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OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA OBČINE KOBARID ZA LETO 2018
UVOD

I.

Uvod

Proračun občine je akt, s katerim se predvidevajo prihodki in drugi prejemki ter odhodki in
drugi izdatki občine za eno proračunsko leto. Spremembe proračuna pred pričetkom leta za
katerega proračun velja se uskladijo s spremembo proračuna, spremembe proračuna med
letom pa se uskladijo z rebalansom k proračunu.
Za občino je ključno uskladiti in pravočasno sprejeti proračun, saj to omogoča občini
realizacijo zastavljenih in planiranih nalog, ki so opredeljene v tem dokumentu. Občina
namreč lahko šele po potrditvi proračuna začne izvajati naslednje naloge in aktivnosti:
-

II.

začne z izvedbo investicij, ki so opredeljene v načrtu razvojnih programov (NRP);
sklepa pogodbe z neposrednimi in posrednimi proračunskimi porabniki, da lahko
tekoče prejemajo s proračunom zagotovljena sredstva,
odpre se možnost dolgoročnega zadolževanja in najemanja posojil za vse naloge in
sklepe, ki jih je za posamezno proračunsko leto sprejel občinski svet,
izvaja javne razpise za podporo projektom in rednih dejavnosti,
omogoči se kandidiranje na razpise pristojnih ministrstev oz. drugih institucij za
sredstva, ki jih občina lahko pridobi iz državnega proračun iz sredstev EU in drugih
programov.
Pravne podlage

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora podeljevanja državnih pomoči urejajo
številni predpisi, ki se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot pri pripravi
občinskih proračunov.
Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih
proračunskih uporabnikov občine uporabijo predvsem naslednje predpise:
−
−

−
−

−
−
−

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; v nadaljevanju: ZJF),
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 –
ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl.
US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl.
US, 90/15, 102/15 in 63/16 – ZDoh-2R),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS,
št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718),
Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
44/07 in 54/10),
Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št.
57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).
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Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 , 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju:
ZR), in sicer:
− 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 in 84/16).
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine
upoštevati:
− Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
− Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine
kot krovno podlago upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12; v nadaljevanju:
ZJU ).
Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim
premoženjem občine pa se kot krovno podlago upošteva Zakon o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G,
50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15; v nadaljevanju: ZSPDSL) in Uredbo o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13, 10/14 in 58/16).
III. Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga proračuna
Temeljna ekonomska izhodišča za pripravo predlogov tako državnega kot občinskih
proračunov in s tem posledično neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna
pripravi na podlagi 17. člena ZJF minister za finance.
ZIPRS1617 za leto 2018 občinam določa povprečnino v višini 536,00 EUR.
Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 –
ZUUJFO; v nadaljevanju: ZFO-1).
Ministrstvo za finance izračuna občinam znesek pripadajočih prihodkov iz glavarine in
znesek finančne izravnave.
Skladno z ZFO-1 občinam pripada skupaj 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu,
povečane za inflacijo za leto pred letom in za leto, za katero se izračuna primerna poraba. Za
občino Kobarid se v letu 2018 predvideva priliv dohodnine v višini 2.855.024,00 EUR.
Občinam se bo odstopljeni delež dohodnine, ki je določen v absolutnem letnem znesku za
vsako posamezno občino posebej, nakazoval tedensko po enakih deležih iz državnega
proračuna RS.
Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo
občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (iz vira dohodnina) ne more financirati
svoje primerne porabe. S tem korektivnim ukrepom je občini zagotovljen primeren obseg
sredstev za financiranje njenih z zakonom določenih nalog. Za Občino Kobarid v letu 2018
ni predvidenih prihodkov iz naslova finančne izravnave.
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IV. Sestava proračuna
Predlog občinskega proračuna mora biti Občinskemu svetu predložen v naslednji vsebini in
strukturi (10. člena ZJF):
1. Splošni del proračuna:
 po ekonomski klasifikaciji:
- A. bilanca prihodkov in odhodkov,
- B. račun finančnih terjatev in naložb,
- C. račun financiranja.
2. Posebni del proračuna
 po neposrednih proračunskih uporabnikih (funkcionalna klasifikacija) in znotraj
po:
- področjih proračunske porabe,
- glavnih programih,
- podprogramih,
- proračunskih postavkah in
- proračunskih postavkah – kontih.
3. Načrt razvojnih programov, ki predstavlja pregled projektov usklajenih za prihodnje
4-letno obdobje (tekoče proračunsko leto in naslednja tri leta) ter načrtovani odhodki
proračuna za investicije neposrednih uporabnikov. S tem načrtom se za daljše
obdobje potrjuje razvojna usmeritev občine, konkretne obremenitve pa se potrjujejo
ob vsakoletnih potrditvah proračuna.
4. Obrazložitev
- splošnega dela proračuna,
- posebnega dela proračuna,
- načrta razvojnih programov,
- kadrovskega načrta,
- načrta nabav in gradenj,
- načrt prodaje premoženja.
Splošni del proračuna – v računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta
sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih
posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s
financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil
dolgov v računu financiranja.
Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in
izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna celotni prejemki proračuna
usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Dovoljen je primanjkljaj v bilanci prihodkov in
odhodkov, ki se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb oziroma iz
računa financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta.
Posebni del proračuna – sestavljen je iz finančnih načrtov vseh neposrednih uporabnikov
proračuna (poleg občinskega sveta, župana, nadzornega odbora, občinske uprave, skupne
občinske uprave tudi posameznih ožjih delov občine). V vsakem posameznem finančnem
načrtu je potrebno prikazati vse odhodke in druge izdatke proračuna.
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Načrt razvojnih programov – predstavlja tretji del proračuna v katerem so odhodki proračuna
prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov. Predstavljene so investicije in
drugi razvojni projekti ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka
projekta. Izkazujejo se celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja, in sicer v sklopu:
a) Načrt razvojnih programov za investicije in investicijske transfere
Investicije so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja občine ali države in drugih
vlagateljev v obliki zemljišč, objektov, opreme in naprav, naložbe v izobraževanje,
usposabljanje, razvoj novih tehnologij, izboljšanje kakovosti življenja in druge naložbe, ki
bodo prinesle koristi v prihodnje.
Investicijski cikel projekta je sestavljen iz naslednjih faz: priprava investicije, izvedba
investicije, obratovanje investicije. Pogoj za njihovo sofinanciranje iz državnega proračuna je
obvezna vključenost projektov v načrt razvojnih programov tako občinskega kot državnega
proračuna.
b) Načrt razvojnih programov za državne pomoči
15. točka prvega odstavka 3. člena ZJF določa, da so državne pomoči izdatki in zmanjšanji
prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči. Konkretne oblike
pomoči so: subvencije, odpis terjatev, poroštva, ki jih daje država ali subjekt javnega prava
po ugodnejših posojilih, nadomestila za tekoče poslovanje, davčne izjeme, znižanja ali
odpisi, izjeme od plačil prispevkov za zdravstveno in socialno zavarovanje.
Načrt razvojnih programov je obvezni tretji del proračuna in je sestavljen po pravilih,
določenih v ZJF.
V. Proračunska načela
ZJF opredeljuje naslednja proračunska načela, ki jih je pri oblikovanju proračuna potrebno
upoštevati:
1. načelo proračunske enotnosti zahteva, da so vsi prejemki in izdatki zajeti v proračunu, s
čimer je omogočeno učinkovito upravljanje;
2. načelo proračunske popolnosti zahteva, da se prejemki ne zbirajo na posebnih računih,
ampak v proračunu;
3. načelo bruto izkazovanja ne dovoljuje predhodnih pobotov med prejemki in izdatki brez
predhodnega evidentiranja v proračunu;
4. načelo denarnega toka (to je plačane realizacije in ne fakturirane);
5. načelo preglednosti proračuna zahteva, da so sredstva proračuna razdeljena po
glavnih programih in podprogramih iz katerih je razviden namen porabe;
6. načelo javnosti proračuna omogoči širši javnosti, da se seznani s proračunskimi
prihodki in namenom njihove porabe, ter da se proračun in zaključni račun
proračuna objavi v uradnem glasilu občine;
7. načelo celovitega pokrivanja želi onemogočiti vezanje določenih prihodkov na
določene odhodke (nenamenskost prihodkov);
8. načelo predhodne potrditve zahteva, da se začne proračun izvrševati šele, ko je
sprejet;
9. načelo periodičnosti zahteva, da je proračun letni akt in velja za koledarsko leto,
10. načelo proračunskega ravnovesja zahteva, da je že pri sprejemanju proračuna
ravnovesje med celotnimi prejemki in izdatki proračuna;
11. načelo proračunske specializacije omejuje proračunske uporabnike, da smejo v
proračunu odobrena sredstva porabiti samo v določenem obsegu, za določen
namen in v določenem obdobju;
12. načelo učinkovitosti in gospodarnosti ter varčnosti predpisuje izvedbo analize
stroškov in koristi ukrepov, ki imajo pomembne finančne posledice.

Proračun Občine Kobarid za leto 2018

5

VI. Načrtovane politike
Glavni cilji, ki jih želimo zasledovati skozi izvajanje proračuna za leto 2018 so:
zagotavljanje nemotenega delovanja občinskih organov in Občinske uprave,
nemoteno delovanje posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov, izvajanje vseh
zastavljenih programov in izvajanje aktivnosti, kot jih določajo zakoni in ostali predpisi;
ustvarjanje pogojev za pospeševanje turizma in kmetijstva (razvojni projekti);
priprava vsebin in programov/projektov z možnostjo kandidiranja na razvojna
sredstva v okviru nove finančne perspektive EU 2014 – 2020.
VII. Sprejemanje občinskega proračuna
Občinski proračun se pripravi do najnižjega nivoja (proračunskih postavk – podkontov). Na
Občinskem svetu se obravnava in sprejema do nivoja proračunskih vrstic (proračunskih
postavk – kontov, podkontov).
VIII. Objava občinskega proračuna
Občinski proračun mora biti objavljen v uradnem glasilu občine, ki ga ima občina določenega
v svojem statutu. To je lahko Uradni list Republike Slovenije ali lokalno uradno glasilo. V 154.
členu Ustave je določeno, da morajo biti predpisi objavljeni preden začnejo veljati.
IX. Poročanje o sprejemu proračuna
V 31. členu ZJF je določeno, da župan predloži odlok o proračunu občine Ministrstvu za
finance v tridesetih dneh po njegovem sprejetju. Občine pošljejo odlok o proračunu, splošni
in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov ter obrazložitve.

I. Obrazložitev splošnega dela proračuna
Pri pripravi proračuna za leto 2018 so prihodki in odhodki ovrednoteni na podlagi realnih
vsebinskih usklajevanj, indeksacija vrednosti se je pri načrtovanju prihodkov in odhodkov
uporabila v primerih, kjer ni bilo drugih parametrov, oziroma, kjer se ni dalo uporabiti
dejanskih ocen.
Kjer je bilo le mogoče, smo pri načrtovanju upoštevali, dejansko potrebo (odhodek) po
vsebini, ob pomoči in upoštevanju pretekle realizacije in ob upoštevanju tudi dejanskih tržnih
cen oz. opravljenih cenitev. Enako velja za tiste prihodke, ki nastajajo iz lastne dejavnosti
(prodaje premičnin in nepremičnin, različne občinske takse itd). Indeks se uporabi samo tam,
kjer s svojo dejavnostjo ne moremo vplivati, oziroma ne moremo določiti ne obsega, niti cene
in smo morali oceniti na podlagi pretekle realizacije oziroma današnjih vedenj in na podlagi
tega predvidevanj za prihodnost.
V proračunu Občine Kobarid za leto 2018 se predvideva 4.643.799,81 EUR prihodkov, od
tega so po vrstah prihodkov le-ti naslednji:
-

davčni prihodki
3.275,784,00 EUR,
nedavčni prihodki
594.587,93 EUR,
kapitalski prihodki
51.000,00 EUR,
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-

prejete donacije
transferni prihodki

0,00 EUR,
722.427,88 EUR.

Vseh odhodkov proračuna je za 4.695.667,99 EUR, in sicer:
-

tekoči odhodki
tekoči transferi
investicijski odhodki
investicijski transferi

1.420.815.32 EUR,
2.040.271,81 EUR,
1.145.049,86 EUR,
89.531,00 EUR.

Iz tega sledi primanjkljaj v Proračunu v višini 51.868,18 EUR.
Račun finančnih terjatev in naložb v letu 2018 ne izkazuje ne prihodkov in ne odhodkov.
Račun financiranja za leto 2018 izkazuje:
odplačilo obveznosti po dolgoročnih posojilih v višini 67.331,82 EUR in z upoštevanjem
ostanka na TRR na dan 31.12.2017 v višini 119.200,00 EUR (Občina Kobarid 100.000,00
EUR in krajevne skupnosti 19.200,00 EUR), je končen presežek prihodkov nad odhodki
0,00 EUR.
Predvidene večje investicije v letu 2018:
- investicije v turistično infrastrukturo v okviru evropskih projektov (INTERREG; LAS
programa),
- investicije v novogradnjo in investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture in
- vodovodov,
- investicije v rekonstrukcije in v vzdrževanje cestne infrastrukture,
- investicije v krajevnih skupnostih in turističnih društvih.
- investicije v urejanje vaških jeder.

PRIHODKI
70. Davčni prihodki

3.275.784,00 EUR

Davčni prihodki so zakonsko določeni. Dohodnina je vir, ki ga Ministrstvo za finance
tedensko nakazuje na podračun Občine. Davke na nepremičnine in vodna plovila je možno
dokaj točno planirati in se prenakazujejo ob vplačilih občanov. Medtem ko davke na promet
nepremičnin in finančnega premoženja ne moremo točno napovedovati, saj so odvisni od
konkretnih prodaj in nakupov fizičnih in pravnih oseb. Okoljske dajatve pa nam pripadajo
glede na odločbe, ki jih izda Ministrtvo za okolje in prostor.

71. Nedavčni prihodki

594.587,93 EUR

Tu predstavljajo glavnino prihodkov najemnine za komunalno infrastrukturo v višini
186.813,18 EUR in prihodki od koncesij od posebnih iger na srečo (Casino Aurora Staro
selo) v višini 157.000,00 EUR. Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani višini
64.000,00 EUR -od tega znašajo prihodki od prodaje lesa 2.000,00 EUR, prihodki od
parkirnin pa 62.000,00 EUR. Pod drugimi izrednimi nedavčnimi prihodki (53.400,00 EUR) se
načrtuje: priliv od dedovanja, lastni prihodki KS, prispevki družinskih pomočnikov in drugo.
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72. Kapitalski prihodki

51.000,00 EUR

Na osnovi Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kobarid za leto 2018 so
predvideni prihodki od prodaje:
− kmetijskih zemljišč: 1.000,00 EUR
Glede na izkazana zanimanja se v letu 2018 od prodaje kmetijskih zemljišč predvideva
prihodek v višini 1.000,00 EUR.
− stavbnih zemljišč: 30.000,00 EUR
Glede na povpraševanje in stanje postopkov (izvedene parcelacije, zaključeni postopki
odvzema statusa javnega dobra) se predvideva sklenitev več pravnih poslov različnih
vrednosti.

74. Transferni prihodki

722.427,88 EUR

V letu 2018 se načrtuje:
prejeta sredstva iz državnega proračuna znašajo 536.226,32 EUR. Nanašajo se na
prihodke:
o
o
o
o
o
o
o

finančna izravnava,
požarne takse,
21. in 23. člena (ZFO),
sofinanciranje gozdnih cest,
prihodki iz naslova intervencij,
sofinanciranje Skupne občinske uprave,
investicije iz naslova potresa.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v višini
186.201,56 EUR.
Planirani prihodki EU iz strukturnih skladov so načrtovani v višini 80.504,00 EUR in so
vezani na projekt Corumn.
Prihodki EU iz kohezijskih skladov so planirani v višini. 105.697,56 EUR se nanaša na LAS
projekte.

ODHODKI
40. Tekoči odhodki

1.420.815.32 EUR

Skupina tekočih odhodkov zajema naslednje odhodke:
Plače in druge izdatke zaposlenim (vključno z javnimi deli) v višini 423.028,76 EUR,
Prispevki delodajalcev za socialno varnost v znesku 62.691,00 EUR,
Izdatki za blago in storitve ( materialni stroški, vzdrževanje cest in objektov,
najemnine, sejnine…) v višini 882.511,51 EUR,
Plačila domačih obresti znašajo 3.660,00 EUR,
Rezerve občine (splošna proračunska rezerva in rezerv a župana) so 49.000,00 EUR.
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41. Tekoči transferi

2.040.271,81 EUR

Pod tekoče transfere spadajo:
Subvencije (kmetijstvo, subvencija cen javnih prevozov, subvencija komunalne cene)
so planirane v višini 42.500,00 EUR
Največ odhodkov predstavljajo Transferi posameznikom in gospodinjstvom in sicer v
višini 983.164,00 EUR. Več kot polovico tega zneska, oziroma 54% odpade na vrtce (vrtec
Kobarid in drugi vrtci izven občine), 26% višine teh odhodkov pa zajema šolske prevoze. To
področje zajema še doplačila oskrbnine v domovih upokojencev in v drugih institucionalnih
zavodih, socialne pomoči. Pomoč ob rojstvu otroka in družinski pomočnik.
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam znašajo 172.450,00 EUR. Več
kot polovico tega zneska odpade na gasilce, ostali deležniki pa so: športna, turistična,
kulturna, humanitarna in druga društva.
Drugi tekoči domači transferi znašajo 847.101,81 EUR in zajemajo financiranje
naslednjih zavodov: Osnovan šola Kobarid (brez vrtca), Knjižnica Tolmin (v deležu) in
Kobarid, LTO Sotočje, Posoški razvojni center, CSD Tolmin, Tolminski muzej in JSKD
Tolmin.
42 Investicijski odhodki

1.145.049,86 EUR

Pod to področje so zajete investicije, ki se bodo izvajale v letu 2018. Najvišji delež
investicijskih odhodkov – več kot četrtina predstavljajo investicije v komunalno infrastrukturo
in vodovode, ostale investicije so vezane na ureditev športne dvorane, ureditev turistične
infratrukture.
43. Investicijski transferi

89.531,00 EUR

Največ investicijskih transferov bo namenjeno za gasilce - PGD Breginj) in sicer 22.300,00
EUR. Ostala sredstva bodo namenjena še za investicije turističnih društev, sakralne objekte,
investicije v Osnovno šolo Kobarid in podružnice ter nabavo opreme v knjižnici Kobarid.

II. Obrazložitev posebnega dela proračuna

ODHODKI

Proračunski uporabnik 001 – Občinska uprava
02. EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.000,00 EUR

Pravne podlage:
- Zakon o javnih financah
- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o davčni službi
Cilji: Pravočasno in ustrezno izvajanje fiskalnih nalog.
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(0210) Plačila DURS za NUSZ: 500,00 EUR
Administrativni stroški (DURS za NUSZ) so planirani v višini 500,00 EUR.
(0215) Plačila UJP: 2.500,00 EUR
Stroški za UJP, ki nam vodi TRR in prenakazuje davke, ki pripadajo Občini Kobarid in bančni
stroški pa znašajo 2.500,00 EUR.
04. SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

89.700,00 EUR

To področje proračunske porabe zajema izplačila občinskih nagrad, stroškov v zvezi s
spletom in informatizacijo vključno z nabavo računalniške opreme, stroške za objave,
občinski praznik in prireditve. V okviru razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem
pa so vključeni stroški odvetnikov, notarjev in stroški v zvezi z urejanjem zemljiškoknjižnih
zadev.
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),
- 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
- Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 –
odl.
US, 126/07 –
ZUP-E, 48/09, 8/10 –
ZUP-G, 8/12 –
ZVRS
F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16)
- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 –
ZPOmK-1, 77/10 –
ZSFCJA, 90/10 –
odl.
US, 87/11 –
ZAvMS, 47/12, 47/15 –
ZZSDT, 22/16 in 39/16)
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15),
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS,
št. 24/16),
- Odlok o Proračunu Občine Kobarid,
- Pravilnik o nagradah in priznanjih Občine Kobarid,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Cilji: Podelitev nagrad in priznanj Občine Kobarid, prenova in vdrževanje primerne
tehnološke opreme za administrativno in upravno poslovanje občinske uprave, izvedba
občinskih prireditev.
(0410) Občinske nagrade: 3.500,00 EUR
2.000,00 EUR je namenjeno za občinske nagrade, ki so podeljene ob občinskem prazniku.
V letu 2012 je bil sprejet Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne nagrade diplomantom,
magistrom in doktorjem v Občini Kobarid, ki imajo stalno bivališče v Občini Kobarid. Enkratna
denarna nagrada na diplomanta znaša 100,00 EUR (neto). Za ta namen je iz proračuna v
letu 2018 glede na predhodna leto namenjenih 1.500,00 EUR. Do denarne nagrade bo tako
upravičenih 11 diplomantov, magistrov ali doktorjev.
(0415) Nabava in vzdrževanje računalniške opreme: 30.000,00 EUR
Stroške storitev za vzdrževanje računalniških programov in računalnikov, predvidevamo v
odhodke v višini 18.000,00 EUR, za licenčno programsko opremo 4.000,00 EUR in za
nabavo računalnikov 3.000,00 EUR.
Občina Kobarid ima podpisane naslednje pogodbe:
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za računovodski program s SAOP-jem,
za vzdrževanje računalniške opreme z DIGI d.o.o.,
licence za software z Gambitom,
zakup prostora spletne strani s Hitrost.com,
za program PISO z Realis d.o.o.,
za digitalni podpis z MJU-jem.
za vzdrževanje programa ODOS (glavna pisarna)

V letu 2016 se je zaključila vzpostavitev e-dokumentacije s prenovo glavne pisarne in eregistratorjem.
(0420) Stroški v zvezi s spletom: 5.000.00 EUR
Sredstva se bodo namenila za sprotno ažuriranje in nadgrajevanje spletne strani
www.kobarid.si in za vsebine znotraj Pogodbe o sodelovanju pri oblikovanju in urejanju
informacijske platforme lokalne skupnosti, portal mojaobcina.si/kobarid/.
(0425) Stroški za tisk, objave, medije: 12.200,00 EUR
Občina je dolžna sprejete dokumente objavljati v enem od uradnih glasil ter jih po Zakonu o
dostopu do informacij javnega značaja objaviti na način, ki je dostopen za vse in za celotno
obdobje obstoja Občine Kobarid. Tako po sklepu Občinskega sveta Občine Kobarid
objavljamo sprejete dokumente v Uradnem listu RS, katalog predpisov pa na spletni strani
LEX LOCALIS-a, katerih višina stroškov je odvisna od števila in velikosti objav. Za leto 2018
se za ta namen predvideva strošek v višini 5.000,00 EUR. Za storitve Radia Alpski val
(poročanje o aktualnem dogajanju na kobariškem, vsebinah občinskih sej, napoved
dogodkov ter spremljanje dogodkov z najavo in javljanjem v živo, intervju župana s čestitko
ob občinskem prazniku in ob koncu leta, objave dogodkov ter aktualnih tem na spletni strani
radia) se v proračunu nameni sredstva v višini 5.000,00 EUR. Novice oziroma delo občinske
uprave bomo objavili v občinskem glasilu Smaragdni odsev. Strošek občinskega glasila
ocenjujemo v višini 2.200,00 EUR.
(0435) Druge prireditve: Občina Kobarid: 34.000,00 EUR
Stroški prireditev se planirajo v višini 34.000,00 EUR, od tega se za plačilo dela preko
študentskega servisa in dela po podjemnih pogodbah planira sredstva v višini 1.000,00 EUR.
V letu 2018 se planira organizacija in soorganizacija naslednjih dogodkov:
Mesec

Naziv prireditve
Srečanje Slovencev Videmske pokrajine in Posočja /sofinanciranje;
prireditev v Kobaridu/
Mesec kulture in pustovanje z kobariškimi sourenki
Dogodek ob dnevu žena
Kobariški sejem in kobariški tek

JANUAR
FEBRUAR
MAREC
JUNIJ
JUNIJ, JULIJ,
AVGUST
Poletje v Kobaridu /dogodki na prostem/
Prireditev ob dnevu državnosti /sofinanciranje: prireditev v Bovcu
Poletje v naročju Krna /Drežnica/
SEPTEMBER Evropsko prvenstvo 2018 v jadralnem padalstvu
OKTOBER
Občinski praznik in drugi dogodki v okviru praznika
NOVEMBER Obeleževanje konca 1.svetovne vojne
DECEMBER Srečanje starostnikov občine Kobarid
Sprejem novorojenčkov in obisk dedka Mraza z obdaritvijo otrok
Veseli december in okrasitev trga
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Finančna pomoč drugim kulturnim projektom

1.500
34.000

Občina Kobarid samostojno organizira dogodke za občane, ki se odvijajo v okviru meseca
kulture, ob praznovanju dneva žena, poletnih mesecih, občinskem prazniku ter dogodke z
okrasitvijo ob prazničnem decembru, ki so namenjeni najmlajšim.
Občina Kobarid bo finančno in organizacijsko podprla obeležitev 100-letnice konca 1.
svetovne vojne. Finančno bo podprla programe, ki bodo usklajeni z zgodovinskimi
institucijami, društvi in ostalimi akterji.
V Kobaridu se bo septembra odvijalo evropsko prvenstvo v jadralnem padalstvu 2018, ki ga
bo občina finančno in organizacijsko podprla.
Občina Kobarid sofinancira druge večje prireditve, ki so pomembne za kraj oziroma občino.
Manjše prireditve se bodo sofinancirale preko javnega razpisa.
(0440) Pravne storitve: 10.000,00 EUR
V to postavko so vključeni sodni stroški (stroški, ki jih občini v plačilo naloži sodišče v
konkretnem sodnem postopku), storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in
drugih. Postavka je v tej višini predlagana zaradi predvidenih odvetniških stroškov v zvezi z
že začetimi sodnimi postopki in na podlagi ocene iz preteklih let ocenjenimi stroški notarjev
ter sodnih izvedencev.

05. ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1.200,00 EUR

Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno - raziskovalno dejavnost. Zakonski
podlagi sta Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter Resolucija o Nacionalnem
raziskovalnem in razvojnem programu.

(0510) Delovanje tehnične kulture: 500,00 EUR

Sofinanciranje delovanja Radiokluba »Krn« Kobarid (materialni stroški – elektrika, pisarniški
material, članarina Zveze radioamaterjev Slovenije ter računovodske storitve). Sredstva so
opredeljena glede na oceno prejšnjih proračunskih porab.

(0511) Programi tehnične kulture – radioamaterji: 700,00 EUR
Sofinanciranje programov, ki jih opravlja Radioklub »Krn« Kobarid, namenjen izobraževanju
otrok in mladine (naročnina na izobraževalne revije, izobraževanja in tekmovanja). Sredstva
so opredeljena glede na oceno prejšnjih proračunskih porab.
06. LOKALNA SAMOUPRAVA

571.849,79 EUR

Področje proračunske porabe »lokalna samouprava« zajema financiranje članstva v
združenjih lokalne samouprave (ZOS), financiranje delovanja zavodov, katerih ustanoviteljica
je občina (PRC, RDO, RRA, energetske pisarne) in skupne občinske uprave.
Pravne podlage:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut ZOS
- Odlok o ustanovitvi PRC
- Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o javnih financah
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Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne
uprave in v pravosodnih organih
Pravilnik o napredovanju v državni upravi
ZUJF.

Cilji:
- zagotavljanje pogojev za usklajevanje in preverjanje stališč, področne zakonodaje in
skupno nastopanje v prostoru,
- Opravljanje upravnih in strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti (nacionalna združenja ZOS ter regijska in
lokalna: RRA, PRC, Skupna občinska uprava).
(0610) Članarine ZOS: 1.020,00 EUR.
Združenje Občin Slovenije je interesno združenje slovenskih občin, ki deluje v pravnem,
gospodarskem in političnem interesu občin članic. Organizira strokovne posvete, seminarje,
delavnice, predstavitve novosti na področju zakonodaje in postopkov, s posebnim
poudarkom na vsebini, ki prednostno zadeva delovanje lokalne samouprave. Občina Kobarid
je članica in plačuje članarino.
(0620) Delovanje PRC: 15.857,00 EUR
Občina Kobarid kot soustanoviteljica javnega zavoda Posoški razvojni center zagotavlja
sredstva za sofinanciranje programa v dogovorjenem deležu iz leta 2001, in sicer v višini
15.857,00 EUR.
(0621) Sočasnik: 8.030,00 EUR
Občina Kobarid kot soustanoviteljica javnega zavoda Posoški razvojni center zagotavlja
sredstva za sofinanciranje periodičnega tiskanega medija Sočasnik (pet številk) v višini
8.030,00 EUR.
(0625) Financiranje MRRA: 4.500,57 EUR.
Mrežna regionalna razvojna agencija na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja skrbi za izvajanje splošnih razvojno-pospeševalnih nalog v regiji in
zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje Sveta regije in
Regionalnega razvojnega sveta. Nosilna razvojna agencija od 1.4.2014 je Posoški razvojni
center.
(0626) Energetska pisarna: 600,00 EUR
Sofinanciranje najemnine KS Tolmin za izvajanje programa energetska pisarna v okviru
mreže ENSVET.
(0627) Energetski management: 7.000,00 EUR
Občina Kobarid ima že izdelan LEK(Lokalni energetski koncept). Občina Kobarid je na tej
podlagi v letu 2012 pristopila k energetskemu upravljanju – energetskemu managementu
(pregledi in načrtovanje izboljšanja izolacijskih lastnosti naših objektov kot tudi prehod na
sprejemljivejši in cenejši energent-v LEK-U je predviden nov energent- biomasa-.) ter
svetovanju pri sanaciji svetlobnega onesnaževanja ter prilagoditve porabe energije pri javni
razsvetljavi na prebivalca(Uredba).
Prav v energetski sanaciji svoje porabe ima občina priložnost, da razvije novo pomembno
razvojno dejavnost za naš prostor. S prehodom na nov energetski vir(biomasa) bo občina
sledila cilju pocenitve stroškov ogrevanja vseh javnih prostorov hkrati pa se v okviru
današnje zakonodaje trudila, da v se lastnikom gozdov omogoči zagnati dodatno dopolnilno
dejavnost(proizvodnjo biomase). Koristnih učinkov bo z energetsko sanacijo javne porabe v
občini več. Ocenjujemo, da bo vzpostavitev javnih kurišč na biomaso imela pozitiven vpliv
tudi na dodatno zaposlovanje v gozdarstvu.
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Za opravljanje energetskega managementa v občini Kobarid je vključen zunanji strokovni
izvajalec, ki bo skrbel za izvajanje LEK-a.
(0640) Plače: 392.028,76 EUR
Za plače občinske uprave se v Proračunu zagotavlja 392.028,76 EUR, in sicer so v ta
znesek zajete bruto bruto plače, dodatek za delovno dobo, premije dodatnega pokojninskega
zavarovanja, ki pripada zaposlenim na podlagi Zakona. Zaposlenim pripada regres za letni
dopust, prevoz na delo in stroški prehrane med delom.
(0641) Plače – javna dela: 47.209,00 EUR
Postavka se planira v višini 47.209,00 EUR, kar zadostuje za štiri javne delavce. Planira se
en delavec za dvanajst mesecev, ki bo deloval na programu športa – koordinacija upravljanja
in vzdrževanje športne infrastrukture in trije delavci za devet mesecev, ki bodo delovali na
programu vzdrževanja turistične in parkovne infrastrukture in vzdrževanja lokalnih cest.
Poleg bruto bruto plač, je pod to postavko vključena prehrana, prevozom na delo in
sorazmerni del regresa za letni dopust. Za javne delavce se zagotavljajo tudi delovna obleka,
zdravniški pregledi in varstvo pri delu.
(0645) Sredstva za delovanje občinske uprave: 70.604,46 EUR
Potrebna materialna sredstva za delovanje uprave predstavljajo:
- pisarniški material in storitve: pisarniški papir, kartuše za računalnike, vzdrževanje
kopirnega stroja, materiala za vezavo dokumentov;
- časopisi, revije, knjige in strokovna literatura: Primorske novice , Uradni list RS, revija IKS
za računovodstvo, ter Praktikum javnega naročanja,
ažuriran s tekočimi informacijami za izvajanje javnih naročil,
- Interna kontrola
- Drugi splošni material in storitve (zdravniški pregledi, stroški alarmnih naprav,…),
- Stroški ogrevanja in električne energije, komunalne storitve
- Telefonske, elektronske in poštne storitve so nujne za delovanje občinske uprave
- Stroški prevoza v državi so plačane kilometrine za službena potovanja z lastnimi osebnimi
vozili, ker občina nima službenega vozila za te namene.
- Za zavarovanje objektov v lasti Občine, to je za občinsko stavbo, DAM, KD, ZD, muzej na
Vrsnem in skupne hleve v Breginjskem kotu,
- Za strokovno izobraževanje ter seznanjanje z novostmi in spremembami zakonodaje.
(0646) Režijski obrat: 20.000,00 EUR
Materialni stroški za delovanje režijskega obrata so ocenjeni na 20.000,00 EUR. V okviru
materialnih stroškov pa so rezervirana sredstva za material, ki jih režijski obrat potrebuje pri
izvedbi nalog v dogovorih s KS in pri vzdrževanju objektov v občinski lasti.
Režijski obrat v letu 2018 izvaja dela: redni monitoring in vzdrževanje občinskih cest in
prometne signalizacije, monitoring, nadzor in vzdrževanje občinskih stavb, nadzor in
vzdrževanje parkirišč, turistične signalizacije v lasti občine in turistične infrastrukture.
Koordinacija in izvedba investicijsko vzdrževalnih del na infrastrukturi.
(0655) Najemnine: 2.000,00 EUR
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo najemnin vezanih na pogodbe z
Radioklubom Krn, Karitas, Agrarno skupnostjo Breginj (vodohran Breginj) in Župnijo Kobarid
(igrišče na Trnovem ob Soči).
(0660) Nakup opreme in vzdrževanje občinske stavbe: 3.000,00 EUR
Planira se za nabavo nujnega pohištva oziroma opreme v višini 3.000,00 EUR.
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07. OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

135.600,00 EUR

To področje proračunske postavke pokriva izredne dogodke, ki nastanejo ob naravnih
nesrečah (potres, poplave, plazovi…) ter delovanje gasilske zveze in gasilskih društev.
Cilj: je zagotavljanje ustrezne varnosti ob izrednih dogodkih, ki nastanejo ob naravnih
nesrečah (potres, poplave, plazovi..) ter zagotavljanje ustreznega delovanja gasilske zveze
in gasilskih društev. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje ogroženosti občanov,
povečevanju varnosti in preventivi in zmanjšanju škodljivih vplivov nesreč na ljudi in okolje.
(0710) Sredstva za zaščito in reševanje: 3.000,00 EUR
CZ ne razpolaga z opremo za zaščito in reševanje. Postavka se nameni za nabavo zaščitne
opreme – materialna sredstva, ki jo uporablja civilna zaščita skladno z njihovo materialno
formacijo.
Namenjena pokrivanju stroškov Civilne zaščite ob elementarnih nesrečah.
(0712) Materialni stroški – POTRES: 10.000,00 EUR
V času preselitve, ko se izvajajo potresne sanacije, so preseljeni upravičeni do povrnitve
stroškov najema nadomestnega bivališča, kakor tudi stroškov elektrike, ogrevanja in
komunalnih storitev. Tudi te stroške nam MOP refundira do na podlagi sklenjene pogodbe. V
letu 2018 se pričakuje nadaljevanje popotresne obnova na dveh stanovanjskih objektov.
(0713) Podvodna reševalna služba: 750,00 EUR
Namenjena je pokrivanju stroškov reševanja na Soči. Sredstva so opredeljena glede na
oceno prejšnjih proračunskih porab.
(0714) Gorska reševalna služba: 1.350,00 EUR
Za delovanje GRS v letu 2018 je namenjenih 1.350,00 EUR. Sredstva so opredeljena glede
na oceno prejšnjih proračunskih porab.
(0719) PGD Kobarid – civilna zaščita: 800,00 EUR
Sredstva so namenjena za tehnično reševanje ob elementarnih nesrečah ter za tehnično
reševanje izpod ruševin. Sredstva so opredeljena glede na oceno okvirnih izračunov
uporabnika.
(0720) Športno kinološko društvo Tolmin: 400,00 EUR
Sredstva so namenjena za tehnično reševalno enoto odkrivanja zasutih v ruševinah
(materialna sredstva in izobraževanja). Sredstva so opredeljena glede na oceno okvirnih
izračunov uporabnika.
(0715) Gasilska zveza Kobarid: 74.000,00 EUR
V okviru te proračunske postavke so načrtovana sredstva za kritje stroškov, povezanih s
pripravljenostjo Gasilske zveze Kobarid in prostovoljnih gasilskih društev iz občine Kobarid
(PGD Kobarid, PGD Drežnica, PGD Breginj). Financira se: telefon, elektriko, komunalo,
ogrevanje, redno vzdrževanje tehnike vozil, zavarovanje članov in vozil, zdravstveno
zavarovanje članov, usposabljanja, izobraževanja, zdravniške preglede članov,
računovodske in administrativne storitve, gasilski vestnik, srečanja in tekmovanja, programe
za finance, refundacije gasilcem, dotacijo za bruto osebni dohodek, bančne in potne stroške,
gorivo ter dotacije PGD-jem za redno dejavnost v višini 50.500,00 EUR ter dotacijo za bruto
osebni dohodek zaposlitve v višini 23.500,00 EUR. Sredstva so opredeljena glede na
predlog programa proračunskega uporabnika – skupno 74.000,00 EUR.
(0716) Gasilska zveza Kobarid – požarna taksa: 13.000,00 EUR
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Oblikovanje in poraba požarne takse sta zakonsko določeni, vendar ne leto vnaprej znani.
Občina sredstva dobi kot prihodek in ga v enaki višini nakaže Gasilski zvezi. Višina je
predvidena glede na predhodno porabo sredstev.
(0718) Prostovoljna gasilska društva: 32.300,00 EUR
Za PGD Breginj je namenjenih 22.300,00 EUR za plačilo obrokov (glavnica in obresti) za
gasilsko vozilo. V letu 2015 je bi najet kredit za nabavo gasilskega vozila z dobo odplačila
šestih let.
Za nabavo novega kombiniranega vozila za PGD Kobarid se v letu 2018 zagotovi 10.000,00
EUR.
08. NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

6.000,00 EUR

Cilj: gre za delovanje v smeri preventive in osveščanja na področju prometne varnosti.
(0810) Prometna preventiva: 6.000,00 EUR
Področje proračunske postavke pokriva dejavnost Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, za kar je namenjeno 4.000,00 EUR. Sredstva bodo namenjena za nakup
preventivnega materiala (kresničke, odsevni telovniki, trakovi..), organizaciji in izvedbi
različnih lutkovnih in drugih preventivnih prireditev (Kolesarčki, Zavod Varna pot), organizaciji
prireditve »Dan varnosti« v Občini Kobarid.
Za postavitev potrebnih oziroma nujnih prometnih znakov je v proračunu predvideno
2.000,00 EUR.
10. TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

16.800,00 EUR

Cilj: je zagotavljanje sredstev za ustvarjanje boljših pogojev dela za težko zaposljive osebe
ter izvedba programa ukrepov za povečanje delovnih mest in zmanjšanje dnevnih delovnih
migracij.
Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa
kreiranja delovnih mest. Namenjena so aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto
neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi
ali razvoji delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.
Cilj: zagotavljanje sredstev za ustvarjanje boljših pogojev dela za težko zaposljive osebe ter
izvedba programa ukrepov za povečanje delovnih mest in zmanjšanje dnevnih delovnih
migracij.
(1010) Javna dela 12.500,00 EUR
Občina Kobarid v letu 2018 sofinancira programe javnega dela za zunanje izvajalce.
Izvajanje programov javnih del občina sofinancira zaradi interesnega področja dela – varstvo
in ohranitev kulturne dediščine in aktualne/novejše/sodobne kulturno-umetniške produkcije
ter urejanje in vzdrževanje turistične infrastrukture. Skupen strošek (razlika plač, razlika
prispevkov za socialno varstvo, regres, materialni stroški) je ocenjen na 12.500,00 EUR
glede na predhodno leto.
(1020) Štipendiranje PRC, vseživljenjsko učenje: 4.300,00 EUR
Sofinancira se tiste aktivnosti, ki jih bo izvajala OE LU in niso v celoti financirane z EU
sredstvi, in sicer se za izobraževanje odraslih (izvedba krajših tečajev, izobraževalnih
programov (jezikovni tečaji, računalništvo,...), koordinacija aktivnosti v okviru Tedna
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vseživljenjskega učenja, izvajanje svetovanja in informiranje brezposelnih oseb) nameni
2.500,00 EUR. Za sofinanciranje izvajanja aktivnosti večgeneracijskega centra na območju
občine Kobarid se nameni 1.800,00 EUR.
11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

159.043,86 EUR

Cilj izvedbe programov in aktivnosti v okviru tega področja je tudi trajno varstvo in ohranitev
naravne in kulturne dediščine, podobe krajine ter značilnih vedut in pogledov.
(1111) Sofinanciranje programov kmetijstva: 23.000,00 EUR
Sofinanciranje kmetijskih programov v višini 23.000,00 EUR. Za uresničevanje ciljev
ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva dodeljujejo za
izvedbo naslednjih vrst pomoči oz. ukrepov:
Vrste pomoči
Državne pomoči po
skupinskih izjemah v
kmetijstvu (na podlagi
Uredbe 702/2014/EU)
De minimis pomoči
(na podlagi Uredbe
1407/2013/EU)

Ukrepi:
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s
primarno kmetijsko proizvodnjo.
UKREP 2: Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji;
UKREP 3: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in
trženja;
UKREP 4: Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz
odročnih krajev;
UKREP 5: Pomoč za naložbe v gozdarsko mehanizacijo.

Merila za dodeljevanje državnih pomoči za namen kmetijstva in višina namenskih sredstev
za posamezni ukrep se opredelijo v javnem razpisu.
(1112)Trajnostno gospodarjenje z divjadjo: 3.341,00 EUR
Izvajalcem ukrepov trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, ki delujejo na območju občine se
na ta način omogoči delna refundacija njihovih vložkov na področju varstva divjadi in
biomeliorativnih ukrepov, biotehničnih ukrepov, ostalih tehničnih ukrepov ter izobraževalnih
in promocijskih ukrepov.
(1124) MaB Slovenije: 10.000,00 EUR
Cilj projekta je usmerjanje obiska v biosfernem območju Julijske Alpe s časovnega in
prostorskega vidika. Vzpostavljena bo trajnostna mobilnost, ki bo prenovljene/nadgrajene
pohodniške tematske poti približala uporabnikom in hkrati bistveno prispevala k
zmanjševanju pritiska motornih vozil v zavarovanem območju. Finančna udeležba Občine
Kobarid v letu 2018 je 10.000 EUR, pri čemer se strani MKGP pričakuje 85,00%
sofinanciranje upravičenih stroškov.
(1125) Sofinanciranje LAS Dolina Soče (CLLD): 3.000,00 EUR
Za članarino LAS-a je predvidenih 3.000,00 EUR, saj z novo finančno perspektivo LAS
uveljavlja članarino za delno pokrivanje stroškov delovanja.
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(1127) Revitalizacija uma in prostora: 7.545,00 EUR
Namen projekta je pripraviti učinkovit sistem, s katerim bo moč revitalizirati kmetijske
površine, odstranjevati tujerodne vrste in spodbujati naseljevanje ljudi v odročne vasi.
Izdelana bo karta območja z vrisanimi površinami, ki so z vidika ohranjanja kulturne krajine
ključnega pomena. Karta bo osnova za sistematično revitalizacijo, izdelana bo s pomočjo
predstavnikov krajevnih skupnosti in javnih strokovnih služb. Karta bo vsebovala tudi popise
kmetij iz demografsko ogroženih vasi, kjer ni naslednikov, bo živa in se bo po potrebi
dopolnjevala. V naslednji fazi bo pripravljen cenik najema površin na območju Zgornjega
Posočja, kot priporočilo, ki bi uredil danes neurejena razmerja med lastniki kmetijskih
zemljišč in kmetovalci. Izvedene bodo pilotne revitalizacije, kot primeri dobrih praks, študija
izvedljivosti nasada oljk v občini, številna strokovna izobraževanja, namenjena širši javnosti
in kmetovalcem, ki bodo pri revitalizaciji kmetijskih območij ključnega pomena. Finančna
udeležba Občine Kobarid v celotnem projektu je ocenjena na skupaj 11.317,50 EUR, od tega
v letu 2018 7.545,50 EUR.
(1128) Razvojni programi podeželja: 9.400,00 EUR
Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje kreativnih delavnic, sodelovanje na
prireditvah na Kobariškem, strokovni podpori društvom v območju, koordinaciji aktivnosti
Društva samooskrba Kobarid, pripravi izobraževanj, podpori pri delovanju lokalne tržnice,
sodelovanju pri izvedbenih projektih LAS-a za Občino Kobarid.
(1131) Vaški objekti: 11.000,00 EUR
Za vaški objekt Borjana se predvidi 5.000,00, EUR, - izvedba PGD, PZI (za objekt in
priključke);
Za vaški objekt Drežnica (bivša vaga) se predvidi 3.000,00 za potrebe investicijskega
vzdrževanja.
3000,00 EUR se nameni za pripravo projektne dokumentacije za vaški objekt Smast.
(1132) Turistični produkt pohodniška pot Julijske Alpe: 27.000,00 EUR
Krožna pohodniška pot Julijske Alpe je razdeljena na odseke med občinskimi središči. Ker je
nemogoče, da bi bila glavna pot speljana mimo vseh posebnosti, vrednih obiska in postanka,
so na posameznih mestih pripravljene dodatne lokalne krožne poti oz. pododseki s cilji, ki
niso zajeti v glavni pohodniški poti, jo pa vsebinsko dopolnjujejo. Občina Kobarid bo v letu
2018 uredila lokalno krožno pot s posameznimi investicijami (klopce, mize, dostopi do reke)
na območju Breginjskega kota, za kar je predvideno 27.000,00 EUR.
(1135) Ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije: 7.767,26 EUR
Projekt je namenjen spodbujanju rabe lokalnih produktov in
organizacije prireditev oz. dogodkov, kot so Kobariški sejem,
studenec. Poudarek bo na vključevanju lokalnih ponudnikov
storitvene dejavnosti. Okvirna finančna udeležba Občine Kobarid
7.767,26 EUR.

ohranjanju kulture skozi
Jestival, prireditev Mrzli
iz kmetijske, turistične,
v projektu v letu 2018 je

(1136) Uvajanje blagovne znamke Dolina Soče v kmetijske produkte: 3.990,10 EUR
V okviru projekta se predvideva oblikovanje celotne podobe blagovne znamke Dolina Soče,
nakup promocijskega materiala z logom Dolina Soče (vrečke, gajbice, prti, pokrovčki,
panoji…), knjižico kmetijskih izdelkov, itd. Okvirna finančna udeležba Občine Kobarid
celotnega je v letu 2018 ocenjena 3.990,10 EUR.
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(1137) Pilotni model razpršeni hotel: 15.000,00 EUR
Model »razpršenega hotela« omogoča hitrejši razvoj in boljše trženje, saj aktivira
nastanitveno turistično ponudbo v že obstoječih nepremičninah določenega območja.
Turistična kooperativa kot ena izmed oblik organiziranja razpršenega hotela skrbi za
vzdrževanje teh objektov ter koordinira različne tržne, socialne in prostovoljne aktivnosti
območja. Projekt, ki se ga prijavlja v okviru LAS sodelovanja, predvideva aktivno sodelovanje
v skupnih aktivnostih, vzpostavitev standardov in kriterijev sodelovanja v razpršenem hotelu,
izoblikovanje minimalnih in priporočljivih standardov ponudnikov, vzpostavitev modela
sodelovanja v razpršenem hotelu – distribucija pravic in dolžnosti, vzpostavitev modela in
produkta Razpršeni hotel ter pripravo celovitega poslovnega modela. Okvirna finančna
udeležba Občine Kobarid je v letu 2018 ocenjena na 15.000,00 EUR.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

3.500,00 EUR

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

3.500,00 EUR

(1140) Storitve azila za živali: 3.500,00 EUR
Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju:
ZZZiv) v 31. členu določa, da mora lokalna skupnost plačati stroške oskrbe zapuščenih živali
v primeru, da lastnik ni znan. Z letno pogodbo se določi število oskrbnih mest v azilu, ki jih je
dolžna plačevati posamezna občina.
1104 Gozdarstvo

32.000 EUR

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

32.000,00 EUR

(1145) Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: 20.000,00 EUR
Struktura sredstev:
- proračun RS + pristojbine: 20.000,00 EUR
Vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest se opravlja enkrat letno na podlagi programa
Zavoda za gozdove Tolmin.
Poleg rednega vzdrževanja kategoriziranih gozdnih cest se opravlja enkrat letno na podlagi
programa Zavoda za gozdove Tolmin v višini 20.000,00 EUR .
(1146) Gozdna cesta Libušnje – Koseč : 4.000,00 EUR
Dokončanja gorske poti ter povezave Libušenj z Kosečem.
V primeru, da bo odobreno sofinanciranje strani ARSKTRP bodo na postavki gozdna cesta
Ozben nastali prilivi v višini 27.000,00 EUR.
(1148) Gozdna cesta Ozben: 8.000,00 EUR
Zaključek investicije
1105 Ribištvo

2.500,00 EUR

(1154) Skupni projekt ribištvo: 2.500,00 EUR
Projekt bo predstavil pomen naravnih populacij soške postrvi in lipana kot osnove za posebni
del ribogojstva in ponudbe ribiških proizvodov na območju LAS in za pomen športnega
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ribolova in ribiškega turizma. Ovrednoten bo socio-ekonomski pomen športnega ribolova,
sam športni ribolov in njegove tehnike bodo ponujene obiskovalcem območja LAS v smislu
popularizacije in promocije. Ribiški proizvodi se bodo ponujali pod enotno širšo blagovno
znamko in zanje posebno blagovno znamko. Večja in pestrejša raba ribiških proizvodov v
kulinariki območja LAS se bo gradila s kulinaričnimi delavnicami in ustrezno promocijo.
Okvirna finančna udeležba Občine Kobarid v letu 2018 je 2.500,00 EUR
12. PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

46.000,00 EUR

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

46.000,00 EUR

(1214) Energetski ukrepi EBRD - ELENA 46.000,00 EUR
Višina prijavljenega projekta na področju trajnostne energetike in trajnostne mobilnosti v letih
2016 – 2020 je izvedba investicij v okviru 2.500.000,00 EUR z naslednjimi predvidenimi viri:
Lastna sredstva: 10.983,00 EUR,
EU sredstva: 2.489.017,00 EUR.
Vsebina prijavljenega projekta: energetska sanacija podružnic, DOLB, javni prevoz in javna
razsvetljava.
Za izvedbo aktivnosti se v okviru proračunske postavke predvidijo sredstva za tehnično
pomoč (priprava projektov) v višini 46.000,00 EUR.

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

718.349,00 EUR

Področje ki se namenja vzdrževanju občinske cestne infrastrukture in zagotavljanju
prometne varnosti temelji na:
- Zakon o javnih cestah (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 33/06),
- Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15),
- Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno
besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 –
ZPrCP, 109/10 – ZVoz in 39/11 – ZJZ-E),
- Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno
besedilo),
- Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16),
- Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07
– ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP),
- Zakonu o prostorskem načrtovanju (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, 76/14 – odl. US
in 14/15 – ZUUJFO),
- Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 –
ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15),
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16),
- Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 80/03, 44/2009).
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje ustrezne cestne
infrastrukture, ki zagotavlja ustrezno vozno varnost in uporabo cestne infrastrukture. Ukrepi
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so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanju prometne
varnosti, zagotavljanju prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanju škodljivih vplivov
prometnega sistema na okolje.
1302 Cestni promet in infrastruktura

698.449,00 EUR

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

220.000,00 EUR

(1310) Vzdrževanje občinskih cest – zunanji izvajalci: 100.000,00 EUR
Pod to postavko je zajeta zimska služba-lokalne ceste, čiščenje cest – gramoza po zimski
službi, ter košnja trave in obsekovanje rastlinja-mulčenje lokalnih cest, ki se jo ob lokalnih
cestah izvede v poletni sezoni. Morebitna ročna košnja se izvede v varovalnem pasu
vertikalne prometne signalizacije ter večjih infrastrukturnih objektih, kot so mostovi, prepusti,
ograje in podobno (zimska služba 76.800,00 EUR, čiščenje cest 2.200 EUR ter 21.000,00
EUR za obsekavanje lokalnih cest).
Predviden letni plan košnje ter čiščenja –pometanja – v prilogi.
(1315) Vzdrževanje ulic in občinskih cest – Komunala/ Kobarid/: 25.000,00 EUR
Investicijsko vzdrževanje 12.500,00 EUR ter 12.500,00 EUR za zimsko službo.
Predviden letni plan – v prilogi.
(1320): Vzdrževanje občinskih cest : 50.000,00 EUR
Zajeto je krpanje udarnih lukenj z vročo ter hladno bitumensko maso; sanacija usadov,
kamnitih zložb ter podobnih manjših poškodb; čiščenje prepustov, koritnic in podobnih
objektih za odvodnjavanje.
Predviden letni program vzdrževanja – v prilogi.
(1321): Urejanje parkirišč in prometna signalizacija: 45.000,00 EUR
Parkirišče Napoleonov most Podbela ( geodetski posnetek, PZI ) 5.000,00 EUR
GOI Parkirišče Napoleonov most Podbela 40.000,00 EUR.
(1330) Investicije v cestno infrastrukturo: 275.739,00 EUR

• LC 168 021 in JP 667 441 Kred 97.236,00 EUR
GOI –94.186,00 EUR
Nadzor – 2.500,00 EUR
Varnosti koordinator: 550,00 EUR
Predvidi se izdelavo asfaltne zmesi AC 16 base B 70/100 A4 v debelini 5cm in asfaltne
zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3cm ter ureditev odvodnjavanja v skupni dolžini
720 metrov ter povprečne širine 4,00 metra.
Investicija se prijavi na razpis po 21. členu Zakona o sofinanciranju občin.
Predvideni viri:
Lastna: 1.550,00 EUR
21. člen: 95.686,00 EUR

• Javne poti Livek 153.960,00 EUR

Proračun Občine Kobarid za leto 2018

21

(JP 668 241, JP 668 251, JP 668 281, JP 668 301, JP 668 261, JP 668 271, JP 668 291,
JP 668 311)
Predvidi se izdelavo asfaltne zmesi AC 16 base B 70/100 A4 v debelini 5cm in asfaltne
zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3cm ter ureditev odvodnjavanjav skupni dolžini 652
metrov ter povprečne širine 4,00 metra ter zamenjava vodovoda.
GOI –150.360,00 EUR
Nadzor –2.800,00 EUR
Varnosti koordinator: 800,00 EUR
Investicija se prijavi na razpis po 21. členu Zakona o sofinanciranju občin. Predvideni viri:
Lastna: 2.850,00 EUR
21.člen: 151.110,00 EUR

• JP 667 561 Sužid 19.793,00 EUR
Predvidi se izdelavo asfaltne zmesi AC 16 base B 70/100 A4 v debelini 5cm in asfaltne
zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3cm ter ureditev odvodnjavanja v skupni dolžini 90
metrov ter povprečne širine 4,00 metra.
Projektiranje – 750,00 EUR
GOI –18.163,00 EUR
Nadzor – 680,00 EUR
Varnosti koordinator: 200,00 EUR
Investicija se prijavi na razpis po 21. členu Zakona o sofinanciranju občin. Predvideni viri:
Lastna:1.750,00 EUR
21. člen: 18.043,00 EUR

• Javne poti v Podbeli ( JP 667 311 -Podbela - kamp) – 750 EUR
PZI

• Javne poti Kobarid (LZ 167 111 -Stresova ulica) – 750 EUR
PZI
• Javne poti v Drežnici (JP 667 971, JP 667 911, JP 667 851, JP 667 901, JP
667 931, JP 667 941, JP 667 951, JP 667 961) – 3.250,00 EUR
PZI
13029003 Urejanje cestnega prometa

107.710,00 EUR

(1326) Projekt CORUMM: 94.710,00 EUR
Občina Kobarid bo nadgradila HOP ON, HOP OFF avtobus in ga razširila na območje
celotnega Zgornjega Posočja. Gre za testiranje novih linij, kjer vozila vozijo po urniku,
prilagojenem turistom in domačinom. Projekt je dvoletni in predvideva tudi analizo trenutnega
stanja, oblikovanje akcijskega načrta čezmejnih multimodalnih povezav, podpis
memoranduma za nadaljnje aktivnosti po projektu, javne dogodke in konference ter
promocijo pilotnih izvedb aktivnosti.
(1345) Vrisi cest, parcelacija: 10.000,00 EUR
V to postavko so vključeni stroški geodetskih storitev v zvezi z vrisi cest, parcelacijami in
drugimi geodetskimi storitvami ter s tem povezanimi cenitvami, ki jih izvajajo zapriseženi

Proračun Občine Kobarid za leto 2018

22

sodni cenilci. V letošnjem letu bo občina nadaljevala s sistematičnimi vrisi kategoriziranih
občinskih cest, planiranih je tudi že več potrebnih parcelacij, ureditev mej in vrisov v kataster
stavb.
(1346) Šolska varna pot: 3.000,00 EUR
V letu 2018 se predvideva nadaljevanje izvedbe šolske varne poti.
13029004 Cestna razsvetljava

95.000,00 EUR

(1350) Tokovina – javna razsvetljava: 50.000,00 EUR
Zagotovijo se sredstva za obstoječo tokovino.
(1352) Zamenjava svetilk: 20.000,00 EUR
Izvaja se sanacija javne razsvetljave skladno z načrtom.
(1354) Vzdrževanje javne razsvetljave: 25.000,00 EUR
Ocenjena so vzdrževalna dela na obstoječi javni razsvetljavi v višini 25.000 EUR.
1305 Vodni promet in infrastruktura

11.400,00 EUR

(1355) Vstopno izstopna mesta (Soča, Nadiža): 11.400,00 EUR
Postavka vključuje zakupnine, ki se plačujejo na podlagi sklenjenih zakupnih pogodb za
naslednje nepremičnine na navedenih vstopno-izstopnih mestih:
−
Trnovo 1: parc. št. 196/26, 196/28, 196/36, 264, 266, 196/27, 196/25 in 340, vse k.o.
Trnovo;
−
Trnovo 2: parc. št. 558/2, 647/2, 645/3, 648, 651 in 695, vse k.o. Trnovo;
−
Otona: parc. št. 1115/33 in 1745/44, obe k.o. Trnovo;
−
Soča Napoleonov most: parc. št. 242/2, 244/1, 244/2, 244/3 in 279/1, vse k.o. Ladra;
−
Nadiža pri Podbeli: parc. št. 1416/265 k.o. Sedlo;
−
Nadiža Napoleonov most: 4271/5 k.o. Logje.
1306 Telekomunikacije in pošta

8.500,00 EUR

(1360) Širokopasovne povezane: 8.500,00 EUR
Državna strategija razvoja širokopasovnih omrežij, ki bo tudi opredeljevala mejo belih lis (30
ali 100 Mbs) je trenutno v medresorskem usklajevanju. Po sprejetju strategije bo država Direktorat za informacijsko družbo (DID) sama pristopila k določitvi območij belih lis na hišno
številko natančno, sledi še preverba interesa s strani zasebnih vlagateljev, ki se bo izvedlo
preko AKOS-a (preverba ne bo izvedena za posamezno občino ampak bo preverba
izvedena za celotno državo oz. za občine, ki bodo po predhodnem pozivu države izkazale
interes). Ko bodo zbrani vsi podatki - o belih lisah in izraženem tržnem interesu bodo občine
lahko dostopale do podatkov,ki bodo javni.
Postavka vključuje izdelavo načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja ter izdelavo
investicijske dokumentacije (DiiP; IP).Po izdelavi navedenih dokumentov bo znana prva
ocena investicije in se v proračun (NRP) vnese znesek investicije.
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14. GOSPODARSTVO:

243.025,00 EUR

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva in vpliva
na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Področje porabe
proračunskih sredstev zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo
gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in
promociji malega gospodarstva.
Cilj: Pospeševanje razvoja in ustvarjanje pogojev za doseganje hitrejše rasti gospodarskih
dejavnosti v območju občine Kobarid.
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

45.400,00 EUR

Dolgoročni cilji:
- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva,
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
- vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj
turizma),
- razvoj lokalne turistične infrastrukture.
Kazalci:
- povečana dodana vrednost/zaposlenega v občini,
- znižana stopnja brezposelnosti,
- število podjetij, ki delajo v okviru poslovnih lokacij,
- število izvedenih podjetniških investicij,
- povečanje števila turistov,
- povečanje števila prenočitvenih kapacitet.
(1401) Spodbujanje podjetništva: 10.000,00 EUR
Spodbujanje podjetništva prek subvencioniranja obrestne mere pri posojilih, namenjenih
pospeševanju razvoja malega gospodarstva v občini Kobarid.
(1402) Izvedbeni projekti PRC: 2.000,00 EUR
Za organizacijo in izvedbo skupnega podjetniškega dogodka za mlade Zgornjega Posočja
(START UP - spodbujanje in razvoj podjetniških idej) se nameni 2.000 EUR.
(1403) Odkupi nepremičnin: 23.400,00 EUR
S postavko se zagotavljajo sredstva za odkupe nepremičnin, ki bodo izvedeni v skladu s
sprejetim Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Kobarid za leto 2018, pri
čemer se bodo sredstva praviloma prednostno zagotovila za odkup kategoriziranih občinskih
cest in javnih poti ter morebitnih prioritet za potrebe urejanja komunalne infrastrukture, s
katerimi se bo tekom leta dopolnjeval veljavni načrt pridobivanja.
(1421) Razvojni programi: 10.000,00 EUR
V luči nove finančne perspektive 2014 – 2020 bodo za sofinanciranje različnim projektom na
voljo Sredstva evropskega proračuna, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega sklada za regionalni
razvoj, čezmejnega programa Slovenija – Italija, čezmejnega programa Slovenija – Avstrija
in programov evropskega teritorialnega sodelovanja. Občina Kobarid načrtuje izvedbo
projektov na področju turizma (turistična infrastruktura – parkirišča, počivališča,
elektrifikacija, urejanje cest in poti), projekti z vidika vklapljanja področja varovanje narave v
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turistični razvoj – park Nadiža, Območje Nature 2000 in TNP, področje trajnostne mobilnosti.
Za pripravo projektov se v okviru proračunske postavke sredstva namenjajo za stroške
zunanjega izvajanja izdelave predhodnih potrebnih podatkov in projektnih dokumentacij (npr.
geodetske storitve, specialne meritve, pravne storitve itd.).
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

197.625,00 EUR

(1431) Programi TZGP: 3.600,00 EUR
Turistična zveza gornjega Posočja se vključuje v projekte Turistične zveze Slovenije,
organizira prireditve v Posočju, pomaga pri promociji in organizaciji prireditev TD, skrbi za
usposabljanje članov TD in za promocijsko dejavnost. Za ta namen so zagotovljena sredstva
v višini 3.600,00 EUR.
(1433) LTO Sotočje: 116.500,00 EUR
Občina Kobarid je soustanoviteljica Zavoda za turizem Dolina Soče, zato prispeva iz svojega
proračuna sredstva za delovanje zavoda. Zavod je bil ustanovljen z namenom pospeševanja
razvoja turizma v Zgornjem Posočju. Občine s svojim prispevkom zavodu zagotavljajo
sredstva za izvajanje najosnovnejšega programa:
- pokrivanje plač zaposlenih,
- pokrivanje materialnih stroškov zavoda,
- delovanje turistično informacijskih centrov in
- kritje minimalnih stroškov promocijske dejavnosti.
Občina Kobarid krije skupne stroške v višini 25%.
(1434) Turistične table: 3.000,00 EUR
V letu 2016 se je dokončalo ureditev turistične signalizacije na območju Breginjskega kota in
Trnovega ob Soči v okviru proračunskih sredstev. Nadaljnje aktivnosti za postavljanje
turistične signalizacije v občini so ocenjene na 3.000,00 EUR.
(1437) Sofinanciranje investicij v turistično infrastrukturo - TD: 12.500,00 EUR
To so sredstva za programe turističnih društev. Sredstva za posamezne programe bodo
razdeljena z javnim razpisom.
V občini Kobarid so na podlagi podatkov Ministrstva za notranje zadeve registrirana
naslednja TD:
- TD Planinski raj-Vrsno,
- TD Staro selo,
- TD Nadiža & Nadižka korita,
- TD Nadiža Podbela,
- TD Drežnica,
- TD Breginj,
- TD Kobarid,
- TD Trnovo ob Soči.
Delujejo pa še:
- Razvojno društvo Breginjski kot,
- Turistično športno društvo Simon Gregorčič Smast,
- Športno turistično društvo Idrsko,
- Kulturno turistično društvo Sv. Volar Kred,
- Športno turistično društvo Sužid,
- Turistično športno društvo Gams Kobarid
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-

Etnološko-turistično-športno društvo Tura - Jezero, Drežniške Ravne - Jezerca.

(1450) Sofinanciranje investicij TD – rezerva: 2.250,00 EUR
Sredstva predstavljajo rento TD Staro selo in so vezana na prihodke od koncesije (Aurora).
Izračunana je v višini 1,5% planiranih prihodkov od koncesije.
(1463) Vzdrževanje turistične infrastrukture: 15.000,00 EUR
V okviru vzdrževanja turistične infrastrukture bo v letu 2018 občina izvajala vzdrževalna in
investicijsko vzdrževalna dela na obstoječi turistični infrastrukturi. Izvajanje aktivnosti se bo
izvajalo na obstoječi mreži poti (skladno z v letu 2015 izdelanim programom prioritet), na
parkiriščih, dela na vzdrževanju oz. zamenjavi urbane opreme (klopi, počivališča).
(1464) Projekt TU.S.P.e.C i AL: 36.000,00 EUR
Projekt bo spodbujal družbeno-gospodarsko rast območij s pomočjo vzpostavitve in zagona
organiziranega turističnega sistema, ki s pomočjo športnega turizma razvija in promovira
naravno in kulturno dediščino prostora na čezmejni ravni. Projekt predvideva delno ureditev
gozdne poti Sedlo – planina Božca in izvedbo pilotnih aktivnosti za razvoj območja Stola kot
hotspot destinacije, ki je ena izmed ključnih aktivnosti za razvoj outdoor turizma v občini.
(1465) Projekt FREEFLY: 8.775,00 EUR
Projekt predvideva ureditev dostopne poti na Ozben ter oblikovanje celovitega upravljanja
prostega letenja v naravi s poudarkom na pregledu zakonodajno pravnih okvirjev, pravil
prostega letenja in vplivov te dejavnosti na okolje. V okviru oblikovanja čezmejnega
turističnega produkta se poskušalo uvajati enotno ureditev vzletišč in pristajališč.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

182.426,10 EUR

Področju ki se namenja varovanju okolja in naravne dediščine temelji na :
-

Zakonu o gospodarskih javnih službah ((Uradni list RS,št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),
Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 in 56/15),
Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16),
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07
– ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP),
Zakonu o prostorskem načrtovanju (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, 76/14 – odl. US
in 14/15 – ZUUJFO ),
Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 –
ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),
Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14).

Na urejanje prostora vplivajo še drugi zakoni in podzakonski akti ter odloki občine Kobarid
Doseženi cilji se lahko ovrednotijo s postavljenimi strukturnimi cilji, ki so:
- vrednostno ohranjanje kanalizacijskega omrežja ter optimalna izgradnja
kanalizacijske infrastrukture
- zbiranje in odvoz odpadkov (manjše količine zbranih odpadkov, kar se ugotavlja z
evidentiranjem oz. monitoringom)
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1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1.

182.426,10 EUR

Zbiranje in ravnanje z odpadki:

(1510) Javna snaga – Komunala: 14.800,00 EUR
- Čiščenje ulic – Komunala: 10.800,00 EUR
- Odvoz smeti
4.000,00 EUR
(1511) Okoljske akcije – čistilna akcija: 1.500,00 EUR
Poleg vsakoletne spomladanske čistilne akcije, se predvideva tudi sanacija divjih odlagališč
odpadkov.
(1512) Subvencioniranje cen ravnanja s komunalnimi odpadki: 6.500,00 EUR
(1525) Zbirni center v zapiranju: 57.626,10 EUR
Odškodnina za kom. infrastrukturo: 3.626,10 EUR
Pogodbena vrednost – vplivi centra na naselje Volče.
Odlagališče Volče : 54.000,00 EUR
2. Ravnanje z odpadno vodo:

1.000,00 EUR

(1531) Komunalna infrastruktura – potres: 1.000,00 EUR
Zakon o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 26/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 114/06 – ZUE) omogoča, da občina Kobarid v fazi
nadomestne gradnje pridobi sredstva za priključitev stanovanjskega objekta na komunalno
infrastrukturo. Postavka nima vpliva na strukturo proračuna in se jo lahko z rebalansom
korigira glede na odobrena sredstva iz državnega proračuna.
3.. Izboljšanje stanja okolja:

101.000,00 EUR

(1549) Odškodnina za komunalno infrastrukturo: 1.000,00 EUR
Zagotavlja se določen obseg sredstev za katere občinska uprava na podlagi vloženih zahtev
in pobud občanov ocenjuje, da bodo zadoščala za kritje odškodnin za komunalno
infrastrukturo.
(1550) Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: 100.000,00 EUR
Popravila pokrovov, čiščenje kanalizacij, ter investicijsko vzdrževanje na kanalizaciji ter
čistilnih napravah – 25.000,00 EUR; Podbela –gradnja meteorne kanalizacije – 28.000,00
EUR; Izgradnja dela Idrsko – 17.000,00 EUR, Projektiranje kanalizacije ter ČN Livek –
25.000,00 EUR (PGD – faza 2, PZI faza 1); Projektiranje kanalizacije ter čistilne naprave
Trnovo ob Soči – 5.000,00 EUR (PGD – faza 2.)
Predviden letni plan – v prilogi.
16. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST:
387.500,00 EUR
Področje, ki se namenja prostorskemu načrtovanju temelji na :
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−

−
−

−

−

Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15 in 30/16),
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07
– ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP; v nadaljevanju: ZUreP-1),
Zakonu o prostorskem načrtovanju (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, 76/14 – odl. US
in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt),
Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 –
ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15; v nadaljevanju:
ZGO-1),
Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14; v nadaljevanju: ZON).

Na urejanje prostora vplivajo še drugi zakoni in podzakonski akti s področja voda, kmetijskih
zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, energetike.
Strateški cilj OPN Občine Kobarid je zagotovitev :
- trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine,
- celovitih in kvalitetnih prostorskih aktov – podlag za izvajanje gradenj in drugih
posegov v prostor,
- sodelovanja strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja.
Doseženi cilji se lahko ovrednotijo s postavljenimi strukturnimi cilji, ki so:
− Odlok o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid (Uradni list RS, 99/13, 55/14 in
49/15).
Področje, ki se namenja stanovanjski dejavnosti temelji na:
− Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05
– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),
− Stanovanjskem zakonu (uradni list. RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08
– ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju:
SZ-1).
Strateški cilj je ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond ter zagotavljati primerne
bivalne standarde.
Področje, ki se namenja komunalni dejavnosti, na področju oskrbe z vodo temelji na:
− Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16),
− Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP),
− Zakonu o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju ZGJS).
Strateški cilj je ohranjati in vzdrževati obstoječo vodovodno infrastrukturo.
Doseženi cilji se lahko ovrednotijo s postavljenimi strukturnimi cilji, ki so:
- vrednostno ohranjanje obstoječe vodovodne infrastrukture,
- zagotovitev oskrbe s pitno vodo vsem gospodinjstvom na območju občine Kobarid na
sistemih v občinski lasti.
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1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

387.500,00 EUR

(1611) Urejanje vaških jeder: 10.000,00 EUR
Za izvajanje idejnih načrtov ureditve in same izvedbe urejanja vaških jeder se zagotovi
10.000 EUR.
(1613) ureditev javnih površin v Breginju: 69.000,00 EUR
Izvedba ureditve vaškega jedra v Breginju v skladu s potrjeno idejno zasnovo. Okvirna
finančna udeležba Občine Kobarid je ocenjena na 69.000,00 EUR, od tega se predvideva
najmanj 80% s strani Evropskega regionalnega sklada.
ede se druga faza ureditve vaškega jedra Breginj v okviru programa LAS.

1603 Komunalna dejavnost

306.550,00 EUR

1. Oskrba z vodo:
(1637) Investicijsko vzdrževanje – vodovodi 202.000,00 EUR
Interventna popravila ter investicije.
Rekonstrukcija vodovoda Staro selo – 12.000,00 EUR ( vrši se vzporedno z investicijo Elektro
Primorske); Zamenjava vodovoda v Sužidu - 27.000,00 EUR( vrši se vzporedno z načrtovano
preplastitvijo), Zamenjava vodovoda na Vrsnem – 30.000,00 EUR, Razširitev vodohrama
Robidišče – 65.000,00 EUR, Zamenjava vodovoda v Kredu – 17.000,00 EUR, oštevčevje
naselij – 40.000,00 EUR; telemetrija in ureditev merilnih mest v vodohranih ali zajetjih –
11.000,00 EUR.
(1639) Mrliška vežica in pokopališče Kobarid: 3.500,00 EUR
Izvedejo se nujna vzdrževalna dela na objektu.
(1640) pokopališče Drežnica: 10.000,00 EUR
Nadaljevanje investicije na pokopališču Drežnica – urejanje severozahodnega dela zemljišča.
Izvaja se ureditev odvodnjavanja ter izvedba teras z grobnimi polji.
(1642) Vzdrževanje grobov: 2.000,00 EUR
Na postavki so zagotovljena sredstva za redno vzdrževanje grobov: Simon Gregorčič, Josip
Pagliaruzzi, Majda Ručna in spomenikov Simona Gregorčiča ter Hrabroslava Volariča na
kobariškem placu (2.000 EUR)
Objekti za rekreacijo
Področje zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov ter površin za rekreacijo.
(1645) Telovadnica Kobarid: 37.550,00 EUR
Materialni stroški(vzdrževanje protipožarnega sistema, varovanje, popravila):10.000,00 EUR,
Sofinanciranje čiščenja športne dvorane: stroški dela s čistili, stroški čistilke: 6.100,00 EUR,
Sofinanciranje materialnih stroškov OŠ (elektrika, ogrevanje, komunala): 21.450,00 EUR.
(1650) Investicije v športne objekte: 1.500,00 EUR
Proračunska sredstva so glede na oceno prejšnjih proračunskih porab načrtovana za ureditev
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in vzdrževalna dela na športnih objektih in površinah (čiščenje umetne trave na zunanjem
nogometnem igrišču, obnova zaščitnih mrež ter mrež za nogometne gole,…).
(1653) Investicije v Telovadnico Kobarid: 20.000,00 EUR
Proračunska sredstva so namenjena za investicijo »Rekonstrukcija garderob s sanitarijami v
Telovadnici Kobarid«- 2.faza, kjer se planira le finančne obveznosti v letu 2018. Investicija je
sofinancirana s sredstvi Fundacije za šport.
(1655) Vzdrževanje parkov in zelenic: 3.000,00 EUR
Sredstva se namenijo za urejanje parkov in zelenic v Kobaridu.
(1660) Komunala – storitve: 27.000,00 EUR
1. Stroški vode na javnih izlivkih: 14.500,00 EUR
Sredstva za plačilo vodarine, kanalizacije in ČN. Poraba vode javnih korit ter
vodnjakov.
2. Komunala – storitve: 12.500,00 EUR
Komunala občinam opravlja storitev vodenja katastra komunalne infrastrukture in
vodenje osnovnih sredstev komunalne infrastrukture. Pogodbena obveznost.
(1665) Upravljanje in vzdrževanje stanovanj: 1.950,00 EUR
Intervencije hišnega sveta, stroški upravljanja in vzdrževanja, deratizacija in potresno, požarno
zavarovanje.
17. ZDRAVSTVENO VARSTVO:

1707 Drugi programi na področju zdravstva

38.000,00 EUR

38.000,00 EUR

Cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja
občanov brez lastnih dohodkov, kar je zakonska obveznost občine ter financiranje stroškov
mrliško pregledne službe z namenom ugotavljanja vzrokov smrti.
(1720) Zdravstveno zavarovanje brezposelnih: 20.000,00 EUR
Občina občanom, ki izpolnjujejo pogoje Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju ter Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, plačuje prispevek za osnovno
zdravstveno zavarovanje. Na podlagi vloge občana, ki takšno pomoč potrebuje, o
upravičenosti do plačila prispevka iz proračuna občine, odloča Center za socialno delo. V
povprečju je mesečno zavarovanih 55 oseb. Sredstva so planirana glede na oceno preteklih
let oziroma glede na število zavarovancev v preteklih letih.
(1725) Mrliško ogledna služba: 18.000,00 EUR
Ta podprogram zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe, ki je zakonska
obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij,
odvoz ponesrečencev s kraja nesreče ter plačilo anonimnih pokopov, za pokojne, ki niso
občani, in sicer v primeru, ko ni mogoče ugotoviti njihove identitete.
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18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

254.839,00 EUR

51.750,00 EUR

(1801) Materialni stroški občinskih stavb: 28.750,00 EUR
Materialni stroški DAM: 14.500,00 EUR Sredstva se bodo namenila za ogrevanje - plin,
komunalo, elektriko, vzdrževanje protipožarnega sistema, letne preglede gasilnih aparatov
in hidrantov, servise in kontrole dvigala, redne preglede požarnega sistema, zamenjavo
dotrajanih polken in oken.
Materialni stroški KD: 11.500,00 EUR Sredstva se bodo namenila za ogrevanje – biomasa,
komunalo, elektriko, vzdrževalna dela, letne preglede gasilnih aparatov in hidrantov,
preizkusa sistemov za kontrolo eksplozivnih plinov in nabava nujne opreme.
Materialni stroški Zelena hiša: 1.500,00 EUR; sredstva se nameni za nujna vzdrževalna dela.
Materialni stroški Breginjsko jedro: 1.000,00 EUR; sredstva se nameni za nujna vzdrževalna
dela.
Materialni stroški Nježna hiša: 250,00 EUR; sredstva se nameni za
elektrike.

plačilo stroškov

(1821) Urejanje sakralne umetnosti: 5.000,00 EUR.
V proračunu se zagotovi 5.000,00 EUR za urejanje sakralne umetnosti in sicer obnovo
cerkva. Sredstva se delijo na podlagi Javnega razpisa za obnovo sakralnih objektov –
cerkva.
(1822) Park spomina Kobarid: 18.000,00 EUR
Ureditev evropskega Parka spomina v Kobaridu. Ob vznožju Gradiča bo postavljeno
Spominsko obeležje vsem padlim na soški fronti. Projekt je prijavljen na Interreg Slovenija –
Italija, v katerem je vodilni partner projekta Fundacija Poti miru. Ocenjena vrednost projekta
je 200.000,00 EUR od katere Občina Kobarid sofinancira 19.000,00 EUR; 1.000,00 EUR je
že financirala v letu 2017, preostanek zneska bremeni leto 2018.

1803 Programi v kulturi

171.889,00 EUR

Dolgoročni cilji so povečanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim subjektov na območju
občine, podpora uveljavljenim kulturnim društvom, ki imajo sedež in delujejo na območju
občine, podpora raznolikim programom in dogodkom, ki so pomembni za kulturni razvoj
občine in njeno promocijo.
Knjižničarstvo in založništvo: 124.014,00 EUR
Podprogram namenja sredstva za dejavnost knjižnice Cirila Kosmača Tolmin, nakup knjig ter
druge programe v knjižnici. Cilj je zagotavljanje čim večje dostopnosti in možnosti uporabe
knjižničnega gradiva za vse starostne skupine ter dolgoročno izboljšanje bralne kulture na
lokalnem nivoju.
Zavod deluje na območju občine Tolmin, Kobarid in Bovec in skladno s tem je urejeno tudi
financiranje njene dejavnosti. S proračunom se zagotavlja 100% pokrivanje stroškov za
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Knjižnico Kobarid in 23% pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Tolmin. Odstotek 23%,
ki odpade na Občino Kobarid je določen glede na število prebivalcev.
(1835) Financiranje JZ Knjižnica CK Tolmin: 97.882,00 EUR.
Iz proračunskih sredstev Občine Kobarid zagotavljamo 23% delež za plače skupnih služb,
100% delež za plače zaposlenih v knjižnici Kobarid ter 23% delež za plače zaposlenih na
potujoči knjižnici:
- plače – knjižnica Tolmin: 36.460,00 EUR,
- plače – knjižnica Kobarid: 50.610,00 EUR,
- materialni stroški – knjižnica Tolmin: 2.103,00 EUR,
- materialni stroški – knjižnica Kobarid: 8.709,00 EUR.

(1840) Bibliobus: 9.492,00 EUR

V okviru te postavke namenjamo sredstva za materialne stroške Bibliobusa, in sicer bencin
in vzdrževanje bibliobusa (23% delež vseh stroškov). S tem tudi zagotavljamo čim boljšo
dostopnost občankam in občanom do knjižnega gradiva.
(1845) Nakup knjižničnega gradiva: 10.000,00 EUR
Zajema nakup gradiva za knjižnico Kobarid v 50% deležu. Dodatni, 50% delež od zneska
zagotovljenega v proračunu, zagotovi Ministrstvo za kulturo.

(1850) Projekti in prireditve: 2.500,00 EUR
V okviru sredstev za prireditve in projekte so predvidena sredstva za prireditve in dejavnosti
za otroke ter odrasle (pravljične ure z Lisico Mico, spodbujanje branja za učence, mladinski
literarni festival Bralnice pod slamnikom, Primorci beremo, predstavitev knjig, Kobariški
knjižni sejem, računalniški tečaji).
(1855) Nakup opreme Knjižnica Kobarid: 4.140,00 EUR
Predvidena sredstva za nakup zastarele računalniške opreme in nakupa opreme zaradi
prehoda na nov računalniški modul COBISS3/izposoja.
Ljubiteljska kultura
Cilj je ohranjanje kulturnega dogajanja v občini in sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev
preko razpisa, ki ga objavi JSKD. Podcilj je organiziranje glasbenih, kulturnih, folklornih,
likovnih in literarnih dogodkov in prireditev na programskem območju in s tem vzdrževanje in
promoviranje kulturnega življenja in druženja. V okviru te postavke preko javnega poziva
sofinanciramo tudi redno delovanje ljubiteljskih kulturnih društev.
(1870) JSKD: 20.300,00 EUR
Sredstva so namenjena programom in dejavnostim Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti, ki je državni sklad z izpostavami v različnih krajih v Sloveniji, tudi v Tolminu.
Fiksne stroške (stroški dela in nujni materialni stroški) financira ministrstvo, pristojno za
kulturo. Občina financira stroške programa (izvedba območnih in regijskih prireditev) v višini
5.000,00 EUR, redno delovanje ljubiteljskih kulturnih društev (programski poziv PRPKobarid) ter strošek kadra dodatne zaposlitve v višini 1.800,00 EUR.
(1871) Prireditve - razpis: 8.000,00 EUR
Skladno s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki
pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo občine Kobarid bo objavljen
javni razpis, ki bo organizatorjem dogodkov na kobariškem omogočil prijavo in pridobitev
sredstev za dogodke. Za ta namen se v proračunu zagotovijo sredstva v skupni višini
10.000,00 EUR.
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(1875) Stroški upravljanja muzejskih zbirk: 12.450,00 EUR
- Plačila po podjemnih pogodbah: Vzdrževanje Nježine hiše 900,00 EUR bruto letno,
vzdrževanje spominske sobe Simona Rutarja v Krnu 650,00 EUR bruto letno.
- Upravljanje muzejskih zbirk: 10.900,00 EUR. 10.000,00 EUR se zagotavlja za izvajanje
skrbniške službe nad rojstno hišo Simona Gregorčiča na Vrsnem. 900,00 EUR se nameni za
izdajo publikacije v kateri bodo objavljeni še nepoznani arhivski podatki o zgodovini vasi
Idrsko.
(1880) Kulturno zgodovinska dediščina: 4.000,00 EUR.
Sredstva so v okviru javnega razpisa namenjena sofinanciranju javnega kulturnega
programa na področju zgodovinsko kulturne dediščine, katerega ustanoviteljica ni država ali
lokalna skupnost. Zgodovinsko kulturna dediščina ima pomembno funkcijo promoviranja
naše občine – tako doma kot na tujem, gre predvsem za dodaten pritok turistov v naše
območje, izvajanje številnih kulturnih dogodkov in spodbujanje čezmejnega sodelovanja.
(1881) Pot miru od Alp do Jadrana – UNESCOV seznam svetovne dediščine: 3.125,00
EUR
Sofinanciranje transnacionalne serijske nominacije »Poti miru od Alp do Jadrana – dediščina
1. svetovne vojne« na UNESCOV seznam svetovne dediščine. Februarja 2016 je bila Pot
miru od Alp do Jadrana – dediščina 1. svetovne vojne vpisana na UNESCO Poskusni
seznam svetovne dediščine. V naslednjih letih bodo potekale aktivnosti za pripravo
poskusnega ter nato tudi končnega dosjeja. Nominacija je sestavljena iz 15-ih točk in poti
miru kot celotnega območja (3 točke iz kobariške občine). Program transnacionalne serijske
nominacije se sofinancira z 22 partnerji, med katerimi je tudi Občina Kobarid. Skupna
vrednost, ki pade na Občino Kobarid je opredeljena na 7.250,00 EUR, ki se razporedi v leta
2017, 2018 in 2019. V letu 2017 se je že namenilo 3.125,00 EUR, enak znesek bremeni tudi
leto 2018, preostanek v letu 2019.
1804 Podpora posebnim skupinam

6.300,00 EUR

Programi drugih posebnih skupin
Z zagotavljanjem sredstev v proračunu dosegamo pomoč skupinam, društvom in
organizacijam, ki se zaradi svoje narave dela nimajo možnosti prijaviti na razpise za
turistična društva, sofinanciranje kulturnih aktivnosti, humanitarnih ter športnih dejavnosti,
imajo pa pomen za Občino Kobarid.
(1885) Sofinanciranje programov drugih društev: 5.300,00 EUR
Iz postavke bodo financirani Društvo upokojencev – 2.900,00 EUR, Zavod Feniks – 900,00
EUR, Združenje borcev – 750,00 EUR, Območno združenje vojnih veteranov vojne za
Slovenijo Gornje Posočje – 750,00.
(1887) PD Kobarid – Koča na planini Kuhinja: 1.000,00 EUR
Glede na pretok obiskovalcev (mimo koče gre Pot miru od Alp do Jadrana in Alpe Adria Trial,
kmalu še Slovensko gorsko kolesarsko transverzala) je kočo nujno potrebno razširiti in
posodobiti. Projekt je ocenjen na 240.000,00 EUR. Planinsko društvo Kobarid je projekt
prijavilo na razpis Fundacije za šport. Občina Kobarid bo v projektu sodelovala kot podpora
investiciji.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

24.900,00 EUR

Programi športa
Dolgoročni cilj je spodbujanje športno-rekreacijske dejavnosti in zagotavljanje pogojev za delo
organizacij, ki se ukvarjajo z mladino.
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(1890) Dotacije športnim društvom: 23.800,00 EUR
Sredstva se namenjajo sofinanciranju programov izvajalcev letnega programa športa
(športna društva in drugi izvajalci programov športa iz 8. člena Zakona o športu). V okviru
javnega razpisa se sofinancirajo redna dejavnost ter izobraževanja za povprečno 17
izvajalcev letno.
(1891) Programi za mladino: 1.100,00 EUR
Sofinancira se izvedbo Oratorija v Kobaridu v višini 500,00 EUR.
Za Planinsko društvo Kobarid (mladinski odsek) in Skavte se zagotavlja 600,00 EUR. 300,00
EUR za Skavte ter 300,00 EUR za MO PD Kobarid.
19. IZOBRAŽEVANJE

1.001.323,81 EUR

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh.
Od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s
posebnimi potrebami ter osnovnega glasbenega izobraževanja.
Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh.
Od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s
posebnimi potrebami ter osnovnega glasbenega izobraževanja.
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

544.164,00 EUR

1. Vrtci – osnova za zagotavljanje sredstev za predšolsko vzgojo je določena v Zakonu o
vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami), Pravilniku o
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14), Pravilniku
o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 192/06 s spremembami) ter Zakonu
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 s spremembami)
Cilj: Zagotoviti varstvo otrok in standarde, ki jih določa zakonodaja.
(1910) Dejavnost Vrtca Kobarid: 495.364,00 EUR
Stroške predšolske vzgoje predstavljajo stroški zaposlenih v vzgoji in tehničnega osebja,
stroški materiala in storitev (funkcionalni stroški objekta in funkcionalni stroški dejavnosti) ter
stroški živil. Stroški se krijejo s strani Občine Kobarid, drugih občin, MŠŠ in staršev. Občina
pokriva stroške (1) varstva in vzgoje predšolskih otrok v višini razlike med potrjeno
ekonomsko ceno programa vrtca in ceno, ki je na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev – ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10 s spremembami) določena staršem, (2) 20
% cene programa za vse otroke, (3) rezervacije ter (4) stroške manjkajočih otrok do
zapolnitve celotnega oddelka. V sklopu proračunske postavke Občina Kobarid pokriva tudi
stroške defektologinje za delo z otroci s posebnimi potrebami v predvideni višini 2.164,31
EUR.
(1915) Financiranje vrtcev izven Občine Kobarid: 37.000,00 EUR
Zagotavljajo se sredstva za tiste otroke, ki obiskujejo vrtec v drugi občini, stalno prebivališče
pa imajo z enim od staršev v Občini Kobarid.
Število predšolskih otrok, ki so vključeni v vrtce izven občine Kobarid je v letu 2018 ocenjeno
na 11 predšolskih otrok, brez upoštevanja predšolskih otrok v bolnišničnem oddelku v
Šempetru pri Gorici, ki so med letom v dnevni oskrbi.
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(1920) Prireditve za otroke: 1.800,00 EUR
Financiranje prireditev za predšolske otroke. Iz proračuna Občine Kobarid: 1.800,00 EUR.
(1925) Vrtec Kobarid in podružnice: 10.000,00 EUR
Sredstva v višini 10.000,00 EUR so namenjena zamenjavi dotrajanega pohištva, nakupu
igral ter investicijskem vzdrževanju centralnega vrtca in podružnic vrtca pri OŠ Simona
Gregorčiča Kobarid.
1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

182.003,81 EUR

1. Osnovno šolstvo:
Na lokalni ravni se po 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) zagotavljajo
sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:
- sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene
šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim
šolam,
- glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno
pogodbo,
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni
šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in
glasbenim šolam,
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in
- sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za
izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo narodne skupnosti.
Cilj: zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnošolskega programa.
(1930) Dejavnost OŠ Simona Gregorčiča Kobarid: 94.500,00 EUR
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov elektrike, ogrevanja, komunale, požarne
varnosti, zavarovanj, varstva pri delu, čistil, materiala in storitev (za manjša vzdrževalna
dela) ter pokrivanju stroškov dela v POŠ Breginj za šolsko leto 2017/2018.
(1935) Osnovna šola Tolmin: 3.739,00 EUR
V Podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami delujeta
dva programa, in sicer prilagojeni program OŠ ter program vzgoje in izobraževanja. V
programa so vključeni otroci z motnjami v razvoju iz občine Tolmin, Kobarid, Bovec in Kanal.
Iz občine Kobarid so vključeni 4 učenci. Obveznosti plačila programa se delijo po deležu
prebivalstva.
(1940) Logoped: 15.212,81 EUR
Občina Kobarid na podlagi dogovora z OŠ Bovec sofinancira 50 % plače in drugih prejemkov
iz dela za logopeda, ki opravlja delo v Osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid.
(1945) Varstvo vozačev: 3.000,00 EUR
Varstvo vozačev sodi v posebne skupine, ki se ne financirajo iz državnega proračuna, zanje
mora sredstva zagotavljati lokalna skupnost.
(1950) Investicijsko vzdrževanje – OŠ Kobarid: 10.000,00 EUR
V letošnjem letu se bo financiralo zamenjavo dotrajanega pohištva, sanacijo podesta,
sofinanciralo hladilno komoro za kuhinjo, dopolnitev igral, kjer je potrebno ter druga manjša
investicijska dela.
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(1952) Investicije v podružnične OŠ: 10.000,00 EUR
V letu 2018 se bo financiralo zamenjavo dotrajanega pohištva, nakup otroških igral, ter druga
manjša investicijska dela.
2. Glasbeno šolstvo
Cilj: Zagotoviti glasbeno izobraževanje v občini Kobarid.
(1955) Glasbena šola: 31.252,00 EUR
Za nemoteno delovanje glasbene šole, občina zagotavlja sredstva za povračila, nadomestila
in druge izdatke zaposlenim, ki so namenjeni kritju stroškov zaposlenih v glasbeni šoli v
skladu s kolektivno pogodbo. Poleg tega občina zagotavlja pokrivanje materialnih stroškov
prostorov Glasbene šole v Kobaridu. Od celotnih sredstev se sredstva v višini 11.000,00
EUR nameni za nabavo zvočno izolativnih vrat, ki so nujne za izvajanje programa v oddelku
v Kobaridu.
3. Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
(1960) Ostali dodatni programi – projekti: 10.000,00 EUR
Občina skladno z zakonom financira dodatne dejavnosti in projekte OŠ Simona Gregorčiča
Kobarid. V letošnjem letu se financira projekte kot so 50 letnica šole, Unesco, Eko zelena
šola, razna tekmovanja, mednarodno povezovanje, bralna značka, nabavo knjig za šolsko
knjižnico in razne ostale dodatne programe.
(1965) Prireditve za otroke - OŠ: 1.800,00 EUR
Financiranje prireditev za osnovnošolske otroke. Iz proračuna Občine Kobarid: 1.800,00
EUR.
(1975) Šola v naravi : 2.500,00 EUR
Program osnovnošolskega izobraževanja v skladu z Zakonom o osnovni šoli (Uradni list RS,
št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) obsega obvezni in razširjeni
program. Med slednjega zakon šteje šolo v naravi, zato je organizacija le-te za šolo obvezna.
Udeležba otrok je tako kot pri drugih oblikah razširjenega programa prostovoljna. Občina
letos sofinancira program šole v naravi v višini 2.500,00 EUR.
1906 Pomoč šolajočim

275.156,00 EUR

1. Pomoč v osnovnem šolstvu
Cilj: Zagotoviti pravočasen in varen prevoz otrok v šolo iz vseh vasi.
(1970) Šolski prevozi: 275.156,00 EUR
Za izvajanje prevozov za OŠ Simona Gregorčiča Kobarid se v šolskem letu 2017/2018
predvideva skupaj 258.156,00 EUR.
Plačilo vzdrževanja in zavarovanja šolskega kombija ter stroške goriva za šolski kombi, 0,26
plače šolskega hišnika, ki opravlja dva krat dnevno prevoz na relaciji Kobarid – Podbela –
Borjana – Breginj, en krat dnevno Kobarid – Smast – Drežnica. Iz proračuna skupaj
10.000,00 EUR.
Prevoz učencev v Podružnično šolo za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi
potrebami – Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin. Iz proračuna skupaj 7.000,00 EUR.
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20. SOCIALNO VARSTVO

290.481,00 EUR

Področje obsega sistem storitev in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu različnih
skupin prebivalstva: družinam, ostarelim, najrevnejšim slojem prebivalstva, telesno in
duševno prizadetim osebam in podobnim. Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene
preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin
prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah.
Poleg obveznosti, ki so določene z zakonom, občina namenja sredstva tudi programom, ki
pomagajo reševati socialne stiske (obdaritev novorojencev, sofinanciranje programov CSD
Tolmin Aktivna starost – sožitje generacij ter Psihosocialna pomoč otrokom in njihovim
družinam, enkratne denarne socialne pomoči).

2002 Varstvo otrok in družine

7.000,00 EUR

(2010) Obdaritev novorojencev: 7.000,00 EUR.
Program zajema enkratni denarni prispevek staršem novorojencev, s katerim se družini
zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka. Skladno
s Pravilnikom o dodelitvi enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Kobarid (Uradni
list RS, št. 57/08) višino denarne pomoči za posamezno leto določi Občinski svet. Sredstva
se predvidi glede na število prejemnikov enkratne denarne pomoči v preteklem letu.
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

283.481,00 EUR

Socialno varstvo invalidov
(2015) Dotacija družinski pomočnik: 10.500,00 EUR
Status »družinskega pomočnika« pridobi oseba, ki v celoti oskrbuje invalidno osebo in zaradi
tega ne more skleniti delovnega razmerja. V glavnem naj bi to vlogo prevzeli ožji družinski
člani invalidnih oseb. Za to delo jim iz statusa »osebnega pomočnika« pripada določeno
nadomestilo v višini minimalne plače. O pridobitvi statusa »družinskega pomočnika« odloča
Center za socialno delo. Do dotacije se predvideva upravičenost ene osebe v letu 2018.
(2020) Posebni zavodi: 37.200,00 EUR.
Sredstva so namenjena doplačilu zavodskega varstva razvojno prizadetim osebam, ki so do
tega upravičene po Zakonu o socialnem varstvu. V letu 2018 predvidevamo, da bodo do
doplačila upravičene štiri osebe.
(2025) Varstveno delovni center Tolmin: 28.800,00 EUR.
Občina je dolžna (so)financirati oskrbo občanov, ki sami nimajo dovolj sredstev za plačilo
oskrbnin. Za leto 2018 predvidevamo sofinanciranje trem osebam.
Socialno varstvo starih

167.506,00 EUR

(2030) Domovi upokojencev: 91.100,00 EUR.
V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za plačilo storitev institucionalnega varstva
odraslih za naše občane, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve v skladu z Uredbo o
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, ter Zakonom o
socialnem varstvu. Število oseb, ki so nastanjene v splošnih socialnih zavodih se skozi leto
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spreminja, spreminjajo pa se tudi ustanove, saj je nastanitev možna v številnih zasebnih,
društvenih in javnih kapacitetah. Naši občani so vključeni v Dom upokojencev Podbrdo,
enoto Petrovo Brdo, Podbrdo in Tolmin, Dom Marije-Marte Karitas Logatec, Dom
upokojencev Idrija ter Zavod pristan.
Celotne stroške domske oskrbe pokriva občina v celoti le izjemoma, v primerih, ko
oskrbovanec nima lastnih dohodkov in tudi ne zavezancev, ki bi bili dolžni prispevati k
oskrbnim stroškov. V primerih, ko imajo oskrbovanci premoženje, se proračunska plačila
oskrbnih stroškov zavarujejo z zaznambo v zemljiški knjigi. V povprečju letno doplačujemo
storitve štirinajstim osebam.
(2035) CSD – Pomoč družini na domu: 76.406,00 EUR
V občini imamo organizirano javno službo za pomoč na domu, ki smo jo dolžni zagotavljati
po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s sprememb.) in Pravilniku o
standardih in normativih socialnovarstvenih storitvah (Uradni list RS, št. 140/2006 s
sprememb.). Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru
invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti
institucionalno varstvo. Pomoč družini na domu, ki jo izvaja CSD Tolmin obsega
gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene ter pomoč pri ohranjanju
socialnih stikov. Oskrbovalke nudijo tudi možnost prinosa kosila. Štiri socialne oskrbovalke,
od katerih vsaka opravi povprečno 95 efektivni ur mesečno oskrbe, nudijo storitev na domu
35-40 uporabnikom.
Socialno varstvo materialno ogroženih

12.200,00 EUR

Cilje je pomoč posameznikom ali družinam pri premagovanju materialne ogroženosti in
socialne izključenosti.
(2040) Subvencioniranje stanarin: 4.200,00 EUR
Zagotavljamo sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni do
subvencionirane najemnine po predpisih s stanovanjskega področja. Gre za plačilo razlike
med zmožnostjo plačila uporabnika in ceno najemnine.
(2045) Socialnovarstvene pomoči: 5.000,00 EUR.
Z enkratno denarno socialno pomočjo se zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih
življenjskih potreb občanom, ki se znajdejo v začasnih socialnih stiskah.
(2050) Subvencioniranje prevozov – Breginj – Kobarid: 3.000,00 EUR
Iz občinskega proračuna se na podlagi pogodbe, sklenjene s podjetjem Avrigo d.d., enkrat
tedensko sofinancira primestna linija Breginj–Kobarid–Breginj.
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

27.275,00 EUR

Občina sofinancira programe in dejavnosti različnim socialno-humanitarnim organizacijam, ki
občanom nudijo strokovno pomoč in ukrepe za blažitev težav, v katerih so se znašli zaradi
starosti, bolezni, invalidnosti ali drugačne oblike prizadetosti.
Sredstva so namenjena za izvedbo dveh preventivnih projektov, ki jih bo izvajal Center za
socialno delo Tolmin in sicer z naslovom:
- Aktivna starost – sožitje generacij v višini 2.100 EUR za program,
- sofinanciranje koordinatorke na preventivnih programih v višini 30 % oz. 6.605,00 EUR,
- Psihosocialna pomoč otrokom in njihovim družinam v višini 700,00 EUR,
200,00 EUR se nameni za Center za zdravljenje odvisnosti, v okviru katerega se izvaja
zdravljenje tako kemičnih kot nekemičnih oblik zasvojenosti. Sofinancira se v deležih
glede na število vključenih uporabnikov iz posamezne občine iz leta 2016.
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(2065) Drugi programi – humanitarna društva: 17.670,00 EUR.
Javni razpis: Proračunska postavka vključuje sredstva za dejavnost in programe dobrodelnih
društev, invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč, katerih člani so občani občine
Kobarid. Sredstva se delijo po Pravilniku o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih
dejavnosti (Uradni list RS, št. 57/08) v višini 5.000,00 EUR.
Rdeči Križ: Sofinancirajo se stroški dela sekretarja za polni delovni čas v deležu, ki glede na
število prebivalcev odpade na Občino Kobarid (23%) ter delovanje in programi, ki ga v
javnem interesu izvaja območno združenje na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti na območju občine. Skupno iz
proračuna: 10.170,00 EUR, od tega za sofinanciranje zaposlene v višini 23 % oz. 5.570,00
EUR ter za programe 4.600,00 EUR.
Karitas: Sredstva v viši 2.500,00 EUR se delijo na Župnijsko karitas Drežnica – 750,00 EUR,
Medžupnijsko karitas Kobarid, Livek – 1.000,00 EUR ter Medžupnijsko karitas Breginj, Sedlo,
Borjana, Kred – 750,00 EUR.
22. SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

70.991,82 EUR

(2210) Odplačilo glavnic za domače kredite: 67.331,82
(2211) Odplačilo obresti za domače kredite: 3.660,00 EUR
Za najeta posojila v znašajo planirane obresti 3.660,00 EUR letno.

Proračunski uporabnik 002 – Župan
(0130) Plače in drugi izdatki župana: 50.082,00 EUR
(0135) Reprezentanca: 6.000,00 EUR
(0136) Protokol: 7.000,00 EUR
Sredstva bodo namenjena nabavi protokolarnih daril, daril ob sklenitvi zakonske zveze,
izdelavi poštne znamke, stroškom protokolarnih obiskov ter drugih protokolarnih zadev.
(0140) Izplačila in drugi izdatki za podžupana: 14.000,00 EUR
23. INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

49.000,00 EUR

(2315) Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč: 42.000,00
EUR
K interventnim ukrepom se pristopi v primerih, ko je bila ogrožena varnost ljudi ter bi
neukrepanje povzročilo ali povečanje sanacijskih del v nadaljevanju ali povečanje na drugih
proračunskih postavkah.
(2315) Splošna proračunska rezervacija: 7.000,00 EUR
Županova rezerva so sredstva, s katerimi razpolaga župan po lastni presoji. O porabi je
dolžan poročati Občinskemu svetu Občine Kobarid ob Zaključnem računu.
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Proračunski uporabnik 003 – Občinski svet
(0110) Plačila svetnikom in članom odborov: 30.000,00 EUR
(0120) Financiranje političnih strank in list: 4.780,00 EUR
Za politične stranke se v letu 2018 nameni 2.390,00 EUR – osnova je število dobljenih
glasov na volitvah 2014; za liste pa je namenjeno 2.390,00 EUR.
(0121) županske volitve: 36.200,00 EUR
(0122) Delna vrnitev stroškov volilne kampanje: 2.000,00 EUR

Proračunski uporabnik 004 – Nadzorni odbor
(0225) Nadzorni odbor: 5.000,00 EUR

Proračunski uporabnik 005 - 014 Krajevne skupnosti
Vseh deset krajevnih skupnosti je planiralo, glede na višino predvidenih lastnih prihodkov in
glede na planirane dotacije iz občinskega proračuna. V letu 2018 se krajevnim skupnostim
za področje izvajanja projektov nameni 81.000,00 EUR, kar je enak znesek kot leta 2017.
Tudi za delovanje ostajajo sredstva v višini lanskoletnega plana in sicer 22.415,00 EUR.
Glede na pobude in izražene potrebe se bo občina s KS uskladila pri izvajanju projektov.

Proračunski uporabnik 015 Skupna občinska uprava
(0635) Skupna občinska uprava: 214.850,43 EUR
Občina je dolžna na podlagi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska
uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« in Sporazuma o medsebojnih
razmerjih št. 010-2/2009 sofinancirati delovanje in nabavo skupne opreme za medobčinsko
upravo v skladu s sprejetim ključem (26,03%), kar za Občino Kobarid v letu 2018 pomenilo
57.020,00 EUR. S 1.1.2018 se bo sedež MUO preselil v Kobarid, torej moramo v našem
proračunu planirati odhodke celotne MUO. Istočasno smo na prihodkovni strani (konto
740100) planirali prihodke v višini 127.725,00 EUR.
Pripravili:
Simon Škvor
Metka Gregorčič,
Anita Volarič,
Tanja Skočir,
Jana Fratina,
Marko Lavrenčič,
Tomaž Skočir,
Andrejka Mežnar,
Nataša Hvala Ivančič.
Župan: Robert Kavčič, l.r.
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