evrov materialnih stroškov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt za zagotovitev boljše zdravstvene varnosti.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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509 - KRAJEVNA SKUPNOST KUTEŽEVO
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-09-0019 - Vaški dom – KS Kuteževo (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila z rebalansom poračuna načrtovana občinska sredstva v višini 5.000 evrov za ureditev vaškega
doma. Realizirana so bila sredstva v višini 3.918 evrov, ter 1.026 evrov, ki zapade v plačilo v leto 2018.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) in naročilnica.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil izvesti projekt skladno z načrtom razvojnih programom v tem letu.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Letni cilj je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-15-0015 - Inv. v cestno infr. KS Kuteževo (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za preplastitev po vasi Kuteževo načrtovana občinska sredstva v višini 11.936 evrov. Sredstva so
bila realizirana v višini 11.742 evrov in sicer za preplastitev na relaciji Kuteževo - stara šola.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
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Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Za izvedbo projekta so bile izvedene prerazporeditve sredstev.

OB038-15-0016 - Propusti po KS Kuteževo (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2016 se je za ureditev propustov in nasutje po poteh krajevne skupnosti z veljavnim proračunom realiziralo
sredstva v višini 2.440 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

16039001 - Oskrba z vodo
OB038-15-0017 - Hidrantno omrežje KS Kuteževo (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za ureditev zbiralnika vode ter nakup hidrantov načrtovana občinska sredstva v višini 10.126
evrov. Sredstva so bila realizirana v celoti in sicer 4.477 evrov za fasado vodnega zbiralnika, 3.221 evrov za nakup
treh hidrantov in hidrantnega materiala in 2.428 evrov za ograditev vodnega zbiralnika Trpčane.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnica.
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Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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510 - KRAJEVNA SKUPNOST NOVOKRAČINE
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-08-0067 - Ureditev vaških domov - KS Novokračine
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za prenovo fasade vaškega doma v vasi Novokračine načrtovana in realizirana občinska sredstva
v višini 14.069 evrov ter 300 evrov za investicijski nadzor.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim rebalansom II so se prerazporedila
sredstva iz materialnih stroškov v višini 3.369 evrov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0087 - Investicije v cestno infr. - Sušak (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za prenovo podpornega zidu v vasi Sušak načrtovana občinska sredstva v višini 2.000 evrov ter
3.000 evrov iz projekta igrišče Sušak. Za izdelavo betonskega podpornega zidu v vasi Sušak so bila realizirana
sredstva v višini 4.996 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.
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Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim rebalansom so bila prerazporejena
sredstva iz projekta OB038-11-0093 v višini 3.000 evrov.

OB038-11-0088 - Investicije v cestno infr. - Novokračine (KS)
Opis proračunske postavke:
Za preplastitev po vasi Novokračine z ureditvijo podpornih zidov, zaščitne ograje in komunalnih jaškov so bila v letu
2017 načrtovana občinska sredstva v višini 4.301 evrov. Sredstva so se porabila v celoti za ureditev podpornega
zidu v vasi Novokračine.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

OB038-16-0027 – Investicije v cestno infrastrukturo po KS Novokračine (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za ureditev vaških poti ob vaseh krajevne skupnosti Novokračine načrtovana občinska sredstva v
višini 3.000 evrov. Sredstva so bila realizirana v višini 2.471 evrov za popravilo poti in propustov v Sušaku in poti na
Katarino.
Pravne podlage:
-

-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
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- naročilnice.
Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Sredstva niso bila v celoti realizirana.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB038-11-0090 - Kanalizacija Sušak (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za popravilo praga Sušaškega potoka nad mostom na cesti Sušak - Lisac načrtovana in
realizirana občinska sredstva v višini 2.931 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) in naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

16039003 - Objekti za rekreacijo
OB038-11-0093 - Igrišče Sušak (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za ureditev športnega igrišča v Sušaku načrtovana občinska sredstva v višini 569 evrov.
Realizacije ni bilo.
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511 - KRAJEVNA SKUPNOST OSTROŽNO BRDO
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-07-0262 - Vaški dom Ostrožno Brdo (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za ureditev fasade na vaškem domu Ostrožno Brdo načrtovana in realizirana sredstva v višini
8.113 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran v prvem polletju.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim rebalansom II so bila prerazporejena
sredstva v višini 2.013 evrov.
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512 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-12-0075 - Investicije v cestno infr.- Sabonje (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za ureditev ceste Sabonje - Jezero načrtovana in realizirana občinska sredstva v višini 5.000
evrov.
Pravne podlage:
-

-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil realiziran v drugem polletju.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

OB038-12-0076 - Investicije v cestno infr.- Podbeže (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za preplastitve po vasi Podbeže načrtovana občinska sredstva v višini 5.051 evrov. Sredstva so
se porabila v celoti za popravilo vaških poti Stara Cesta, cesta k Jezeru, Mlake, Kobilja glava in za Osredek.
Pravne podlage:
-

-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
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Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil realiziran v drugem polletju.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim rebalansom so bila prerazporejena
sredstva iz materialnih stroškov v višini 51 evrov.

OB038-12-0077 - Investicije v cestno infr. - Podgrad (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za preplastitve vaških ulic v vasi Podgrad načrtovana lastna sredstva telekomunikacij v višini
8.012 evrov. Porabljena so bila sredstva v višini 4.968 evrov za strojno asfaltiranje dela ceste pri cerkvi.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št.
5/2016), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB038-07-0356 - Pokopališče Podgrad (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za ureditev pokopališča in žarnih vežic načrtovana sredstva v višini 27.256 evrov, od tega
sredstva grobarin preteklih let v višini 17.083 evrov, ter 10.173 evrov sredstva telekomunikacij in prihodkov od
grobarin iz tekočega leta. Porabljena so bila v celoti.
Pravne podlage:
-

-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št.
5/2016), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.
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Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

16039003 – Objekti za rekreacijo
OB038-17-0019 – Balinišče Račice (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila z veljavnim rebalansom načrtovana občinska sredstva v višini 6.500 evrov za ureditev balinišča v
vasi Račice. Porabljena so bila sredstva v višini 4.861 evrov za izdelavo betonskih temeljev, utrjevanje ter
asfaltiranje balinišča.
Pravne podlage:
-

-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št.
5/2016), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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513 - KRAJEVNA SKUPNOST PREGARJE
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0095 - Investicije v cestno infr. - Pregarje (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila z veljavnim rebalansom načrtovana in realizirana sredstva v višini 23.043 evrov za preplastitve
po vasi Pregarje.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnica.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim rebalansom so se prerazporedila sredstva
iz projektov OB038-15-0021 v višini 3.295 evrov, OB038-15-0020 v višini 2.762 evrov ter materialnih stroškov.

OB038-15-0019 - Investicije v cestno infr.Huje (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za rekonstrukcijo in preplastitev vaške ulice načrtovana občinska sredstva v višini 3.788 evrov,
ter prenos sredstev iz leta 2016 za plačilo projektne dokumentacije v višini 3.200 evrov. Za izdelavo projektne
dokumentacije PZI in GN za vaško pot so bila realizirana sredstva v višini 3.172 evrov ter za ureditev povezovalne
poti skozi vas so bila realizirana sredstva 3.788 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št.
5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
pogodba.
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Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

OB038-15-0022 - Investicije v cestno infr. Prelože (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za preplastitev in rekonstrukcijo ceste po vasi Prelože načrtovana in realizirana občinska
sredstva v višini 5.705 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim rebalansom proračuna so se
prerazporedila sredstva iz projekta OB038-15-0021 v višini 1.205 evrov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
OB038-12-0081 - Igrišče Gabrk (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za ureditev igrišča v vasi Gabrk načrtovana občinska sredstva v višini 3.857 evrov. Sredstva so
bila realizirana v celoti in sicer za strojni izkop, betonski zid ter asfaltiranje balinišča.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.
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Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim rebalansom proračuna so se
prerazporedila sredstva iz projekta OB038-15-0021 v višini 1.205 evrov.

OB038-15-0020 - Igrišče Prelože (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za ureditev športnega igrišča na Preložah načrtovana občinska sredstva v višini 3.538 evrov.
Sredstva so bila porabljena v celoti in sicer za montažo koša s temeljem v višini 915 evrov in za vgradnjo tampona
ter asfaltiranje v višini 2.623 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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514 - KRAJEVNA SKUPNOST PREM
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0104 - Investicije v cestno infr. - Smrje (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za ureditev cestišča proti Novakovemu mlinu načrtovana in realizirana občinska sredstva v višini
8.001 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št.
5/2016), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

OB038-11-0105 - Investicije v cestno infr. - Čelje (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za ureditev podpornega zidu ob spomeniku NOB načrtovana občinska sredstva v višini 8.000
evrov. Za ureditev in popravilo podpornega zidu so bila realizirana občinska sredstva v višini 3.852 evrov.
Pravne podlage:
-

-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016), Zakon o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
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Projekt je bil uspešno realiziran.

Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

OB038-12-0001 - Investicije v cestno infr. - Prem (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za ureditev mostu pri Olasu načrtovana sredstva v višini 11.000 evrov. Za ureditev propusta v
vasi Prem, popravilo zidov, betoniranje plošče ter asfaltiranje so bila porabljena občinska sredstva v višini 10.000
evrov ter 1.000 evrov sredstva prerazporeditve iz materialnih stroškov.
Pravne podlage:
-

-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016), Zakon o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim rebalansom so bila prerazporejena
sredstva iz materialnih stroškov v višini 1.000 evrov.

13029004 - Cestna razsvetljava
OB038-16-0001 - Javna razsvetljava Prem (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila z veljavnim rebalansom načrtovana in realizirana sredstva v višini 1.586 evrov za postavitev
dodatnega droga s svetilom v vasi Prem. Sredstva so bila prerazporejena iz materialnih stroškov.
Pravne podlage:
-

-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016), Zakon o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
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- naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim rebalansom so bila prerazporejena sredstva iz
materialnih stroškov v višini 1.586 evrov.
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515 - KRAJEVNA SKUPNOST REČICA
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-09-0027 - Vaški dom Dobropolje
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za urejanje vaškega doma Dobropolje načrtovana občinska sredstva v višini 14.943 evrov.
Sredstva so bila realizirana v celoti in sicer za nakup oken in vrat v višini 4.682 evrov ter za streho in ostrešje ter
kopanje in odvoz materiala v višini 10.261 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016), Zakon o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta OB038-120085.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0109 - Investicije v cestno inf. - Rečica (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za preplastitve po vasi Rečica (pri hišni št.5) načrtujejo občinska sredstva v višini 8.014 evrov.
Sredstva so se porabila v celoti, za ureditev ulice s cestnimi robniki in asfaltiranje.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
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- naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim rebalansom so se prerazporedila sredstva
v višini 14 evrov iz materialnih stroškov.

OB038-12-0086 - Investicije v cestno infr. - Brce (KS)
Opis proračunske postavke:
Za ureditev jedra vasi Brce so bila v letu 2017 načrtovana občinska sredstva v višini 2.000 evrov. Za postavitev
povozne rampe Posrtev pri Bubcu so bila realizirana občinska sredstva v višini 1.968 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
OB038-17-0022 – Studenec Zarečje (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila z veljavnim rebalansom načrtovana sredstva v višini 8.362 evrov za ureditev vaškega studenca v
vasi Zarečje. Za obnovo vaškega studenca ter izdelavo in postavitev ograje so bila realizirana sredstva v celoti.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
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-

Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016), Zakon o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim rebalansom se je prerazporedilo sredstva
iz projekta OB038-14-0004 ter iz materialnih stroškov v višini 362 evrov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
OB038-11-0112 - Igrišče Rečica (KS)
Opis proračunske postavke:
Za realizacijo projekta so se z veljavnim proračunom za leto 2016 prerazporedila sredstva v višini 12.741 evrov.
Sredstva v višini 1.464 evrov so bila realizirana za postavitev koša, sredstva v višini 2.617 evrov za ureditev poti do
igrišča in sredstva v višini 8.660 evrov za asfaltiranje.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016), Zakon o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice in pogodba.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

OB038-15-0046 - Igrišče Zarečica (KS)
Opis proračunske postavke:
Z veljavnim rebalansom proračuna za leto 2017 se je prerazporedilo sredstva v višini 322 evrov za material za
dokončanje igrišča v vasi Zarečica. Sredstva so bila realizirana v celoti.
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Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016), Zakon o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice in pogodba.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim rebalansom proračuna so bila
prerazporejena sredstva v višini 322 evrov iz materialnih stroškov.

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo
OB038-17-0033 – Defibrilator Zarečje (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila z veljavnim rebalansom II načrtovana in realizirana sredstva prerazporeditve iz materialnih
stroškov za nakup defibrilatorja in omarice v krajevni skupnosti v višini 1.829 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016), Zakon o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice in pogodba.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt in zagotoviti boljšo zdravstveno varnost krajanom.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim rebalansom II so bila prerazporejena
sredstva iz materialnih stroškov v višini 1.829 evrov.
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516 - KRAJEVNA SKUPNOST STAROD
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0114 - Investicije v cestno infr. - Starod (KS)
Opis proračunske postavke:
Za preplastitev dela ceste v vasi Starod (razširitev dela ceste) so bila v letu 2017 načrtovana občinska sredstva v
višini 13.778 evrov ter 650 evrov za ureditev projektne dokumentacije. Za izdelavo mulde in razširitev ceste so bila
realizirana sredstva v celoti ter 650 evrov za izdelavo geodetskega načrta.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016), Zakon o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617),
pogodba in soglasje župana.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim rebalansom so bila prerazporejena
sredstva iz materialnih stroškov v višini 778 evrov.

OB038-13-0027 - Investicije v cestno infr. - Pavlica (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila z rebalansom za ureditev in nasutje poti ter propustov po poteh v vasi Pavlica načrtovana
občinska sredstva v višini 4.026 evrov. Sredstva so bila porabljena v celoti za izdelavo propustov in kanalov v vasi
Pavlica.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016), Zakon o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617),
pogodba in soglasje župana.
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Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo
OB038-12-0088 - Kanalizacija Studena gora (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za lovilce fekalnih voda v vasi Studena Gora načrtovana občinska sredstva v višini 7.000 evrov.
Sredstva so bila porabljena v celoti za izdelavo greznice za vaško kanalizacijo.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016), Zakon o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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517 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMBIJE
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB038-07-0310 - Mrliška vežica Šembije (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za izdelavo projektne dokumentacije načrtovana občinska sredstva v višini 15.494 evrov. Za
izdelavo PID mrliške vežice, rekonstrukcije in razširitve pokopališča so bila realizirana sredstva v višini 8.906 evrov,
za pripravo vodilne mape dokazila o zanesljivosti objekta za pridobitev uporabnega dovoljenja so bila realizirana
sredstva v višini 2.684 evrov ter za stroške nadzora gradbeno obrtniških in instalacijskih del na mrliški vežici
sredstva v višini 3.904 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016), Zakon o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil nadaljevanje gradnje mrliške vežice.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil delno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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518 - KRAJEVNA SKUPNOST TOPOLC
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-08-0051 - Vaški dom Topolc (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za izgradnjo vaškega doma načrtovana občinska sredstva v višini 38.650 evrov. Sredstva so bila
porabljena v celoti, za izgradnjo vaškega doma, opažne plošče, izolacijo, ostrešni les, okna in vrata.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016), Zakon o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim rebalansom so bila prerazporejena
sredstva iz projekta OB038-11-0118 v višini 15.000 evrov ter iz materialnih stroškov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-12-0092 - Propusti po KS Topolc (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za sanacijo poti po vaseh Mereče in Podstenje načrtovana občinska sredstva v višini 6.626
evrov. Sredstva so bila porabljena v celoti, za nasutje jalovine, ravnanje in utrditev poti.
Pravne podlage:
-

-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr.,
101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.
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Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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519 - KRAJEVNA SKUPNOST VRBOVO
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-07-0277 - Vaški dom Vrbica (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za ureditev vaškega doma v Vrbici načrtovana občinska sredstva v višini 4.000 evrov. Sredstva so
bila porabljena v celoti, za ureditev sanitarij in vodovodnih instalacij.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnica.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0122 - Investicije v cestno infr. - Vrbovo (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za preplastitve po vasi Vrbovo načrtovana občinska sredstva v višini 19.024 evrov. Sredstva so
bila realizirana v celoti, za postavitev vodovnega jaška in preplastitve po vasi.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr.,
101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
pogodbe.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
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Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim rebalansom so bila prerazporejena
sredstva iz projekta OB038-11-0068 in materialnih stroškov.

OB038-11-0123 - Investicije v cestno infr. - Jablanica (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za izdelavo podpornega zidu v vasi Jablanica načrtovana in realizirana občinska sredstva v višini
7.967 evrov.
Pravne podlage:
-

-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica, Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list
RS, št. 5/2016), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr.,
101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB038-11-0068 - Kanalizacija - Vrbovo (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za izkop, odvoz in fino planiranje meteornega kanala načrtovana in realizirana občinska sredstva
v višini 400 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr.,
101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.
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Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo
OB038-17-0003 – Omarica za defibrilator (KS Vrbovo)
Opis proračunske postavke:
Z veljavnim proračunom rebalansa za leto 2017 so bila načrtovana in realizirana občinska sredstva v višini 512
evrov za nakup omarice za defibrilator za zunanjo namestitev.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr.,
101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt in tako zagotoviti boljšo zdravstveno varstvo krajanov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.
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520 - KRAJEVNA SKUPNOST ZABIČE
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-07-0278 - Vaški dom Zabiče
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za izdelavo vodovodnega odjemnega mesta Vaški dom Zabiče načrtovana in realizirana občinska
sredstva v višini 482 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr.,
101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt in tako zagotoviti boljšo zdravstveno varstvo krajanov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-11-0128 - Investicije v cestno infr. - Zabiče (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za ureditev okolice ekoloških otokov načrtovana in realizirana sredstva prenosa iz preteklega
leta v višini 319 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr.,
101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt in tako zagotoviti boljšo zdravstveno varstvo krajanov.
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Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

OB038-11-0129 - Investicije v cestno infr. - Podgraje (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za izdelavo pokopališkega zidu načrtovana in realizirana občinska sredstva iz preteklega leta v
višini 3.395 evrov.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13,
55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnica.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

16039001 - Oskrba z vodo
OB038-12-0093 - Hidrantno omrežje - Zabiče (KS)
Opis proračunske postavke:
V letu 2017 so bila za ureditev vodovodnega omrežja in vodnih zajetij v vasi Zabiče načrtovana občinska sredstva v
višini 25.714 evrov. Za gradbena in montažna dela ter vodovodni material so bila realizirana sredstva v celoti.
V letu 2017 so bila za ureditev vodovodnega omrežja in vodnih zajetij v vasi Podgraje načrtovana občinska sredstva
v višini 20.807 evrov. Za zasip kanalov, vgrajevanje jaškov, rezanje asfalta ter vgradnjo in montažo vodovodnega
materiala so bila realizirana sredstva v celoti.
Pravne podlage:
-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US),
Statut Občine Ilirska Bistrica,
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 5/2016),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
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-

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr.,
101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617)
naročilnice.

Dolgoročni in letni cilji:
Letni cilj je bil realizirati projekt skladno z načrtom razvojnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Projekt je bil uspešno realiziran.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju:
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo. Z veljavnim rebalansom so bila prerazporejena
sredstva iz projektov cestne infrastrukture in materialnih stroškov.
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OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE
STANJA ZA LETO 2018
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I. Uvod
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018, je sprejel Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na seji dne
15.2.2018 (Uradni list RS, št. 10/2018 dne 21.2.2018) in zajema tudi proračun krajevne skupnosti.
V obdobju od sprejema proračuna za leto 2018 pa do 31.12.2018 so bile na podlagi 6. člena odloka o proračunu
in sklepov župana opravljene posamezne prerazporeditve sredstev. Prerazporeditve so bile opravljene zaradi
zagotovitve dodatnih sredstev potrebnih za izvajanje posameznih aktivnosti. Glede na navedeno, je bil pri
pripravi zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018, upoštevan veljavni proračun Občine
Ilirska Bistrica za leto 2018.

II. Pravne podlage za pripravo zaključnega računa
Temeljni akti, ki urejajo pripravo zaključnega računa proračuna so:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-2759, 110/02-5389,
127/06-5348, 14/07-600, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 11/11-UPB4, 110/2011, 46/13, 96/15ZIPRS1617 in 13/18) in sicer določilo tretjega odstavka 62. člena ter določila 96., 97., 98. in 99. člena.
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114-06 - ZUE ) in sicer 21. in 51. člen
ter 114/06-ZUE.
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava, ki predpisuje vsebino, členitev in obliko sestavnih delov letnega poročila za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta po
13. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,
58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16).
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12,108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in
82/18).
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list
RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in
82/18).
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15).
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s
prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list
RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13) in
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).

III. Sestavni deli letnega poročila
Letno poročilo sestavljata v skladu z 21. členom zakona o računovodstvu:
a) Računovodsko poročilo, ki je sestavljeno iz računovodskih izkazov (bilance stanja, izkaza prihodkov in
odhodkov) in pojasnil k izkazom;
- obvezni prilogi k bilanci stanja sta:
- stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- obvezni prilogi k izkazu prihodkov in odhodkov sta:
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- izkaz računa financiranja.
b) Poslovno poročilo, ki vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.
c) Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.
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RAČUNOVODSKO POROČILO OBČINE ILIRSKA
BISTRICA
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a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja
1. Bilanca stanja na dan 31.12.2018
Na podlagi 96. člena Zakona o javnih financah zajema zaključni račun občine tudi bilanco stanja na dan 31.12.
preteklega leta.
V bilanci stanja so prikazana sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2018 v primerjavi z letom
2017.

SREDSTVA
Vsa sredstva so v obrazcu prikazana v nabavni in odpisani vrednosti. V obrazložitvi so sredstva prikazana v
nabavni vrednosti in v odpisani vrednosti v oklepaju.

A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 67.696.185 evrov
Skupina 00 - Neopredmetena dolgoročna sredstva
Na kontih skupine 00 se izkazujejo dolgoročno odloženi stroški razvijanja, naložbe v pridobljene pravice do
industrijske lastnine, usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva (vlaganja v tuja osnovna
sredstva) ter druga neopredmetena sredstva, terjatve za predujme iz naslova vlaganj v neopredmetena
sredstva in neopredmetena sredstva v gradnji oziroma izdelavi in dolgoročne aktivne časovne razmejitve. Drugi
uporabniki enotnega kontnega načrta, ob knjiženju vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, za izkazani
znesek povečajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
Prikazana je vrednost računalniških programov, ki znaša 66.743 evrov.

Skupina 01 – Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Na kontih skupine 01 se izkazujejo popravki vrednosti neopredmetenih sredstev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, ob knjiženju popravka vrednosti na kontih te skupine, za izkazani
znesek zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
Prikazana je vrednost popravka računalniških programov, ki znaša 64.578 evrov.

Skupina 02 – Nepremičnine
Na kontih skupine 02 se izkazuje vrednost stavbnih, gozdnih in drugih zemljišč, zgradb ter terjatev za predujme
za nepremičnine. Ločeno se izkazujejo nepremičnine v gradnji ali izdelavi ter nepremičnine trajno zunaj
uporabe. Pri zemljiščih in zgradbah se ločeno izkazujeta nabavna vrednost in prevrednotenje zaradi okrepitve.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za znesek spremembe nabavne
vrednosti povečajo oziroma zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
Zajemajo vrednost zemljišč in objektov, in sicer:

NEPREMIČNINE stanje na dan 31.12.2018 v EUR
Vrsta

Vrednost

zemljišča

3.199.924

občinska stanovanja

4.639.473

objekt občinska stavba

1.268.667

objekte počitniških kapacitet: Njivice

50.931

objekte počitniških kapacitet: Duga Uvala

41.254

stavba v kompleksu Tok - SEC

400.000

občinski poslovni prostori

819.434
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projekt odlagališče

245.671

usmerjevalne table

17.356

Ureditev industrijskih con

774.030

objekte na Sviščakih (garaža, vlečnice)

373.848

objekti v kompleksu bivše Plame Podgrad (stara upravna zgradba, zaklonišče)

127.527

objekt Grad Prem

948.659

Zdravstveni dom Knežak

31.030

nepremičnine v kompleksu Tok-a

504.709

športni park Nade Žagar

199.303

OPN ter OPPN (vsi projekti)

632.366

lekarna v Knežaku

127.923

objekt v Jurčičevi ulici

151.980

načrt gradnje širokopasovnega omrežja

5.155.898

kritina na vojaških objektih

5.769

objekt na Premu (Memon)

150.415

stanovanjska gradnja v Kosezah

407.888

obnova spomenikov

12.345

pozdravne table

32.336

sanacija strehe pri Gimnaziji - dvojček

63.122

objekt Ljudska šola Prem

91.172

ekološki otoki

103.310

pokopališče Ilirska Bistrica

20.805

hidranti

85.142

obvestilna signalizacija

41.920

ureditev vodotoka v Vrbovem

213.032

mrliška vežica Ilirska Bistrica

205.465

objekt vojašnica v Ilirski Bistrici

103.864

arheološki parki

26.628

Muzejska zbirka Brkinskih Škoromatov

42.559

vaški dom Pregarje

632.614

študija daljinsko ogrevanje

15.970

drvarnice Rozmanova ulica

16.317

potok Bistrica

84.282

žarni grobovi

102.298

park za sodiščem

48.542

nevtralizator klora v vodarni

24.000

Turistično informativne table

28.362

tržnica v mestu

54.633

protipoplavni ukrepi

136.585
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ureditev Memonove hiše na Premu

61.016

ureditev stare brivnice

17.871

kolesarske in gorsko kolesarske poti

25.045

otroška igrišča

11.454

bolnica Zalesje

51.483

stolp pri gradu Prem

12.551

brežine potoka Sušec za pošto

10.015

prometna strategija

38.918

Sanacija degradiranih območij

445.016

Rušitev objektov v Cankarjevi ulici

18.806

drsališče

45.255

spominska soba Ostrožno brdo

33.221

kulturno-upravni center Dom na Vidmu

112.614

objekt Dom na Vidmu

2.430.706

sejmišče v Rečici

35.060

prekrižane meje

110.458

ureditev Sušca in Bistrice

18.342

Kindlerjev park

185.938

objekt gimnazija

1.869.984

športna igrišča

53.228

turistična središča

61.488

osvetlitve prehodov

187.667

trafo postaje

26.834

sredstva prenesena iz Komunalnega podjetja
ceste, pločniki in avtobusne postaje, ki so se urejale v zadnjih letih iz sredstev
občinskega proračuna

20.825.076

kanalizacije

7.591.233

vodovodi

2.078.654

Skupaj

77.491.204

18.673.913

Tabela: Nepremičnine stanje na dan 31.12.2018

Skupna vrednost zemljišč in zaključenih nepremičnin znaša 77.491.204 evrov.
V postavko 02 - nepremičnine so vključene tudi vrednosti investicij v pripravi - investicij, ki so se izvajale iz
sredstev proračuna občine in še niso zaključene in dane v uporabo v skupni višini 7.624.510 evrov (kanalizacije,
ceste, vodovodi, šole, projekti,....).

Skupina 03 – Popravek vrednosti nepremičnin
Na kontih skupine 03 se izkazuje popravek vrednosti zgradb. Ločeno se izkazuje popravek vrednosti zgradb
trajno izven uporabe. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za znesek
spremembe vrednosti popravka zmanjšajo oziroma povečajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru
razreda 9.
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Zajemajo popravke vrednosti nepremičnin in objektov, in sicer:

Neodpisana vrednost stanje na dan 31.12.2018 v EUR
Vrsta

Vrednost

občinska stanovanja

3.702.077

objekt občinska stavba

1.248.409

objekte počitniških kapacitet: Njivice

34.684

objekte počitniških kapacitet: Duga Uvala

26.444

stavba v kompleksu Tok - SEC

84.000

občinski poslovni prostori

732.849

projekt odlagališče

8.271

usmerjevalne table

17.356

Ureditev industrijskih con

88.811

objekte na Sviščakih (garaža, vlečnice)

291.043

objekti v kompleksu bivše Plame Podgrad (stara upravna zgradba, zaklonišče)

84.008

Zdravstveni dom Knežak

13.653

nepremičnine v kompleksu Tok-a

188.228

športni park Nade Žagar

38.839

OPN ter OPPN (vsi projekti)

46.966

lekarna v Knežaku

29.103

objekt v Jurčičevi ulici

42.934

načrt gradnje širokopasovnega omrežja

1.864.052

kritina na vojaških objektih

1.384

objekt na Premu (Memon)

42.220

stanovanjska gradnja v Kosezah

69.082

obnova spomenikov

2.962

pozdravne table

5.755

investicije v grad Prem
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sanacija strehe pri Gimnaziji - dvojček

15.465

objekt Ljudska šola Prem

27.697

ekološki otoki

5.696

pokopališče Ilirska Bistrica

3.749

hidranti

15.666

obvestilna signalizacija

7.940

ureditev vodotoka v Vrbovem

18.943

mrliška vežica Ilirska Bistrica

32.874

objekt vojašnica v Ilirski Bistrici

19.215

arheološki parki

4.793

Muzejska zbirka Brkinskih Škoromatov

5.426

vaški dom Pregarje

74.868
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študija daljinsko ogrevanje

2.639

drvarnice Rozmanova ulica

3.100

potok Bistrica

11.589

žarni grobovi

14.322

park za sodiščem

6.226

nevtralizator klora v vodarni

3.600

Turistično informativne table

3.403

tržnica v mestu

7.239

protipoplavni ukrepi

10.726

ureditev Memonove hiše na Premu

5.311

ureditev stare brivnice

1.698

otroška igrišča

3.672

bolnica Zalesje

901

brežine potoka Sušec za pošto

676

prometna strategija

778

Sanacija degradiranih območij

8.497

Rušitev objektov v Cankarjevi ulici
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drsališče

1.303

spominska soba Ostrožno brdo

415

sejmišče v Rečici

10.518

prekrižane meje

42.771

ureditev Sušca in Bistrice

5.748

Kindlerjev park

35.916

objekt gimnazija

549.081

Dom na Vidmu

539.952

športna igrišča

6.688

turistična središča

14.757

osvetlitve prehodov

39.585

trafo postaje

6.650

sredstva prenesena iz Komunalnega podjetja
ceste, pločniki in avtobusne postaje, ki so se urejale v zadnjih letih iz sredstev občinskega
proračuna

16.292.250
5.252.064

kanalizacije

519.761

vodovodi

165.197

Skupaj

32.463.202

Tabela: Neodpisana vrednost stanje na dan 31.12.2018

Skupna vrednost popravka nepremičnin znaša 32.463.202 evrov.
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Skupina 04 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Na kontih skupine 04 se izkazujejo vrednosti opreme, drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od leta dni,
bioloških sredstev, drugih opredmetenih osnovnih sredstev, terjatev za dane predujme za opremo in druga
opredmetena osnovna sredstva, opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji ali izdelavi ter opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe. Ločeno se izkazujeta nabavna vrednost in
prevrednotenje zaradi okrepitve. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine
za znesek sprememb nabavne vrednosti povečajo oziroma zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v
okviru razreda 9.
Postavka zajema vrednost opreme občinske uprave (računalniki, stroji, pohištvo, osebni avtomobili...), opreme
v počitniških objektih, opreme za opravljanje vzdrževanja zelenih površin, opreme za delovanje TV Galeja,
opreme na Sviščakih, opreme v objektih na gradu Prem, Gimnaziji, Domu na Vidmu.
Vrednost opreme znaša 1.008.487 evrov.

Skupina 05 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Na kontih skupine 05 se izkazujejo popravki vrednosti opreme, drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od
leta dni, bioloških sredstev, drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter opreme in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v dobro na
kontih te skupine za znesek spremembe vrednosti popravka zmanjšajo oziroma povečajo ustrezno obveznost
do virov sredstev v okviru razreda 9.
Prikazana je vrednost popravka opreme, drobnega inventarja in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki
znaša 874.035 evrov.

Skupina 06 - Dolgoročne finančne naložbe
Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v
plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno ter naložbe v namensko premoženje tistih javnih
skladov in drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in
delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti. Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenijo na
tiste v državi in tiste v tujini.
Vrednost dolgoročnih kapitalskih naložb znaša 112.881 evrov.
Prikazana je vrednost ustanovitvenega kapitala v podjetje JP Komunala d.o.o. v višini 10.000 evrov, kapital v
invalidskem podjetju Ipil d.o.o. Ilirska Bistrica (59.588 evrov) ter ustanovitveni delež v Garancijskem skladu
(8.346 evrov).
V okviru naložb so prikazane tudi naložbe v delnice ter sklade v skupni višini 34.947 evrov. Delnice ter naložbe v
sklade je občina Ilirska Bistrica pridobila na podlagi sklepov o dedovanju od oskrbovancev v domovih starejših
občanov.
Izkazano stanje dolgoročnih finančnih naložb se na dan 31.12.2018 razlikuje glede na stanje na dan 31.12.2017
zaradi njihovega prevrednotenja.
Naložbe v družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev so bile
prevrednotene na dan 28.12.2017 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan
28.12.2018, to je zadnji trgovalni dan v letu 2018 na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev.

Skupina 09 - Terjatve za sredstva dana v upravljanje
Sredstva dana v upravljanje se ob prenosu sredstev v upravljanje knjižijo na ustrezen konto skupine 09 in se
izkazujejo kot terjatev v vrednosti, enaki čisti vrednosti sredstev, danih v upravljanje. Ob knjiženju na kontih te
skupine se povečuje oziroma zmanjšuje splošni sklad. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje se povečujejo za
plačila investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo
opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje in
obnove s katerimi prejemnik teh sredstev poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
Terjatve za sredstva, dana v upravljanje se usklajujejo z obveznostjo za sredstva, prejeta v upravljanje, izkazano
v poslovnih knjigah upravljavca, ki se nanaša na neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter
dolgoročne finančne naložbe.
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V premoženjski bilanci občine se na tem kontu izkazane terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim
zavodom in skladu pobotajo z obveznostmi za sredstva, prejeta v upravljanje, ki jih v svojih bilancah izkazujejo.
Ker se pri sestavitvi premoženjske bilance občine seštevajo premoženjske bilance proračuna in proračunskih
uporabnikov, se na ta način realno prikaže vrsta sredstev, s katerimi občina razpolaga, ne glede na to, kdo z
njimi upravlja. Občina Ilirska Bistrica v Bilanci stanja na dan 31.12.2018 izkazuje terjatve za sredstva, dana v
upravljanje javnim zavodom v skupni višini 14.794.176 evrov.
V tabeli so prikazani javni zavodi - prejemniki sredstev v upravljanje z vrednostmi na dan 31. 12. 2018, zaradi
primerjave je prikazano tudi stanje na dan 31.12.2017:
Zavodi (Občina Ilirska Bistrica–
terjatve za sredstva dana v
upravljanje)

Stanje na dan

Stanje na dan

31.12.2017(v EUR)

31.12.2018(v EUR)

1 OŠ D.Kette

1.416.593,18

1.351.333,01

95,4%

2 OŠ A.Žnideršiča

2.643.921,04

2.627.218,81

99,4%

3 OŠ Jelšane

189.015,59

177.335,21

93,8%

4 OŠ Knežak

1.069.074,97

1.035.500,55

96,9%

5 OŠ Podgora

2.133.422,40

2.057.020,82

96,4%

6 OŠ Podgrad

190.709,82

204.774,32

107,4%

7 OŠ Pregarje

576.394,76

561.968,13

97,5%

8 Glasbena šola

196.409,75

201.317,89

102,5%

9 Knjižnica M.Samsa

669.628,34

637.507,44

95,2%

10 Zdravstveni dom

1.225.790,91

1.512.128,36

123,4%

11 Kraške lekarne

1.502.814,35

1.548.686,34

103,1%

6.012,45

16.760,86

278,8%

2.990.271,04

2.862.624,53

95,7%

Zap.št.

12 Javni zavod TIC Ilirska Bistrica
13 Vrtec Il.Bistrica

SKUPAJ SREDSTVA V UPRAVLJANJU
14.810.058,60
Tabela: Zavodi (Občina Ilirska Bistrica-terjatve za sredstva dana v upravljanje)

14.794.176,27

B. Kratkoročna sredstva – 2.579.541 evrov
Kratkoročna sredstva zajemajo:

Skupina 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Denarna sredstva na podračunu Občine Ilirska Bistrica, ki je vključen v enotni sistem zakladniškega računa
občine, znašajo 44.922 evrov.
Denarna sredstva na podračunu Občine Ilirska Bistrica – kupnine znašajo 194 evrov.
Skupno znaša dobroimetje na dan 31.12.2018 45.116 evrov.

Skupina 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev
Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih ali kratkoročnih
sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti. Ločeno se izkazujejo terjatve do
kupcev v državi in v tujini.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali prejemki iz
prodaje, odobrijo ustrezni konto skupine 28.
Občina v bilanci stanja na dan 31.12.2018 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 163.404
evrov. Prikazana je vrednost izdanih, neporavnanih računov, ki se nanašajo na leto 2018 in pretekla leta.
Terjatve so v glavnem tekočega značaja, to so tiste terjatve, ki zapadejo v plačilo v letu 2019.
Od tega predstavljajo:
 kratkoročne terjatve do kupcev v državi (konti 1200) v višini 163.389 evrov,
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kratkoročne terjatve do kupcev v tujini (konti 1210) v višini 15 evrov.

V letu 2018 Občina Ilirska Bistrica ne izkazuje spornih ter dvomljivih terjatev.

Skupina 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na kontih skupine 14 se izkazujejo kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se
sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz
naslova vračil preveč plačanih dajatev. Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do
kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev, če
se le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta.
Prikazane so tekoče terjatve za najemnino, obratovalne stroške najemnikov občinskih prostorov ter uporabo
vadbenih prostorov (Upravna enota, krajevne skupnosti, zavodi), ki zapadejo v plačilo v letu 2019. Poleg tega so
prikazane terjatve do državnih ustanov za sofinanciranje ureditve Kindlerjevega parka, za sofinanciranje
polnilnic za električna vozila in druge manjše terjatve.
Terjatve znašajo skupno 49.114 evrov.
Prikazan je saldo knjiženja krajevnih skupnosti iz vseh preteklih let v višini 423.657 evrov.

17 Druge kratkoročne terjatve
Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij ter ostale kratkoročne
terjatve. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti drugih kratkoročnih terjatev. Drugi uporabniki enotnega
kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki odobrijo ustrezni konto
skupine 28 oziroma drug ustrezen konto.
Občina Ilirska Bistrica v bilanci stanja na dan 31.12.2018 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve
izkazuje v višini 169.021 evrov. Od tega predstavljajo:
 konto 170 – Terjatve za nadomestilo plače med odsotnostjo z dela in za nego družinskega člana v višini
12 evrov v dobro,
 konto 1740 – Terjatve za vstopni DDV v višini 6 evrov,
 konto 1760 - Terjatve do zavezancev za davčne prihodke-PDP v višini 161.362 evrov,
 konto 1770 – Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke – PDP v višini 7.665 evrov.

Skupina 18 - Neplačani odhodki
Na kontih skupine 18 se izkazujejo odhodki oziroma zneski povezani s pridobitvijo dolgoročnih in kratkoročnih
sredstev oziroma storitev, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot obveznost. Ob poravnavi izkazane
obveznosti se za znesek plačila obveznosti zmanjšajo tudi izkazani neplačani odhodki oziroma izdatki, ob
obremenitvi ustreznega konta razreda 4. V tej postavki so prikazani neplačani odhodki, ki še niso bili poravnani,
vendar so že nastali v obračunskem obdobju, za katero se sestavlja bilanca stanja – to je v letu 2018.
Občina Ilirska Bistrica v Bilanci stanja na dan 31.12.2018 izkazuje za 1.658.091 evrov neplačanih odhodkov.
Skladno s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava, so neplačani odhodki po stanju na dan 31.12.2018 izkazani v okviru petih podskupin kontov:

Stanje na dan 31.12.2018
Podskupina kontov

Naziv konta

180

Neplačani tekoči odhodki

500.937

181

Neplačani tekoči transferi

582.784

182

Neplačani investicijski odhodki

488.831

183

Neplačani investicijski transferi

80.253
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Drugi neplačani odhodki
SKUPAJ

5.286
1.658.091

Skupina 19 - Aktivne časovne razmejitve
Na tej postavki izkazujemo 71.333 evrov za znesek prilivov, ki se nanaša na nerazporejene prihodke leta 2018.
V okviru aktivnih časovnih razmejitev je prikazano stanje neporabljenih namenskih sredstev:
- prihodki iz naslova prihodkov za gozdne ceste v višini 3.764 evrov,
- namenski prihodki za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 2.421 evrov,
- namenski prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov – Kraške lekarne Ilirska
Bistrica v višini 65.147 evrov.
Poleg tega je prikazano 0,77 evrov, ki predstavlja proti vknjižbo evidentiranim javnofinančnim prihodkom
prejetih na račun 3.1.2019.

Vrednost sredstev (dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju ter kratkoročna sredstva) po bilanci stanja –
aktiva na dan 31.12.2018 znaša 70.275.726 evrov.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve – 2.317.172 evrov
Skupina 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih in zaposlenih preko javnih del
Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz
delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Poleg tega se v tej skupini izkazuje tudi obveznosti
za prispevke iz drugih prejemkov, ki se ne obračunavajo skupaj s plačami ter obveznosti za davke iz drugih
prejemkov, ki se ne obračunavajo skupaj s plačami.
Občina Ilirska Bistrica v bilanci stanja na dan 31.12.2018 izkazuje obveznosti do zaposlenih za plače iz meseca
decembra 2018, ki so bile izplačane v januarju 2019 v višini 64.238 evrov.
Navedeni znesek predstavlja nezapadle obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2018, ki so sestavljene iz:
 obveznost za čiste plače, obveznost za čista nadomestila plač in obveznost za premije KPDZ (konto
2100) v višini 38.358 evrov,
 obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in nadomestil plač (konto 2120) v višini 12.856 evrov,
 obveznost za plačilo davkov iz kosmatih plač in nadomestil plač (konto 2130) v višini 6.896 evrov,
 druge kratkoročne obveznost do zaposlenih za prehrano in prevoz (konto 2140) v višini 3.030 evrov,
 ostale kratkoročne obveznosti do zaposlenih (jubilejne nagrade) v višini 433 evrov.
Poleg tega izkazuje obveznosti za prispevke iz drugih prejemkov, ki se ne obračunavajo skupaj s plačami v višini
1.085 evrov in obveznosti za davke iz drugih prejemkov, ki se ne obračunavajo skupaj s plačami v višini
1.580evrov.

Skupina 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Prikazane so obveznosti do dobaviteljev v državi za opravljene in neplačane račune v letu 2018. Skupne
obveznosti znašajo 1.205.774 evrov, od tega znašajo obveznosti do dobaviteljev v državi v višini 1.205.388
evrov.
Prikazane so tudi obveznosti do dobaviteljev za opravljene in neplačane račune v tujini v letu 2018, ki znašajo
386 evrov.
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Skupina 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne
obveznosti za dajatve, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter
ostale kratkoročne obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti, ki se
bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18.
Občina Ilirska Bistrica v bilanci stanja na dan 31.12.2018 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini
245.464 evrov.
Od tega predstavljajo:
 kratkoročne obveznosti za dajatve – prispevki delodajalca (konto 2300) v višini 9.368 evrov,
 kratkoročne obveznosti za dajatve (družinski pomočnik ter druge dajatve) v višini 1.541 evrov,
 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 2340) v višini 188.032 evrov,
 kratkoročne obveznosti za dajatve –obveznosti iz naslova premij KDPZ (konto 2350) v višini 1.120
evrov,
 obveznosti za DDV (konto 2317) v višini 14.009 evrov,
 kratkoročne obveznosti do zavezancev za davčne dajatve (konto 2360) v višini 31.392 evrov,
 kratkoročne obveznosti do zavezancev za nedavčne dajatve (konto 2370) v višini 2 evra.

Skupina 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za
katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine ne glede na podlago nastanka obveznosti,
razen obveznosti za obračunane dajatve.
Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine,
obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejeta posojila,
obveznosti iz financiranja, če se le te nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta. Drugi
uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo zneske obveznosti v skladu z navodili za posamezno vrsto teh
obveznosti.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru te skupine tudi zneske obveznosti, ki se
nanašajo na sredstva za delo posrednih uporabnikov proračuna (transferne prihodke) v posameznem
koledarskem letu in se zagotavljajo iz sredstev javnih financ. Za znesek neplačanih obveznosti se izkažejo
neplačani odhodki v okviru te skupine 18.
Občina Ilirska Bistrica v Bilanci stanja na dan 31.12.2018 izkazuje 352.198 evrov obveznosti do proračunskih
uporabnikov.
Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov so državni ter občinski organi in organizacije,
vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom in deli
občin, ki so pravne osebe.
Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna so pravne osebe, ki so organizirane v pravno
organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad, katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma
občine, ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne
funkcije in ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov. Kot posredni
uporabniki se obravnavajo tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni
uporabniki, samoupravne narodnostne skupnosti in Kmetijsko gozdarska zbornica ter javni zavodi, katerih
ustanovitelj je Kmetijsko gozdarska zbornica.
Obveznosti do proračunskih uporabnikov predstavljajo:
 kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (konto 2400) v višini 6.832
evrov,
 kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konto 2410) v višini 28.214
evrov,
 kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (konto 2420) v višini 62.353
evrov,
 kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (konto 2430) v višini 254.799
evrov.
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Skupina 26 - Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Prikazane so obveznosti iz naslova obresti za kredite, ki znašajo 5.374 evrov.

Skupina 28 - Neplačani prihodki
Na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki oziroma zneski, povezani s prodajo dolgoročnih in kratkoročnih
sredstev oziroma storitev, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob poravnavi izkazane
terjatve se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki oziroma prejemki in odobri
ustrezni konto razreda 7.
Občina Ilirska Bistrica v bilanci stanja na dan 31.12.2018 izkazuje 372.792 evrov neplačanih prihodkov.

Skupina 29 - Pasivne časovne razmejitve
V okviru pasivnih časovnih razmejitev je prikazano stanje neporabljenih namenskih sredstev v višini 71.332
evrov (obrazložitev je podana na strani aktive- aktivne časovne razmejitve).

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti – 67.958.554 evrov
Skupina 90 - Splošni sklad
Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. V okviru skupine 90 se ločeno izkazujejo: sklad za
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe, sklad za unovčena
poroštva, sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje, sklad za namensko premoženje, preneseno javnim
skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, splošni sklad za posebne
namene ter splošni sklad za drugo.
 Splošni sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva povečuje nabavna
vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in zmanjšujejo popravki in
odpisi nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
 Splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih finančnih
naložbah, dolgoročno danih posojilih in depozitih ter kratkoročnih finančnih naložbah.
 Splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev
za sredstva dana v upravljanje.
 Splošni sklad za posebne namene, v okviru katerega se izkazujejo viri sredstev proračunskih skladov, se
oblikuje z obremenitvijo ustreznega konta v podskupini 409. Ob plačilu obveznosti se bremeni
ustrezen konto skupine 90, s tem, da se evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev za posebne
namene po posameznih vrstah odhodkov.
 Splošni sklad za drugo izkazuje druge spremembe splošnega sklada, ki niso navedene v prejšnjih
odstavkih.
Občina Ilirska Bistrica v bilanci stanja na dan 31.12.2018 izkazuje 63.480.052 evrov splošnega sklada. Splošni
sklad sestavlja:
 splošni sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (konti 9000) v višini
52.789.128 evrov, ki predstavlja vir sredstev za skupine kontov od 00 do 05,
 splošni sklad za finančne naložbe (konto 9001 ) v višini 112.881 evrov, ki predstavlja vir sredstev za
skupino konta 06 ,
 splošni sklad za sredstva dana v upravljanje (konti 9003), v višini 14.794.176 evrov, ki predstavlja vir
sredstev za skupino kontov 09,
 splošni sklad za sredstva na računu na dan 31.12.2018 v višini -14.007 evrov,
 splošni sklad za dolgoročna prejeta posojila pri poslovnih bankah (podkonto 900901) zmanjšuje splošni
sklad v višini 4.528.261 evrov in predstavlja proti vknjižbo za konte skupine 96,
 splošni sklad za dolgoročna prejeta posojila pri državnem proračunu (podkonto 900905) zmanjšuje
splošni sklad v višini 1.916.301 evrov in predstavlja proti vknjižbo za konte skupine 96.
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Skupina 91 - Rezervni sklad
V okviru rezervnega sklada sta prikazana rezervni sklad občine oblikovan na podlagi 48. člena ZJF IN 62. člena
pravilnika o EKN v višini 143.357 evrov ter rezervni sklad po stanovanjskem zakonu v višini 121.021 evrov, kar
skupno znaša 264.378 evrov.
Rezervni sklad
V skladu z drugim odstavkom 48. člena Zakona o javnih financah se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz,
visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, idr.
S proračunom za leto 2018 je bila oblikovana proračunska rezerva v višini 23.500 evrov. V letu 2018 so bila
sredstva porabljena v višini 6.553 evrov; in sicer za čiščenje ulic po neurju ter za sanacijo plazu, ki je nastal med
neurjem.
Skupna sredstva obvezne rezerve in sicer s sredstvi iz preteklih let (126.410 evrov), oblikovanjem sklada (23.500
evrov), porabo rezervnega sklada (6.553 evrov) so v letu 2018 znašala 143.357 evrov in se prenašajo v leto
2019.

Tabela: Oblikovanje rezervnega sklada v letih 2011-2018

Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu
Na podlagi 41. člena Stanovanjskega zakona je bila s proračunom za leto 2018 oblikovana proračunska rezerva
po stanovanjskem zakonu v višini 30.000 evrov.
Sredstva so se v letu 2018 koristila v višini 4.026 evrov; in sicer za zamenjavo vhodnih vrat, za zamenjavo
dotrajanih oken na stopnišču, intervencijska popravila odtočne vertikale v več objektih in dela v skupnih
prostorih. Skupna sredstva rezervnega sklada; in sicer s sredstvi preteklih let na dan 31.12.2018 znašajo
121.021 evrov in se prenašajo v leto 2019.
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Tabela: Oblikovanje rezervnega sklada za stanovanja v letih 2011-2018

Skupina 940 - Sklad namenskega premoženja v javnih skladih
V tej postavki so izkazana sredstva iz naslova olajšave za prispevke zaposlenih invalidov v občinski upravi in
znašajo 10.496 evrov. Sredstva so namenjena za izboljšave delovnega okolja oziroma delovnih mest zaposlenih
invalidov v OU.

Skupina 96 – Dolgoročne finančne obveznosti
Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih finančnih kreditov. Med dolgoročnimi finančnimi
obveznostmi se izkazuje tudi tisti del finančnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu. Drugi uporabniki
enotnega kontnega načrta knjižijo na konte te skupine tudi zneske prevrednotenja kreditov, z obremenitvijo
ustreznega konta splošnega sklada. Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazujejo tudi obveznosti iz
naslova prevzema dolga. Pravne osebe morajo zagotoviti ločeno izkazovanje dolgoročnih obveznosti za prejete
kredite od uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma
občine.
Prikazana je vrednost neodplačanih kreditov, ki jih je Občina Ilirska Bistrica najela v preteklih letih za investicije
v komunalno infrastrukturo, za področje stanovanjskega gospodarstva in šolstvo.

Datum

Doba
odplačila

pogodbe

(v letih)

31.12.2018
(v EUR)

011NS013

7.6.1994

25

17.499,64

295-059

2.12.1994

25

7.868,23

Skb Banka d.d.

121762-001

22.12.2008

15

344.790,20

Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.
Banka Koper d.d. (Slovenski
regionalno razvojni sklad)

51-56607984

23.12.2010

15

840.000,00

5303 OCS2-47929

29.12.2010

15

144.123,85

Finančna institucija

Stanovanjski sklad RS
Banka Koper d.d.
(EKO sklad j.s.)

Številka pogodbe
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Stanje na dan

Banka Koper d.d. (Slovenski
regionalno razvojni sklad)
Banka Koper d.d. (Slovenski
regionalno razvojni sklad)
Banka Koper d.d. (Slovenski
regionalno razvojni sklad)
Banka Koper d.d. (Slovenski
regionalno razvojni sklad)
Banka Koper d.d.
Nova Ljubljanska banka d.d.
Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo (ZFO – 1)
Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo (ZFO – 1)
Nova Ljubljanska banka d.d.
Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo (ZFO – 1)
Skupaj

5304 OCS2-48020

29.12.2010

11

37.870,65

5305 OCS2-48151

29.12.2010

11

41.458,50

5306 OCS2-48283

29.12.2010

8

912,00

5307 OCS2-48313

29.12.2010

8

534,45

301-0006472753
LD1618800028

20.11.2015
27.7.2016

5
15

163.599,88
1.553.142,96

C2130-16G300144

27.6.2016

10

625.888,22

C2130-16G300150
LD1710900028

27.6.2016
20.04.2017

10
10

1.028.112,80
1.376.460,16

C2130-18G300544
*

25.10.2018

10

262.300,00
6.444.561,54

Tabela : Dolgoročno prejeti krediti v državi na dan 31.12.2018

Skupina 97 - Druge dolgoročne obveznosti
Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja. Med drugimi
dolgoročnimi obveznostmi se izkazuje tudi tisti del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu.
Pravne osebe morajo zagotoviti ločeno izkazovanje drugih dolgoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega
kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine. Drugi uporabniki
enotnega kontnega načrta izkažejo obveznosti v breme splošnega sklada ali drugega ustreznega konta.
V okviru drugih dolgoročnih obveznosti je prikazano stanje plačanih varščin za stanovanja v višini 1.501 evrov.

Vrednost obveznosti do virov sredstev (kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter lastni viri in
dolgoročne obveznosti) po bilanci stanja - pasiva na dan 31.12.2018 znaša 70.275.276 evrov.

IZVENBILANČNA EVIDENCA
Knjiženje v izvenbilančni evidenci nima neposrednega učinka na velikost in sestavo sredstev in obveznosti do
njihovih virov (bilanca stanja) ter prihodke in odhodke (izkaz poslovnega izida), so pa vir informacij o poslovanju
in prihodnjih obveznostih uporabnika EKN ter tako omogočajo boljše nadziranje poslovnih procesov in
informiranje.
V izvenbilančni evidenci so prikazane sporne terjatve do družbe Kastel d.o.o. v višini 559.900 evrov.
Prikazane so tudi prejete garancije za odpravo napak v garancijskem roku oziroma garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti višini 351.235 evrov. Skupno 911.135 evrov.
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POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH
SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE
ILIRSKA BISTRICA V LETU 2018
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1.

Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1.
Uvod
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem
besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v
obliki nočnih depozitov.
EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira
denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V
sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov,
odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih
sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na
podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov
pri poslovnih bankah.
1.2.
Razkritja računovodskih pravil
Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema
enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (75370
OBČINA ILIRSKA BISTRICA) za leto 2018 izdelani samostojni računovodski izkazi.
V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:
a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter
nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
b) v tokovih pa se ne izkažejo:
nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih
depozitov na poslovne banke in
navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose
stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej
predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v
poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU
EZRO).
2.

Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1.
Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO
in nočnih depozitov. Stanje dobroimetja upravljavca EZR Občine Ilirska Bistrica pri bankah in drugih
finančnih ustanovah na dan 31.12.2018 predstavljajo denarna sredstva na računu EZR pri Banki
Slovenije v znesku 1 evro (vsota stanj podračunov proračunskih uporabnikov EZR in zakladniškega
podračuna) in nočni depoziti pri poslovnih bankah v znesku 2.395.887 evrov. Končno stanje denarnih
sredstev v znesku 1 evro je torej enako stanju sredstev na EZR pri Banki Slovenije, hkrati pa je vsota
stanja zakladniškega podračuna v znesku 2.395.887 evrov in denarnih sredstev podračunov
proračunskih uporabnikov EZR v znesku 2.395.888 evrov.

Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.
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Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan
2018 (v evrih)
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah
Denar na računu EZRO
Nočni depoziti
Skupaj

31. 12.

Stanje
1
2.395.887
2.395.888

2.2.
Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO
Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva
zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO
enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:
Denarna sredstva v
=
knjigi EZRO

Stanje računa EZRO pri
=
Banki Slovenije

Stanje ZP

+

 stanj podračunov PU
EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske
uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2018 (v evrih)
Denarna sredstva (po podatkih UJP)
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine

Stanje
124.382
2.226.390

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)

2.350.772

4. Zakladniški podračun občine

45.116

5. EZRO (5. = 3. + 4.)

2.395.888

2.3.
Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja
ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.
Stanje nezapadlih obveznosti znaša 0 evrov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za
stanja podračunov (konti skupine 18) v višini 0 evrov.
Stanje nezapadlih terjatev znaša 23 evrov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne
depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine
16) v višini 23 evrov.

3.

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev
spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1.

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.
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Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)
Konto
7102
4035

4029
4050

Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO
Znesek
Prihodki od obresti
(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)
352,33
Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR
(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v
sistem EZR)
0
Drugi operativni odhodki
(tj. morebitni stroški)
0
Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR
preteklega leta
296,79
Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO
55,54

3.2.
Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah
predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)
Vrsta računa
Stanje na dan
Stanje na dan
Sprememba stanja
31. 12. 2018
31. 12. 2017
denarnih sredstev
(1)
(2)
(3 = 1 – 2)
2.395.888
4.481.522
-2.085.634
Podračuni PU
Zakladniški
podračun
Skupaj EZRO

2.395.887

- 4.478.208

2.082.321

1

3.314

- 3.313

Stanje denarnih sredstev na EZR Občine Ilirska Bistrica je konec leta 2017 znašalo 3.314 evre, na
koncu leta 2018 pa 1 evro. Tako znaša sprememba stanja denarnih sredstev
- 3.313 evrov.
3.3.

Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške
od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka
upravljanja za leti 2017 in 2018 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2017 in 2018 (v evrih)
Leto
2017

296,79

2018

352,33
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OBRAZLOŽITEV PORABE NAMENSKIH SREDSTEV

Vrste namenskih prihodkov proračuna občine določa ZJF in odlok o proračunu občine Ilirska Bistrica za leto
2018. V skladu s 44. členom ZJF se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, prenesejo v
proračun tekočega leta. Pregled namenskih sredstev se vodi v posebni evidenci. Na podlagi realizacije
proračunskih postavk se skladno s poročili o porabi namenskih prejemkov v letu 2018 v zaključnem računu
evidentirajo neporabljena namenska sredstva po naslednjih vrstah:
OKOLJSKA DAJATEV VODA
PRENOS IZ 2017
Prenos

PLAN 2018

REALIZACIJA

PORABA

STANJE NA DAN 31.12.2018

97.497,21

Nakazila

144.824,24

Deponija v Jelšanah

137.827,20

Kanalizacija Čelje

94.406,04

Komunalna ureditev ul.Vojkov Drevored

10.088,21

SALDO

97.497,21

144.824,24

242.321,45

0,00

REALIZACIJA

PORABA

STANJE NA DAN 31.12.2018

POŽARNA TAKSA
PRENOS IZ 2017

PLAN 2018

Prenos
Nakazila

50.709,00

Gasilsko vozilo PGD Il.Bistrica

25.354,50

Gasilsko vozilo PGD Knežak

25.354,50

SALDO

50.709,00

50.709,00

0,00

REALIZACIJA

PORABA

STANJE NA DAN 31.12.2018

TURISTIČNA TAKSA
PRENOS IZ 2017
Prenos

PLAN 2018

1.297,99

Nakazila

5.713,66

Sofinanciranje prireditev
SALDO

7.011,65
1.297,99

5.713,66

7.011,65

0,00

REALIZACIJA

PORABA

STANJE NA DAN 31.12.2018

KRAŠKE LEKARNE
PRENOS IZ 2017
Prenos

PLAN 2018

172.948,11

Reševalno vozilo za NMP

89.137,58

Preureditev ZD Il.Bistrica

13.664,00

Ortopan

5.000,00
SALDO

172.948,11

107.801,58

65.146,53

PORABA

STANJE NA DAN 31.12.2018

KONCESIJA ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO
PRENOS IZ 2017
Prenos

PLAN 2018

REALIZACIJA

2.367,17

Nakazila

2.421,25

Poraba v 2018

2.367,17
SALDO

2.367,17

2.421,25
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2.367,17

2.421,25

KONCESIJA ZA RUDARSTVO
PRENOS IZ 2017

PLAN 2018

REALIZACIJA

PORABA

STANJE NA DAN 31.12.2018

Prenos
Nakazila

2.888,81

Cesta Sviščaki

2.888,81
SALDO

2.888,81

2.888,81

0,00

REALIZACIJA

PORABA

STANJE NA DAN 31.12.2018

GOZDNE CESTE
PRENOS IZ 2017

PLAN 2018

Nakazila - davčni prihodki

75.953,99

Nakazila - državna sredstva

57.869,84

Realizacija gozdne ceste

115.955,29

Realizacija gozdne ceste - preseke
SALDO

14.104,36
39.842,59

133.823,83

130.059,65

3.764,18

REALIZACIJA

PORABA

STANJE NA DAN 31.12.2018

VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST
PRENOS IZ 2017

PLAN 2018

MKGP sredstva za upravljanje gozdov

133.599,76

Krožišče pri blagovnici

133.599,76

SALDO

133.599,76

133.599,76

0,00

REALIZACIJA

PORABA

STANJE NA DAN 31.12.2018

INVESTICIJE V ŠPORTNE OBJEKTE
PRENOS IZ 2017

PLAN 2018

Fundacija za šport - športno igrišče
Videm

11.360,00

Športno igrišče Videm

11.360,00

SALDO

11.360,00

11.360,00

0,00

REALIZACIJA

PORABA

STANJE NA DAN 31.12.2018

SREDSTVA ZFO - 1
PRENOS IZ 2017

PLAN 2018

MGRT - Izgradnja Oš Podgrad

680.723,00

Izgradnja OŠ Podgrad

680.723,00

SALDO

680.723,00

680.723,00

0,00

REALIZACIJA

PORABA

STANJE NA DAN 31.12.2018

VAŠKI DOMOVI
PRENOS IZ 2017

PLAN 2018

Prenos
Nakazila

132.555,51

Vaški dom Pregarje

132.555,51

SALDO

132.555,51

132.555,51

0,00

REALIZACIJA

PORABA

STANJE NA DAN 31.12.2018

INVESTICIJE V ZDRAVSTVENI DOM
PRENOS IZ 2017

PLAN 2018

Min.za zdravje - vozilo urgentnega
zdravnika

11.826,14

Vozilo urgentnega zdravnika

11.826,14

SALDO

11.826,14
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11.826,14

0,00

INVESTICIJE V KANALIZACIJE
PRENOS IZ 2017

PLAN 2018

REALIZACIJA

MGRT komunalna opremljenost IC Plama
- državna sredstva

70.000,00

MGRT komunalna opremljenost IC Plama
- EU sredstva

210.000,00

Komunalna opremljenost IC Plama

PORABA

STANJE NA DAN 31.12.2018

280.000,00

SALDO

280.000,00
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280.000,00

0,00
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REALIZACIJA PROGRAMA PRODAJE OBČINSKEGA
STVARNEGA PREMOŽENJA (ZEMLJIŠČ) V LETU
2018
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REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2018
I. ZEMLJIŠČA
a) KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
Zap.
št.
17
23
38
49
50

Katastrska občina
Šifra
Ime k.o.
2528 Koseze
2513 Podstenje
2547 Sušak
2539 Velika Bukovica
2539 Velika Bukovica

Parcelna številka
1373
522, 523, 549, 623/2
285, 286, 935, 933/1, 658, 1126/2, 535, 536
1398/3‐delež 4/10
1258/1, 1258/2

Površina
zemljišč
(m2)

PRIHODKI

METODA PRODAJE

2154
5229
3073
2581
324

1.137,00
3.099,36
1.978,56
1.982,21
261,28

Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposr. pog. po objavi namere

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

METODA PRODAJE
Neposredna pogodba
Javna dražba
Menjalna pogodba
neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Menjava, Neposredna pogodba
Javna dražba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Javna dražba

Ekonomska utemeljenost
Izkazan interes za nakup
Prodaja industrijske cone Plama
Izkazan interes za nakup
Prestavitev poti v IC Plama
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Menjava zaradi prestavitve poti
Prodaja stanovanjske cone Koseze
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin
Zagotavljanje prihodkov proračuna

Menjalna pogodba
Neposredna pogodba

Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup

Ekonomska utemeljenost

b) STAVBNA ZEMLJIŠČA
Zap.
št.
5
13
14
15
21
25
33
41
65
66
78

79
80

Katastrska občina
2509 Bač
2577 Hrušica
2577 Hrušica
2577 Hrušica
2525 Ilirska Bistrica
2525 Ilirska Bistrica
2549 Jelšane
2528 Koseze
2512 Šembije
2534 Tominje
2524 Trnovo

2524 Trnovo
2524 Trnovo

Parcelna številka
4103/15
3746/17, 3746/15
3934/1
4331/9, 4332/6, 6306/11
1095/76
1124/23 (TP Učni center)
3522/21
1633/26,
1866/4
2014/7
IC Il. Bistrica: 414/9
825/177, 825/178, 825/187 (delež 2660/2665), 825/181 (delež 405/412), 825/182 (delež
405/412), 825/186 (delež 2660/2665), 825/190 (delež 2979/3862), 825/189 (delež
2979/3862), 825/183 (delež 405/412)
824/3

Površina
zemljišč Orientacijska
(m2)
vrednost (EUR)
40
850,00
13.402
92.473,80
381
3.429,00
853
7.956,00
14
439,00
44
10.197,50
38
608,00
24623
36.000,00
9
153,00
68
1.292,00
2100
68.439,00

137

24.605,00
3.440,00

Površina
(m2)

PRIHODKI

14,90

5.100,00

II. POSLOVNE IN STANOVANJSKE STAVBE, STANOVANJA
Zap.
št.

Parc.št.

16

1762/4

Identifikacijska
oznaka nepremičnine
Garaža št. 3,
Župančičeva 8
2525 Ilirska Bistrica

Katastrska občina

31/7, 31/8,
31/10,
31/12,
31/15, Garaže Prešernova ul. 2525 Ilirska Bistrica
31/19,
31/21,
31/22,
17
31/23

15
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36.340,00

metoda

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti

Javna dražb

Izkazan interes za nakup

Javna dražba

Zagotavljanje prihodkov proračuna
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REALIZACIJA PROGRAMA NABAVE OBČINSKEGA
STVARNEGA PREMOŽENJA (ZEMLJIŠČ)
V LETU 2018
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REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2018
I. ZEMLJIŠČA
a) Kmetijska in gozdna zemljišča
Zap.
št.
Šifra k.o.
18 2543
25 2512
40 2578
86

91

Katastrska občina
Jablanica
Kilovče
Podbeže

Parcelna številka
280/3, 280/4, 276/4, 275/2
366/2
407/82

velikost (m2)
330
324
340

2526

Vrbovo

840/4, 840/6, 838/6

Več k.o.

Vse nepremičnine , ki v naravi predstavljajo ceste in poti po Odloku o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 67/2018) in so
podani pogoji za razlastitev po 193. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 61/17)

182

Porabljena
sredstva (EUR) Ekonomska utemeljenost ter okvrina lokacija
661,00
Za potrebe Krajevne skupnosti
1.010,00
Spomenik NOB
1.937,00
ČN Podbeže
87,00

5.000,00

Ureditev poti

Lokalna cesta Smrje

b) Stavbna zemljišča
Zap.
št.

11
50
81
100
105
111

122

Šifra k.o.

2550
2549
2534
2524
2526
2526

Katastrska občina

Dolenje
Jelšane
Tominje
Trnovo
Trnovo
Vrbovo

Več k.o.

Parcelna številka

Velikost

deli: 365, 2135/2, 2135/1, 366/2, , 541, 2178, 404/2,
402/1, 406, 2120, 407/1, 2118, 2146, 2110, 2085, 2123,
2083/1, 2134, 2126, 479/3, 1868, 466/3, 1867/1, 1866,
1863, 1900/2, 1901/1, 1902, 1903/1, 1903/2, 1904, 1905,
1907, 1862, 1861, 1908, 1909, 1910, 1911, 1858/2,
1850/2, 1912, 1913, 1914, 1915, 1928, 1927, 1850/1,
delno
1848/5, , 1929/1, 1929/2, 1933, 1932, 1931,
odkupljeno
940/1
112
1245/2, 1245/4
65
1452/2 del
387
964/2
1.832
844/7
70
Odkup zemljišč skladno z Odlokom o predkupni pravici ter Vse
nepremičnine , ki v naravi predstavljajo ceste in poti po Odloku o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št.
67/2018) in so podani pogoji za razlastitev po 193. členu Zakona o
urejanju prostora
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Porabljena
sredstva

Ekonomska utemeljenost ter okvirna lokacija

2.000,00
1.792,00
1.197,00
6.310,00
37.739,20
1.529,00

Ureditev pločnika v Dolenjah in hudournika struge zalednih vod
V naravi javna pot-priključek na cesto
Odkup zemlj. - vaški vodnjak, menjava
V naravi del poti
Tankovska cesta
Ureditev poti

1.020,88

Lokalna cesta Smrje

II. POSLOVNE IN STANOVANJSKE STAVBE, STANOVANJA
Zap.
št.

Parc. št.

Vrsta nepremičnine

Okvirna lokacija nepremičnine

Okvirna
velikost (m²)

Porabljena
sredstva

Ekonomska utemeljenost

2

1741

Stanovanje

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

65,55

Neodplačno

Pridobljeno od MORS-a

3

1730

Stanovanje

62,62

Neodplačno

Pridobljeno od MORS-a

4
7

432/32
3204

Stanovanje
Stanovanje

Tavčarjeva ul. 17, Il. B. (stanovanje št. 2, k.o. Il. Bistrica)
Rozmanova ul. 24c, Il. B. (stanovanje št. 14, k.o. Il.
Bistrica)
Gubčeva ul. 5, Il. B. (stanovanje št. 5, k.o. Trnovo)

62,44
75,86

Neodplačno
Neodplačno

Pridobljeno od MORS-a
Pridobljeno od MORS-a
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