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državne pomo�i… 
Realizacija oz. stanje projekta 

na dan 30. 06. 2010 

    

0003  ŽUPAN 
    

07  OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
  0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre�ami 

030708 4310 Sofinanciranje nabave gasilskega 
vozila za PGD Kneža 

Nabava gasilskega vozila za PGD Kneža te�e po planu. Doslej je bilo nabavljeno 
samo vozilo brez nadgradnje, za kar je bilo porabljenih 33.000  EUR. Preostalih 
32.000 EUR, ki so za ta namen še v planu, bo porabljenih za sofinanciranje  
nadgradnje, katere dobava je predvidena najkasneje do konca oktobra 2010. 

030708 4310 Nabava strešne kritine za gasilski dom 
Tolmin Sredstva za ta namen še niso porabljena, ker investicija še ni stekla. 

030708 4310 Nabava ra�unalnika za potrebe 
Gasilske zveze Tolmin 

Nabava ra�unalniške opreme za GZ Tolmin je bila realizirana. Investicija je 
znašala 1.195 EUR in je zaklju�ena. 

    

0004  OB�INSKA UPRAVA 
    

03  ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO� 
  0302  Mednarodno sodelovanje in udeležba 

040302 4208 Sofinanciranje priprave in izvedbe 
projektov 

V izvajanju oz. v pripravi je naslednja dokumentacija za prijavo na razpise: 
– �N Modrej, 
– vodovod in kanalizacija Zatolmin, 
– širokopasovne povezave, 
– vodovod Drobo�nik. 

Iz sredstev te postavke je bila financirana tudi izdelava študije Energetski pregled 
OŠ Tolmin. 

    

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
  0402  Informatizacija uprave 

040401 

4202 

Nakup strojne ra�unalniške in 
programske opreme za delovanje 
ob�inske uprave  

Planirana sredstva, namenjena modernizaciji obstoje�e strojne ra�unalniške, 
telekomunikacijske, licen�ne programske opreme in druge opreme, potrebne za 
izvrševanje nalog ob�inske uprave, se v okviru razpoložljive kvote porabljajo za 
nujno potrebne modernizacije oziroma zamenjave obstoje�e opreme. Del 
sredstev je bil porabljen tudi za vzpostavitev telekomunikacijske povezave med 
mati�no stavbo ob�inske uprave  ter »dislocirano enoto« na Tumovem drevoredu 
št. 7. 

4207 

  0403  Druge skupne administrativne službe 
040405 4205 Investicije in investicijsko vzdrževanje Planirana sredstva, namenjena obnovi oziroma preureditvi poslovnega prostora 
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4208 
poslovnih prostorov na Tumovem drevoredu št. 7 iz gostinskega lokala v dodatne pisarne, potrebne 

za delovanje ob�inske uprave, ter nabavi najnujnejše pisarniške opreme za te 
pisarne, so bila porabljena v okviru plana. Predvidena dela so zaklju�ena, 
prostori služijo svojemu namenu od 3.5.2010 dalje. 

�  � �

05  ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
  0502  Znanstveno-raziskovalna dejavnost 

040501 4029 Projekt IN-PRIME  

Ministrstvo za gospodarstvo (MG) je decembra 2009 objavilo javni poziv za 
predložitev predlogov projektov vzpostavitve gospodarsko razvojno logisti�ne 
infrastrukture nacionalnega pomena. S tem pozivom je MG preverjalo interes, 
pripravljenost in sposobnost potencialnih prijaviteljev za izvedbo celovitih 
projektov gospodarsko razvojno logisti�ne infrastrukture v programskem obdobju 
do leta 2013.  
Projektna skupina IN PRIME je januarja 2010 pripravila dva projekta, in sicer: 

� mrežni inkubator, v katerega so vklju�ene Ob�ina Ajdovš�ina, Mestna 
ob�ina Nova Gorica, Ob�ina Šempeter pri Gorici in Ob�ina Kobarid ter  

� kompeten�ni center IN PRIME – TG.si, ki pomeni nadgradnjo projekta 
izgradnje Tehnološkega parka IN PRIME (ki je v izvajanju). 

Na osnovi zbranih projektnih predlogov MG oblikuje javni razpis, ki naj bi bil 
objavljen v mesecu juliju; pogoji javnega razpisa niso poznani in zato se bodo 
potencialni prijavitelji šele na osnovi objavljenega javnega razpisa odlo�ili, katere 
projekte pripraviti in prijaviti. Skladno s sklepom sveta regije (junij 2010) bo 
projektna skupina sodelovala s posameznimi prijavitelji pri pripravi projektov. 

    

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
  0601 Delovanje na podro�ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

040603 4323 Delovanje Posoškega razvojnega 
centra 

V sklopu pogodbe za delovanje PRC-ja je opredeljenih 8.000 EUR za nabavo 
osnovnih sredstev. S temi sredstvi bodo v jeseni nabavljeni novi ra�unalniki, 
potrebni za opravljanje raznovrstnih aktivnosti PRC-ja. 

  0603 Dejavnost ob�inske uprave 

040617 4029 Vzpostavitev sistema kakovosti v 
upravi 

Aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo sistema kakovosti v upravi (operativni ukrepi 
kot  posledica v lanskem letu opravljene analize), bodo aktivirane v drugi polovici 
leta 2010.  

040613 4202 Nakup opreme 

Planirana sredstva za nakup nove opreme s ciljem modernizacije obstoje�e in 
nadomestitve dotrajane pisarniške, telekomunikacijske in druge tehni�ne 
opreme, potrebne za delo ob�inske uprave, se v okviru razpoložljive kvote 
porabljajo za nujno potrebne modernizacije oziroma zamenjave obstoje�e 
opreme. 

    

11  KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
  1102  Program reforme kmetijstva in živilstva 
041110 4102 

Državna pomo� – subvencije na 
podro�ju kmetijstva (naložbe v 
posodobitev kmetijskih gospodarstev, 
tehni�na podpora v kmetijstvu, naložbe v 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah, 
operativni stroški transporta)  

Konec maja je bil objavljen javni razpis za dodelitev pomo�i na podro�ju 
kmetijstva. Sredstva so bila razpisana za štiri ukrepe, in sicer v višini, kot so bila 
planirana s prora�unom za leto 2010. Na razpis je prispelo 31 vlog. Komisija je 
odpiranje vlog opravila 22. junija, v tem trenutku te�e postopek dopolnjevanja 
vlog, zato sklepi o dodelitvi sredstev še niso bili izdani. Upravi�enci bodo skladno 
z dolo�ili pogodbe o sofinanciranju ob�inski upravi dostavljali zahtevke  za 
izpla�ilo sredstev skupaj z zahtevano dokumentacijo po zaklju�ku prijavljene 
naložbe oziroma aktivnosti. Kon�na realizacija je zato odvisna od tega, ali bodo 
vse naložbe in aktivnosti, za katere bo odobreno sofinanciranje, tudi ustrezno 
izpeljane in ali bodo upravi�enci ob�inski upravi pravo�asno predložili ustrezna 
dokazila, ki so podlaga za nakazilo odobrenih sredstev.  

041111 4120 
041113 4102 
041114 4102 

041107 4102 

041112 4311 Projekt: LEADER/LAS 

V okviru te prora�unske postavke so bila do 30. junija 2010 realizirana tri 
izpla�ila, in sicer za naslednja dva namena: 

– poravnana je bila pogodbena obveznost v višini 14.000 EUR za delovanje 
LAS za razvoj (od tega se pri�akuje še v letu 2010 refundacijo MKGP v 
višini 50 %) ter 

– pla�ilo preostanka pogodbene obveznosti ob�ine v okviru projekta »Meso 
drobnice - Priložnost in izziv« (LIN 2008), ki ga izvaja Društvo rejcev 
drobnice Zgornje Poso�je. Gre za pla�ila, ki se nanašajo na aktivnosti iz 
leta 2009, a so upoštevaje zakonsko dolo�ene pla�ilne roke, v pla�ilo 
zapadli v letu 2010. 
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13  PROMET, PROMETNA INFRATRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
  1302  Cestni promet in infrastruktura 

041303 4205 Nujne intervencije na cestah – 
investicijsko vzdrževanje in obnove Izvajajo se teko�e aktivnosti. 

041304 4205 Investicijsko vzdrževanje ulic in trgov Izvedena je bila asfaltacija Ilirske in Grajske ulice v Tolminu ter izvedba stopnic 
na Mostu na So�i. 

041304 4208 Ureditev trga pred pošto v Tolminu Investicija je zaklju�ena. 

041304 4205 Ureditev Gregor�i�eve ulice Izbran je izvajalec. Dela se bodo za�ela predvidoma v za�etku julija. 

041305 4208 Izdelava projektne dokumentacije  Naro�en je projekt ureditve Gregor�i�eve ulice, cestne ureditve na Mostu na So�i 
in avtobusnih postajališ� v dolini Idrijce. 

041309 4205 Lokalna cesta Tolmin-Tolminske 
Ravne Dela se bodo za�ela predvidoma v drugi polovici leta. 

041309 4205 Investicijsko vzdrževanje lokalne ceste 
- zid Laz Investicija je v izvajanju, zaklju�ena bo predvidoma do konca julija. 

041309 4205 Sanacija plazu Dolje - Gabrje Izvajalec je izbran, dela se bodo predvidoma za�ela v drugem tednu julija. 

041309 4205 Ureditev zidu Podmelec Investicija je v izvajanju. Predvideni za�etek del (april 2010) se je zamaknil 
zaradi zapore ceste Pod klju�em. 

041309 4205 Asfaltacija dela ceste do Sel nad 
Podmelcem in ureditev odvodnjavanja Investicija je zaklju�ena. 

041309 4205 Asfaltacija dela ceste do Bukovskega 
vrha in ureditev odvodnjavanja Opravljena je priprava za asfaltacjo.  

041309 4205 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest V pripravi. Predvidena so dela v vasi Ponikve. 

041309 4205 Investicijsko vzdrževanje avtobusnih 
postajališ� Dokumentacija je v potrjevanju na DRSC. 

041310 4205 Krajevne javne poti Gorenja Trebuša Investicija bo izvajana v drugi polovici leta. 

041310 4205 Krajevne javne poti Dolenja Trebuša Investicija bo izvajana v drugi polovici leta. 

041310 4205 Obnova brvi Stopnik Investicija je v delu, ki se nanaša na investiranje ob�ine, zaklju�ena.  

041310 4205 Krajevna javna pot Hudajužna - Obloke Investicija je v teku. 

041310 4205 Investicijsko vzdrževanje krajevnih 
javnih poti 

Predvidena dela so v teku: izvaja se ureditev dela poti na Volarjah, ureditev 
ceste Hotešk–Postaja, ureditev odvodnjavanja ceste V luži, širitev propustov na 
cesti Podbrdo–Ava, asfaltacija dela cestiš�a Drobo�nik–Log. 

041310 4205 Klavže - ureditev središ�a naselja Investicija je zaklju�ena – zgrajena so bila parkiriš�a v naselju. 

041310 4205 Asfaltacija Utrski vrh Investicija se izvaja skupaj z Ob�ino Idrija in je v dogovarjanju. 



NRP – Pregled realizacije/stanja projekta situacija na dan 30. junij 2010 
 

 

041310 4205 Asfaltacija Hotešk-Slap ob Idrijci-
Temnik Investicija bo izvedena v drugi polovici leta. 

041325 4205 Interventni zaš�itni ukrepi po poplavah  
Pripravljena je dokumentacija in izbran izvajalec za izgradnjo zidu na cesti 
Kneža–Kneške Ravne. V teku je potrditev sofinanciranja s strani Ministrstva za 
okolje in prostor. 

041329 4204 Kolesarska steza Gorenji Log Investicija je v izvajanju. 

041323 4202 Prometna signalizacija na javnih 
cestah 

Glede predvidenih aktivnosti potekajo dogovori z Lokalno turisti�no organizacijo 
Soto�je. 

041314 
4204 Gradnja in investicijsko vzdrževanje 

javne razsvetljave 
V izvajanju. Izvedena je že zamenjava svetilk v Podbrdu, predvideni sta še 
zamenjava v �adrgu in Podmelcu, izvedeno je tudi naro�ilo novih svetilk. 4311 

   �

14  GOSPODARSTVO 
  1402   Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

041401 4102 
Državna pomo� – subvencioniranje 
obrestne mere pri posojilih malemu 
gospodarstvu 

Javni razpis za dodelitev sredstev (pomo� »de minimis« v obliki subvencije 
obrestne mere), planiranih s prora�unom za 2010, bo objavljen po uveljavitvi 
predlaganega novega »Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v ob�ini Tolmin«. Osnutek 
pravilnika bo Ob�inski svet Ob�ine Tolmin obravnaval v za�etku julija. Pred 
objavo razpisa pa je potrebna tudi potrditev sheme dodeljevanja državne pomo�i 
po pravilu »de minimis« pri Ministrstvu za finance ter izvedba postopka javnega 
naro�anja za izbiro sodelujo�e (ih) bank(e). Ob upoštevanju terminskega plana 
potrebnih »pred-razpisnih« aktivnosti, bo javni razpis predvidoma objavljen v 
jesenskem �asu. 

041411 4102 Državna pomo� – subvencioniranje 
najemnin mladim podjetnikom 

Upoštevaje dejstvo, da Ob�ina Tolmin še ni sprejela pravilnika, ki bi predstavljal 
pravno osnovo za dodeljevanje pomo�i »de minimis« v obliki subvencioniranja 
najemnin mladim podjetnikom, so se v prora�unu predvidena sredstva za ta 
namen z rebalansom prora�una št. 1-2010  v celoti  prenesla na  prora�unsko 
postavko 041401 »Subvencioniranje obrestnih mer malemu gospodarstvu«.   

  1403   Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

041409 4020 Program CRPOV – izvedbeni del 

Iz sredstev planiranih na tej prora�unski postavki je bilo do 30. junija 2010 
�rpanih skupno 13.589,53 EUR, in sicer za: 
– zagotovitev dodatnih sredstev za asfaltacijo igriš�a v Zatolminu, 
– sofinanciranje napeljave elektrike in vodovoda do Johnsona pod Gabrjami, 
– sofinanciranje dela vaških ulic na Idriji pri Ba�i, 
– sofinanciranje izdelave kamnitih ploš� s hišnimi imeni na �iginju. 

    

15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE 
  1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

041501 4311 Lo�eno zbiranje odpadkov Nabavljene so bile posode za lo�eno zbiranje, ki so bile razmeš�ene v Tolminu. 
V pripravi je tudi razmestitev posod v naselju Volarje. 

041503 4311 Zapiranje in rekultiviranje odlagališ�a 
Štrklepce Dela so v izvajanju. 

041505 4204 �istilna naprava Podbrdo Dela so v izvajanju. Zaklju�ek je predviden do konca septembra 2010 

041505 4204 Kanalizacija Poljubinj (Godi�a) Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, v pripravi je razpis za izbiro izvajalca. 

041505 4311 Kanalizacija Idrija pri Ba�i Dela so izvedena. 

    �istilna naprava Modrej Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Oddana je prijava projekta na razpis za 
pridobitev mednarodnih sredstev. 

041508 4311 Investicija Podbrdo Podpisan je dogovor o sofinanciranju med Ob�ino Tolmin in DRSC. 
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16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO-KOMUNALNA DEJAVNOST 
  1602  Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

041602 4311 Kataster komunalnih naprav Gre za izvajanje teko�ih nalog. GURS so bili predani celoten kataster 
vodooskrbe v ob�ini Tolmin. 

041603 4208 Prostorski dokumenti ob�ine Smo v postopku pridobivanja soglasij za OPN. 

  1603  Komunalna dejavnost 

041605 4311 Rekonstrukcija vodovoda Zadlaš�ica Dela so v teku. 

041605 4311 Ureditev dezinfekcije Dela so v teku. 

041605 4311 Vodovod Drobo�nik Izbran je bil izvajalec del. Dela se bodo predvidoma pri�ela v mesecu juliju. 

041605 4311 Vodovod Dolje Dela bodo predvidoma izvedena v juliju in avgustu. 

041605 4311 Projektna dokumentacija Aktivnosti potekajo skozi celo leto skladno s planom. 

041618 4311 Urejanje pokopališ� Obnovljena je bila stara vežica v Tolminu. Dela so zaklju�ena. 

  1605  Spodbujanje stanovanjske gradnje 

041608 4205 
Gradnja, nakup in investicijsko 
vzdrževanje ob�inskih stanovanj, 
projektiranje stanovanj 

Doslej je bilo opravljenih za 44.669 EUR del, in sicer: 
� zamenjava strehe na objektih: Prekomorskih brigad 9, Most na So�i 

24/c in Slap ob Idrijci 36/f; 
� obnova kopalnice v stanovanjih: Kosovelova 1/a, Prekomorskih brigad 

8, Ulica Prekomorskih brigad 4 in Slap ob Idrijci 36/f; 
� zamenjava oken in/ali vrat v stanovanjih: Kosovelova 6, Prekomorskih 

brigad 8, Trg 1. maja 2 in Slap ob Idrijci 36/f; 
� obnova stanovanjskih prostorov: Žagarjeva 4 (parket, stene), Trg 1. 

maja 2 (laminat), Prekomorskih brigad 8 (izolacija) in Slap ob Idrijci 
36/f (tlaki);  

� urejanje skupnih delov stavbe: Gregor�i�eva 18/a (vhodna vrata), 
Prekomorskih brigad 4 (nadstrešek), Žagarjeva 5 (gradbena dela in 
plo�nik okoli hiše). 

  1606  Urejanje ob�inskih zemljiš� 

041614 4206 Nakupi kmetijskih zemljiš� in gozdov 
Realizacija plana na tej prora�unski postavki je odvisna od poteka posameznih 
pravnih poslov, ki so predvideni z Letnim na�rtom pridobivanja finan�nega in 
stvarnega premoženja Ob�ine Tolmin za leto 2010. V 1. polletju 2010 so bili 
nakupi kmetijskih zemljiš� in gozdov realizirani v skupni višini 17.944 EUR. 

041615 4206 Nakupi stavbnih zemljiš� 
Realizacija plana na tej prora�unski postavki je odvisna od poteka posameznih 
pravnih poslov, ki so predvideni z Letnim na�rtom pridobivanja finan�nega in 
stvarnega premoženja Ob�ine Tolmin za leto 2010. V 1. polletju 2010 so bili 
nakupi stavbnih zemljiš� realizirani v skupni višini 12.418 EUR. 

041617 4206 Nakupi  zemljiš� - plo�nik Zatolmin Dogovori oziroma usklajevanja glede odkupne cene še potekajo, zato za namen 
izgradnje plo�nika Zatolmin ni bil zaklju�en še noben nakup zemljiš�a. 

    

18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
  1802  Ohranjanje kulturne dediš�ine 

041827 4205 Urejanje grajskih ruševin - Kozlov rob Vzdrževalna dela so v teku. 
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  1803  Programi v kulturi 

041814 4323 Investicije in investicijsko vzdrževanje 
Knjižnice Cirila Kosma�a Tolmin Vzdrževalna dela so v pripravi. 

  1805  Šport in prosto�asne aktivnosti 

041817 4323 Investicije in investicijsko vzdrževanje 
športnih objektov 

Na�rtovana izvedba: (a) lakiranje parketa v telovadnici ŠC Tolmin v mesecu 
juliju, (b) preplastitev košarkarskega igriš�a v ŠP Brajda: v obdelavi so razli�ne 
variante, zato je izvedba odložena na jesenske mesece, (c) ureditev parkiriš�a 
na J strani ŠC do konca meseca septembra. 

041829 4200 Nakup in gradnja športnih objektov Pogodba o nakupu zemljiš�a s pripadajo�o športno infrastrukturo Na logu je v 
podpisovanju na Ministrstvu za obrambo. 

041818 4310 Dejavnost Mladinskega centra Vzdrževalna dela v prostorih Mink-a Tolmin se bodo izvajala v mesecu avgustu 
in septembru. 

    

19  IZOBRAŽEVANJE 
  1903  Primarno in sekundarno izobraževanje 

041903 4323 Izvedba tehni�nega pregleda OŠ Most 
na So�i Predvideno na koncu leta 2010. 

041903 4323 Menjava stavbnega pohištva PŠ Vol�e 
(okna in zunanja vrata) Dela so se za�ela 28. 6. 2010. 

041903 4323 Obnova garderob in sanitarij v 
telovadnici OŠ Podbrdo Dela so se za�ela 28. 6. 2010. 

041903 4323 Obnova terase vrtca OŠ Podbrdo Izvedeno v letu 2009, izvajalec pa mora letos odpraviti napake. 

041903 4323 Obnova razdelilne kuhinje v vrtcu OŠ 
Most na So�i Dela so se za�ela 28. 6. 2010. 

041903 4323 Obnova kotlarne PŠ Podmelec Obnova je izvedena. 

041903 4323 Zamenjava kotla v kuhinji in napeljava 
vode Dela bodo izvedena v poletnih mesecih. 

041903 4323 

Obnova varnostne razsvetljave v 
šolskih stavbah Most na So�i, 
Podmelec, Šentviška Gora in Dolenja 
Trebuša 

Obnova varnostne razsvetljave je izvedena. 

041905 
4204 

Izgradnja Glasbene šole Tolmin Gradnja je zaklju�ena, v teku je nabava audio in video opreme za dvorano ter 
ureditev plesnega studia. 4208 

  1904  Terciarno izobraževanje 

041909 4135 Sofinanciranje programa VIRS 

Pod okriljem VIRS-a iz Nove Gorice Fakulteta za strojništvo iz Ljubljane v 
Tolminu od leta 2007 izvaja izredni visokošolski študij strojništva, ki ga poleg 
delodajalcev in študentov sofinancirajo vse tri posoške ob�ine. 
Študij poteka skladno s programom; obiskuje ga 14 slušateljev. Študentje se 
bodo v jeseni 2010 vpisali v �etrti semester študija. 

  1905  Drugi izobraževalni programi 

041910 4135 Sofinanciranje programov 
izobraževanja odraslih 

Na obmo�ju ob�ine Tolmin so bili v prvi polovici leta 2010 izvedeni naslednji 
programi izobraževanja odraslih: 

� Komunikacija za turisti�ne ponudnike (120-urni program), 
� Komunikacija za sobodajalce (120-urni program), 
� Sporo�ilo vode (120-urni program), 
� Most do izobrazbe (za brezposelne osebe; 120 – urni program), 
� Varuhi zemlje (25-urni študijski krožek), 
� Šempavski pirhi (25-urni študijski krožek), 
� Te�aj nemškega jezika (25-urni program), 
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� Pisanje pirhov (25-urni program), 
� Starodavne modrosti za vsakdanje življenje (25-urni program), 
� Umetnostna zgodovina (25-urni program), 
� Te�aj španš�ine (25-urni program) in 
� Te�aj angleš�ine (25-urni program). 

  1906  Pomo�i šolajo�im 

041908 4029 Projekt: Regijska štipendijska shema 

V RŠS sta v šolskem letu 2009/2010 vklju�ena dva štipendista iz ob�ine Tolmin. 
Njun  soštipenditor - bodo�i delodajalec  - je podjetje Hidria AET d.o.o.  Tolmin. 
 
Glede na to, da z letom 2010 v sklopu posoške štipendijske sheme (razvojni 
program SO�A 2007 – 2013) ne bodo podeljene nove štipendije, Posoški 
razvojni center kot nosilec RŠS vse delodajalce iz Poso�ja usmerja v RŠS. 
Podatek, koliko delodajalcev iz ob�ine Tolmin bo vstopilo v RŠS, bo znan konec 
meseca julija, ko se zaklju�uje poziv delodajalcem za vstop v RŠS. 

041911 4029 Sofinanciranje štipendij Skupaj s PRC sofinanciramo eno štipendijo za študij stomatologije. 

    

20  SOCIALNO VARSTVO 
  2004  Izvajanje programov socialnega varstva 

042008 4119 Subvencioniranje najemnin 

Subvencioniranje neprofitnih najemnin za upravi�ene najemnike neprofitnih 
ob�inskih stanovanj ter neprofitnega in tržnega dela najemnin za upravi�ene 
najemnike profitnih stanovanj poteka v okviru plana prora�una za leto 2010. 
Država bo v letu 2011 na podlagi zahtevka Ob�ini Tolmin povrnila 50 % tržnih 
subvencij, izpla�anih v letu 2010.  

    

0026  KRAJEVNA SKUPNOST VOL�E 
    

16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
  1603  Komunalne dejavnost 

261602 4204 Urejanje pokopališ� in vežic - KS Vol�e Izgradnja nove mrliške vežice v Vol�ah je zaklju�ena. 
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