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UVOD 
 
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02); v nadaljnjem besedilu: ZJF) 
določa pravila, ki se uporabljajo pri sestavi in predložitvi proračuna in finančnega načrta, upravljanju s 
premoženjem, zadolževanju in dajanju poroštev, računovodstvu, predložitvi letnih poročil in 
proračunskem nadzoru.  
3. člen ZJF določa, da je proračun akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter 
odhodki in drugi izdatki občine za eno leto.  
V 5. členu ZJF je določeno, da se proračun sprejme z odlokom, v katerem se uredijo tudi druga 
vprašanja povezana z izvrševanjem proračuna.  
ZJF ne določa posebej pravno formalne oblike, v kateri mora biti sprejet občinski proračun, vendar iz 
določbe 2. odstavka 5. člena izhaja, da se proračun sprejme z odlokom. Ta člen določa, da se v 
odloku, s katerim se sprejme občinski proračun določi tudi obseg zadolževanja in vseh predvidenih 
poroštev občine in drugi elementi pomembni za izvrševanje proračuna ter posebna pooblastila 
županu pri izvrševanju proračuna za posamezno leto. Na ravni občine se torej proračun (številčni del 
z obrazložitvami) in normativni del, ki omogoča njegovo izvrševanje v določen letu, objavita skupaj. 
Proračun se sprejme z odlokom. V odloku se uredijo postopki izvrševanja proračuna, pooblastila 
županu pri izvrševanju proračuna, posebnosti upravljanja s premoženjem in obseg zadolževanja 
javnega sektorja občine. 
 
Predlog proračuna Občine Pivka za leto 2005 je pripravljen ob upoštevanju določil Zakona o javnih 
financah, Zakona o financiranju občin, Zakona o računovodstvu, Zakona o javnih skladih in njihovih 
podzakonskih aktov. 
Za pripravo proračuna občine Pivka za leto 2005 je Ministrstvo za finance v mesecu avgustu 2003 
posredovalo globalna kvantitativna izhodišča kot podlago za planiranje  javnofinančnih prihodkov in 
odhodkov v letih od 2004 do 2005. Za leto 2005 so  najpomembnejša izhodišča: izhodiščna plača 
53.748 SIT, sredstva za delovno uspešnost delavcev v javnem sektorju, ki se financirajo iz proračuna 
v višini 2 % od bruto plač, letna rast cen 4,2%. Višina regresa za letni dopust za leto 2005 je 
planirana v višini 144.700 SIT. Sredstva za napredovanje se načrtujejo v višini 0,5% sredstev za 
plače. Višina skupne pokojninske premije za posameznega javnega uslužbenca je sestavljena iz 
minimalne premije v višini 4.355 SIT in dodatne premije, katere višina je odvisna od delovne dobe 
javnega uslužbenca na dan 1.8.2003. 
 
Predlog proračuna občine sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. 
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 
naložb ter račun financiranja. 
Posebni del proračuna sestavljajo odhodki po funkcionalnih dejavnostih 
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov  in je obvezna 
sestavina proračuna.  
 
Zakon o financiranju občin v 24.členu zavezuje Ministrstvo za finance za pripravo izračuna primerne 
porabe in pripadajočih zneskov finančne izravnave občinam na podlagi kvantitativnih izhodišč iz 
makrofiskalnega scenarija za naslednje leto. Ministrstvo je pripravilo predloge izračunov primerne 
porabe in zneskov finančne izravnave za leti 2004 in 2005.  
 
Pri pripravi ocene lastnih prihodkov za kritje primerne porabe občine se ne upoštevajo naslednji 
prihodki: 

- obresti na depozite, 
- najemnine za stanovanja in poslovne prostore, 



- prihodki od prodaje premoženja, 
- drugi prihodki od premoženja, 
- vrnjeni depozitov, akreditivi in garantna pisma, 
- komunalni prispevki, 
- samoprispevki  
- drugi prihodki od občanov za sofinanciranje določenih nalog in obveznosti na lokalni ravni. 

 
PRIHODKI 
 
Ocene prihodkov občinskega proračuna za leto 2005 izhajajo iz predvidenih makroekonomskih 
izhodišč in upoštevajo pričakovane globalne makroekonomske okvire za prihodnje leto. 
 
Na osnovi sedanjih izračunov projekcije kažejo, da bi v letu 2005 skupni obseg celotnih proračunskih 
prihodkov dosegel 1.237.706.000 SIT, kar je 3% manj, kot so bili predvideni celotni prihodki 
občinskega proračuna v letu 2004. 
V nadaljevanju je prikazana ocena prihodkov proračuna po najpomembnejših davčnih in nedavčnih 
prihodkih. 
 

PRIHODKI (struktura plana)

DAVČNI PRIHODKI (43,74%)
NEDAVČNI PRIHODKI (6,60%)
KAPITALSKI PRIHODKI  (17,77%)
PREJETE DONACIJE (0%)
TRANSFERNI PRIHODKI (31,89)

 
 
Slika 1: Planirani prihodki 2005 po skupinah 
 
I. 70 DAVČNI PRIHODKI 
 
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 
Dohodnina: kot individualni davek na dohodek bo prihodnje leto predstavljala okoli 28% vseh 
proračunskih prihodkov in je predvidena za leto 2005 v višini 344.062.000 SIT. Ocena dohodnine 
izhaja iz predvidene ocene letne realne rasti sredstev za plače v letu 2005 in podanih republiških 
makroekonomskih izhodišč  za leti 2004 in 2005.  
 
703 DAVEK NA PREMOŽENJE 
Davek na nepremičnine in premičnine: zajema davek od premoženja stavb in prostorov za počitek 
in rekreacijo ter davek na posest plovnih objektov in motornih vozil. Davek na premoženje se plačuje 
na posest stavb, prostorov za počitek in rekreacijo in plovnih objektov daljših od 8 metrov. Do 
sprejema reforme davkov od premoženja opredeljuje te davke zakon o davkih občanov in ne 
predstavljajo pomembne fiskalne osnove za financiranje javne porabe občin.Odmero za posamezne 
zavezance opravi DURS.  Letni prihodki znašajo 340.000 SIT.  
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: predstavlja do uvedbe reforme davkov od 
premoženja poseben vir, ki je uveden z Zakonom o stavbnih zemljiščih. Območja, na katerih se 
plačuje nadomestilo in njegovo višino določa občina s svojimi akti. 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje lastnik oziroma uporabnik zemljišča, stavbe ali 
dela stavbe. V proračunu predstavlja ta vir pomembno osnovo. Letni priliv znaša približno 99.000.000 
SIT kar pomeni 8% celotnih prihodkov proračuna.  
Davek na dediščine in darila: plačuje ga fizična oseba, ki v državi podeduje ali dobi denar v dar 
premoženje oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju in je planiran 
za leto 2005 v višini 3.209.000 SIT. 
Davek na promet nepremičnin: zavezanec za ta davek je prodajalec nepremičnine. Davek pripada 
občini, v kateri nepremičnina leži. Upoštevaje dinamiko gibanja v preteklih letih je ocenjena višina 
tega vira v letu 2005  10.714.000 SIT. 
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704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 
V strukturi občinskih prihodkov bodo domači davki na blago in storitve v skupnem obsegu 
proračunskih prihodkov predstavljal 7 % udeležbo. 
Davek na dobitek od iger na srečo: plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka, ki ga 
zadene pri igrah na srečo v državi. Z leto 2005 je predvideno 1.473.000 SIT prihodkov iz tega davka.  
Taksa za obremenjevanje vode (odstopljena državna taksa). V letu 2005 je planirana v višini 
29.700.000 SIT in bo porabljena namensko za izgradnjo kanalizacije v Petelinjah. 
Pristojbine za izgradnjo gozdnih cest: predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih 
cest in so predvidene za leto 2005 v višini 10.228.000 SIT.  
Požarna taksa: ureja jo Zakon o varstvu pred požarom in predstavlja enega izmed strogo namenskih 
virov za financiranje nalog s področja požarnega varstva. Zbira se v državnem proračunu, del 
sredstev pa se odvaja občinam za izvrševanje zakonsko določenih nalog. Za leto 2005 je predviden 
prihodek 2.562.000 SIT. 
Taksa za obremenjevanje okolja –(odstopljena državna taksa). Za leto 2005 so planirana sredstva 
v višini 15.000.000 SIT in  bodo porabljena namensko za izgradnjo zbirnega centra. 
 
II. 71 NEDAVČNI PRIHODKI 
 
Celotni nedavčni prihodki proračuna Občine Pivka načrtujemo v prihodnjem letu, da bodo dosegli 
okoli 81.676.000 SIT ali okoli 7% vseh proračunskih prihodkov.  
 
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
Prihodki od obresti: predstavljajo priliv od obresti kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na 
računih občine. 
Prihodki od premoženja: zajemajo predvsem prilive najemnin  za stanovanja in poslovne prostore v 
občinski lasti, zakupnine od oddaje stavbnih zemljišč in prihodke iz naslova podeljenih koncesij in 
drugih oblik izkoriščanja premoženja občine.  V letu 2005 so planirani v višini 30.468.000 SIT. 
 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 
Upravne takse: Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi v upravnih postopkih pri organih občin 
so prihodek proračunov občin. Za leto 2005 so planirani v višini 3.397.000 SIT. 
Prihodki od taks, plačanih v kolekih, se vplačujejo na ustrezne vplačilne račune in razporejajo v 
razmerju 70% : 30% v korist države. Prihodki, ki pripadajo občini, se razporedijo na posamezne 
občine glede na delež proračuna posamezne občine v proračunih vseh občin v RS.  
 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 
Prihodki od komunalnih prispevkov: so prispevki za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč po 
zakonu o stavbnih zemljiščih. Skladno z navedenim zakonom se višina komunalnega prispevka  
določa na podlagi programov opremljanja stavbnih zemljišč. Za leto 2005 ocenjujemo 45.000.000 SIT 
tega prihodka na osnovi ocene gibanj povpraševanja po novogradnjah. 
Drugi nedavčni prihodki: zajemajo prihodke, ki jih ustvarijo upravni organi s svojo dejavnostjo in 
refundacije stroškov Upravne enote in inšpekcijskih služb. Izstavljeni računi za refundacijo stroškov 
temeljijo na osnovi pogodbenih relacij in gibanju tržnih cen posameznih storitev. 
Drugi tekoči prihodki: zajemajo druge nepredvidene in izredne nedavčne prihodke občine. 
 
III. 72 KAPITALSKI PRIHODKI 
V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja. Predvideni priliv od 
prodaje je okoli 220.000.000 SIT ali okoli 18% vseh proračunskih prihodkov. 
 
Prihodki od prodaje poslovnih prostorov:  od prodaje poslovnih prostorov so načrtovani prihodki v 
višini 40.000.000 SIT izhajajoč iz programa prodaje premoženja. 
Prihodki od prodaje stanovanj: od prodaje ostalih stanovanj na podlagi sklepov občinskega sveta v 
načrtovani višini 30.000.000 SIT izhajajoč iz programa prodaje premoženja. 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: na podlagi interesa za nakup stavbnih zemljišč in programa  
prodaje premoženja načrtujemo v letu 2005 priliv v višini 150.000.000 SIT. 
 
V. 74 TRANSFERNI PRIHODKI 
Transferni prihodki so prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in blagajn drugih ravni države. Ker ti 
prihodki niso izvirni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer sredstev iz drugih 
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blagajn javnega financiranja, se v globalni javni bilanci konsolidirajo s transfernimi odhodki. Skupni 
transferni prihodki za leto 2005 so planirani v višini 394.708.000 SIT. 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova tekočih obveznosti (finančna izravnava) je 
za leto 2005 planirana v višini 232.562.000 SIT. 
Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije: predstavljajo namenska sredstva, ki jih 
pridobi občina iz državnega proračuna ali drugih državnih virov za posamezne investicije, pridobljena 
preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev državnega proračuna. 
Sredstva so zajeta na podlagi do sedaj znanih informacij o odobritvi sredstev za posamezno 
investicijo ter kandidatur občine vloženih na različne razpise. 
Predvideni so prihodki iz tega naslova za ureditev hudournika v Narinu, za digitalizacijo prostorskega 
plana, za izgradnjo industrijske cone v Neverkah, za investicijo obnova kuhinje v OŠ Pivka, za 
izgradnjo večnamenske dvorane v Pivki, projekt Grad Ravne… 
 
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA- ODHODKI PO FUNKCIONALNIH DEJAVNOSTIH 
 
Realizacijo odhodkov spremljamo po posameznih funkcionalnih namenih  porabe v posebnem delu 
proračuna. Sredstva proračuna so se razporejala na podlagi sprejetega odloka in predpisov, ki urejajo 
javnofinančno poslovanje. 
 

ODHODKI (PRORAČUN 2005)
TEKOČI 

ODHODKI 
22%

TEKOČI 
TRANSFERI 

25%

NVESTICIJSKI 
ODHODKI 

49%

INVESTICIJSKI 
TRANSFERI 

4%
TEKOČI ODHODKI 

TEKOČI TRANSFERI 

INVESTICIJSKI ODHODKI 

INVESTICIJSKI TRANSFERI 

 
Slika 2: Planirani odhodki 2005 po skupinah 
 
 
TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 
 
Tekoči odhodki predstavljajo 22% vseh odhodkov proračuna oziroma 292.630.000 SIT.  Tekoči 
transferi pa zajemajo 25% vseh odhodkov oziroma 338.284.000 SIT.  
Pri načrtovanju postavk v proračunu za leto 2005 smo upoštevali stopnjo rasti cen v višini 4,3% v 
primerjavi z letom 2004.  
 
01. JAVNA UPRAVA  
Tekoči odhodki in transferi na področju občinskih upravnih organov so v planirani v višini 24.552.000 
SIT in so namenjeni za pokrivanje stroškov delovanja občinskega sveta ter odborov in komisij, 
materialnih stroškov vaških skupnosti, izdatke za tisk in uradne objave, financiranje strank ter stroške 
reprezentance.   
Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi so predvideni v višini 57.846.000 SIT ter 
prispevki v višini 10.000.000 SIT. Izdatki za blago in storitve pri občinski upravi so predvideni v višini 
32.728.000 SIT in so namenjeni za pokrivanje stroškov tako občinske uprave, kot revizorskih in 
davčnih svetovalcev ter odvetniške in notarske službe, za članarine, za odškodnine zaradi sodnih 
postopkov in drugo.  
V letu 2005 je predvidenih proračunskih  sredstev za izvedbo javnih del 2.588.000 SIT, kar znaša 4% 
več kot v proračunu za leto 2004.  
V letu 2005 so planirana sredstva za promocijo, novo leto, Durach, bančne storitve,  ter nadomestilo 
za izvedene prispevke v višini 11.772.000 SIT.  

 
02.  CIVILNA ZAŠČITA 
Planirana sredstva za civilno zaščito znašajo 1.060.000 SIT in so namenjena za delovanje društev na 
področju civilne zaščite. 
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03.  POŽARNA VARNOST 
Sredstva za požarno varnost so v letu 2005 planirana v višini 14.142.000 SIT in so namenjena za 
financiranje javne lokalne gasilske službe ter prostovoljnih gasilskih društev na območju občine.  
 
04. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
Na področju kmetijstva so v proračunu za leto 2005 planirana sredstva v višini 15.202.000 SIT in 
bodo namenjena za izplačilo subvencij na podlagi letnega razpisa.  
 
Na področju razvoja podeželja v vasi Narin je bila v letu 2004  naročena in izdelana projektna 
dokumentacija PGD, PZI ureditvenih oz. vzdrževalnih del struge hudournika Stržen v Narinu na 
območju vasi v skupni dolžini cca 950 m, izdelani so bili vsi geodetski posdnetki, tudi geodetski 
posnetki prečnih profilov, naročena ter v izdelavi je projektna dokumentacija PGD,PZI za ureditev 
središča vasi – za zunanjo ureditev centra.  
Informacijska  pisarna Pivška jezera : v letu 2004 smo pričakovali razpise Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano iz naslova CRPOV vendar razpisov ni bilo (kljub objavljeni uredbi iz marca 
2004). Kljub temu je pridobljeno gradbeno dovoljenje za zunanjo ureditev vaške hiše v Slovenski vasi, 
pričelo pa se je izvajanje programa v hiši. Tako bodo v novembru v vaški hiši potekali Krasoslovni 
dnevi, pripravljen je program za leto 2005. V letu 2005 je predvidena ureditev in trasiranje pešpoti, 
postavitev pojasnjevalnih tabel, promocijski material, dokončanje gradbenih in obrtniških del za 
zunanjo ureditev.  
 
Sredstva za vzdrževanje lokalnih in gozdnih cest ter vzdrževanje železniških prehodov so planirana v 
višini 47.886.000 SIT oziroma 4,3% več kot v proračunu za leto 2004. 
 
Sredstva za vzdrževanje javnih površin in zelenih površin so planirana v višini 31.000.000 SIT.   
 
Sredstva za vzdrževanje vaških in trške skupnosti so planirana v višini 15.500.000 SIT.  
 
Sredstva za malo gospodarstvo so planirana v višini 20.242.000 SIT in so namenjena za subvencijo 
obrestne mere na podlagi objavljenih razpisov, za izobraževanje v gospodarstvu na podlagi 
objavljenih razpisov, sredstva za koordinacijo za muzejsko zbirko ter sredstva za tekoče delovanje 
Regionalne razvojne agencije in Lokalno pospeševalnega centra.  
 
05. VARSTVO OKOLJA 
Planirana so sredstva v višini 6.100.000 SIT in so namenjena za sanacijo divjih odlagališč, druge 
stroške za ekologijo ter stroške za vzdrževanje čistilnih naprav v občini, to sta ČN ZAGORJE in ČN 
pri PSO v PIVKI, kjer je obvezno zagotavljanje delovanja teh naprav vključno z monitoringom, ki je 
potreben v skladu z obstoječo zakonodajo. 
 
06. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 
S temi se zagotavljajo sredstva za operativne odhodke in stroške tekočega vzdrževanja poslovnih 
prostorov in stanovanj. Za leto 2005 so sredstva za vzdrževanje in upravljanje stanovanj in poslovnih 
prostorov prikazana ločeno kot pretekla leta.  
Tekoči odhodki na področju prostorskega načrtovanja in razvoja se nanašajo na računalniške storitve 
za geoinformacijski sistem občine Pivka ter za pomoč pri izdelavi lokacijskih informacij.  
 
07. ZDRAVSTVO 
Planirana sredstva za programe na področju zdravstvenega varstva so  na postavkah Sredstva za 
sodne obdukcije, prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. členu zakona, stroški za mrliško 
ogledno službo ter Šola za starše in so za leto 2005 v višini 10.880.000 SIT. 
  
08. REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ 
Za dejavnosti na področju športa so predvidena sredstva v višini 13.381.000 SIT oziroma 15% več 
kot v proračunu za leto 2004. V letu 2005 so ločeno prikazana sredstva za vzdrževanje športnih 
objektov, ki se bodo razdelila društvom na podlagi razpisa.  
Sredstva za področje kulture so planirana v višini 29.805.000 SIT oziroma 6% več kot v proračunu za 
leto 2004. 
V okviru informativne dejavnosti je na podlagi mnenja revizije postavka za informiranje postavka  
združena, saj se bodo morala sredstva razdeliti v skladu z Zakonom o javnih naročilih in je za leto 
2005 planirana v višini 9.000.000 SIT.  
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09. IZOBRAŽEVANJE 
Programi na področju otroškega varstva so planirani v višini 28.134.000 SIT. Zaradi novih predpisov 
glede evidentiranja stroškov v zvezi s plačili vrtcem  so sredstva za predšolsko vzgojo, prikazana 
ločeno na predšolski vzgoji, kjer se evidentira 20% cen programov prikazana ter na drugih 
dejavnostih na področju sociale, kjer se evidentira razlika med 80% cene programov ter plačili 
staršev. Skupni odhodki v zvezi z plačili vrtca znašajo 87.765.000 SIT.  
Programi na področju osnovnošolstva so planirani v višini 65.024.000 SIT oziroma 6% več kot v 
proračunu za leto 2004.  
 
10. SOCIALNA VARNOST 
Programi na področju socialnega varstva so planirani v višini 106.865.000 SIT oziroma 249% več od 
višine v proračunu za leto 2004, vendar gre predvsem za razliko med 80% programov in plačilom 
staršev, ki se po navodilu za evidentiranje plačil programov vrtcev evidentira na transfere 
posameznikom in gospodinjstvom. 
Sredstva za družinskega pomočnika so nova postavka, ker gre za nov institut. Družinskega 
pomočnika uvaja sprememba Zakona o socialnem varstvu. Gre za obliko pomoči invalidnim osebam, 
ki bi sicer morale v zavodsko varstvo tako pa jim je omogočena domača oskrba.    
 
INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 
 
Investicijski odhodki in transferi so za leto 2005 planirani v višini 696.792.000 SIT.  
 
01. JAVNA UPRAVA 
Za investicije je predvidenih 24.500.000 SIT in so opredeljene v načrtu nabav in gradenj za leto 2005. 
 
03. PROTIPOŽARNA VARNOST  
Sredstva za investicijske transfere na področju protipožarne varnosti so planirana v znesku 7.000.000 
SIT ter sredstva za investicijo v gasilski dom Pivka v višini 1.200.000 SIT.  
 
04. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI  
V letu 2005 so na področju cestne dejavnosti planirana sredstva 91.600.000 SIT za naslednje 
investicije: 

- asfaltiranje ceste Mala Pristava, ki obsega nujno preplastitev osrednjega dela v vasi in 
izdelavo propusta. 

- asfaltiranje ulic v Palčju, ki se je pričelo v letu 2004 in bodo situacije zapadle tudi v letu 2005 
- izgradnja krožišča 1. faza. Predvidena je izgradnja infrastrukture: meteorna in fekalna 

kanalizacija, elektro instalacije, telefonske instalacije, instalacije kabelske televizije in 
izgradnja dostopne ceste do odcepa za parkirišče SPAR in gostilne MARIJA. Na cesti G1-6 
je predvidena izgradnja tretjih zavijalnih pasov z obeh smeri, kar pomeni I. fazo krožišča. 

- Predvidena je sanacija ceste med GORNJO KOŠANO in DOLNJO  KOŠANO. 
- Pločnik Drskovče, v  kolikor bodo pridobljena soglasja lastnikov zemljišč se predvideva 

izgradnja pločnikov ob cesti R2 404 v skupni dolžini 400m. 
 
Na področju vzdrževanja vaških in trške skupnosti so predvidena sredstva v višini 10.100.000 za 
naslednje investicije: 

- Izgradnja podpornih zidov v občini 
- Študije za ureditev tržnice 
- Popravilo zidu na Kolodvorski ulici 

 
Izgradnja industrijske cone je v polnem teku, v letu 2004 smo dokončali z deli za 1.fazo izgradnje 
komunalne infrastrukture v IOC Neverke. V letu 2005  je predivdena izgradnja komunalne 
infrastrukture v IOC Neverke za 2. fazo. 
 
Pri investicijah na področju pokopališč in mrliške vežice so planirana sredstva v višini 15.000.000 SIT 
za dokončanje izgradnje Mrliške vežice v Zagorju ter pričetek del za izvedbo širitve pokopališča 
Pivka. 
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05. VARSTVO OKOLJA 
Za izgradnjo zbirnega centra je bila določena lokacija v industrijski coni v Neverkah. V letu 2005 bo 
narejena  II.faza, torej zunanja ureditev z asfaltom, ograja in vsa infrastruktura. 
 
Na področju investicij v kanalizacije in čistilne naprave so sredstva planirana v višini 98.400.00 SIT za 
naslednje investicije: 

- kanalizacija Petelinje – nadaljevanje investicije iz leta 2004 ureditev osrednje ulice v 
Petelinjah, ki zajema izgradnjo fekalne kanalizacije, obnovo meteornega kanala, vodovoda, 
cestišča ter izvedbo pločnika in gradbenih del za javno razsvetljavo. Istočasno se bodo 
izvajale tudi instalacije telefonije in kabelske televizije, katero pa bodo financirali lastniki te 
infrastrukture. 

- izgradnja Kettejeve ulice 
- nadaljevanje investicije Kosovelove ulice 
- nadaljevanje investicije urejanja infrastrukture na Kalu 
- izdelava projektov za kanalizacijo in čistilno napravo v Pivki 
- nakup zemljišč za ureditev Tovarniške ulice 
 

06. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKO NAČRTOVANJE 
 
Višina sredstev za dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja je za leto 2005 
planirana v znesku 44.000.000 SIT. 
V letu 2004 smo kandidirali za sredstva Phare (PPF2) ter uspešno pridobili sredstva za izdelavo 
projektne ter investicijske dokumentacije. Izdelana bo projektna dokumentacijea za izgradnjo 
svetovalno podjetniškega inkubatorja z ustrezno infrastrukturo v Pivki (načrti arhitekture, gradbene 
konstrukcije, elektroinstalacij in strojnih instalacij, požarni elaborat ter varnostni načrt).  
Izdelana bo tudi Investicijska dokumentacija za investicijski projekt – svetovalno podjetniški inkubator 
v Pivškem domu (izdelan bo idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za 
izvedbo.) 
Za sofinanciranje izdelave regijskega prostorskega plana je predvidenih 1.000.000 SIT.  
Za nakup zemljišč je v proračunu za leto 2005 namenjenih 10.000.000 SIT.  
 
Na področju oskrbe z vodo je v proračunu za leto 2005 predvidena realizacija investicije vodovod 
Suhorje v višini 8.000.000 SIT.  
 
08. REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ 
Investicijska sredstva za šport in kulturo v letu 2005 so planirana v višini 226.700.000 SIT.  
 
V letu 2005 bomo pričeli z izgradnjo večnamenske športne dvorane z dostopno cesto. Predviden 
pričetek del je avgust 2005, dokončanje pa oktober 2006. Priprave na to veliko investicijo potekajo v 
smislu izgradnje take dvorane, ki bo imela res dobro programsko zasnovo, torej da bo v največji 
možni meri zadovoljevala bodoče uporabnike, pa naj bodo to šolarji, športniki, rekreativci, kulturniki ali 
pa samo obiskovalci.  
 
Postavko Razpis za obnovo kulturnih spomenikov smo povišali, ker smo na podlagi letošnjega 
razpisa za obnovo kulturnih spomenikov ugotovili, da so objekti na področju kulturne dediščine v 
povprečju zelo potrebni obnove. Zlasti pereče je stanje na nekaterih sakralnih objektih.  
 
Pri gradu Ravne smo v  letu 2004 pridobili rezultate arhitekturne delavnice, ki je potekala v juniju 
2004 ter bodo vključeni v izdelavo projektne dokumentacije v letu 2005. Izdelan bo idejni projekt, 
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo. Izdelan bo geodetski posnetek 
območja ter idejna zasnova parkovne ureditve okolice gradu.  

 
09. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
 
Predvideni sta dve manjši investiciji v vrtec Pivka in sicer: barvanje ter tesnitev oken in vrat, poleg 
tega pa tudi nabava opreme za novo igralnico. Obstoječa oprema je dotrajana, zato bomo postopoma 
začeli nabavljati novo.  
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OŠ Pivka  
Izvedli bomo več investicijskih vzdrževalnih del, med temi izstopa obnova kuhinje. Pristojni inšpektor 
zahteva preureditev kuhinje na način, ki bo omogočal učinkovito čiščenje in razkuževanje ter 
izvajanje dobre higienske prakse. Obstoječe stanje je torej potrebno preurediti, da bo ustrezalo 
HACCAP-a standardom. Rok za izvršitev del je 1.september v prihodnjem šolskem letu. Predvideli 
smo sredstva v višini 15 mio SIT. Poleg tega bomo izvedli beljenje in lakiralnje v učilnicah, kjer ju 
letos nismo, pobarvali vrata v starem delu šole. 
Nabavili bomo stole in mize za dve učilnici ter računalniško opremo (usmerjevalni ADSL v 
računalniški učilnici). Neurejen je tudi dovoz do šole, saj nekateri starši otroke pripeljejo do vrat, le 
redki pa še upoštevajo znak »samo za zaposlene«. Zadevo bomo skušali urediti z postavitvijo 
zapornice.  
 
Zaradi odločbe inšpekcijskih služb je potrebno v podružnici Šmihel napeljati strelovod.  
 
V osnovni šoli Košana se bo izvedlo manjša investicijska dela (beljenje, lakiranje), poleg tega 
načrtujemo tudi pripravo projekta za elektroinstalacije ter dokončno sanacijo strehe v telovadnici. 
Nabavili bomo računalniško opremo in dokupili opremo za devetletko.     
 
10. SOCIALNO VARSTVO  
Za investicije na področju socialnega varstva smo tudi letos namenili sredstva v višini 1.800.000 SIT. 
Sredstva v višini 300.000 SIT so namenjena za opremo Centra za socialno delo Postojna, ki se bo 
konec leta preselil v nove prostore v TC Primorka. Sedanji prostori so neprimerni, saj ne omogočajo 
dostopa invalidov, poleg tega so brez ustreznih parkirišč. Zaradi dotrajanosti napeljav pa ni mogoče 
tudi sodobno elektronsko poslovanje.    
V letu 2005 je predvidena izdelava dokumentacije za izgradnjo doma za ostarele v Pivki v višini 
1.500.000 SIT.  
 
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
Skladno z Zakonom o javnih financah je načrt razvojnih programov sestavni del proračuna. Načrt 
razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža razvojno politiko 
občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za  naslednja štiri leta.  
Pomembno je, da so v načrt razvojnih programov vključeni vsi izdatki namenjeni za nakup 
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev neposrednih in posrednih proračunskih 
uporabnikov, torej vsi investicijski odhodki in transferi kot tudi tisti za finančni najem (leasing). S tem 
dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta. 
V načrt razvojnih programov so vključeni tako investicijski izdatki kot tudi izdatki za državne  pomoči 
in projekti iz sredstev EU. 
Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in 
mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje 
programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Skladno z 
Zakonom o nadzoru državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 1/00 in 30/01) je potrebno vsako pomoč  priglasiti 
komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi. 
V načrtu razvojnih programov se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za naložbe v prihodnjih štirih 
letih, po posameznih področjih porabe, po projektih ali programih, po letih, v katerih bodo izdatki za 
programe bremenili proračune prihodnjih let in po virih financiranja za celovito izvedbo programov. 
Načrt razvojnih programov se dopolni in na novo potrdi vsako leto ob pripravi letnih proračunov. Načrt 
razvojnih programov  sestavljajo projekti in programi, ki so izvedljivi po  predvideni dinamiki in torej 
tudi v celoti pokriti s predvidenimi viri financiranja. 
Sredstva potrebna za realizacijo razvojnega programa za obdobje 2005-2009 se bodo v okviru 
možnosti planirala z vsakoletnimi proračuni Občine Pivka. Istočasno s terminskimi plani in finančnimi 
potrebami se bo usklajeval tudi razvojni načrt za naslednja leta. 
 
Pivka, 1. december 2004 
 
 
Pripravila:          ŽUPAN:  
Mihaela Kovač, dipl.ekon.        Robert Smrdelj, inž.
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