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 OBČINA CERKNO 
               ŽUPAN 
 
  

 
 

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE CERKNO 
ZA LETO 2015 – 2. BRANJE 

 
 
Občina Cerkno je v mesecu marcu leta 2012 izdelala predlog proračuna za leto 2015 in ga dne 
12.03.2015 sprejela v prvem branju. Predlog proračuna, ki je pripravljen za drugo obravnavo se 
glede na prejšnjo spreminja v naslednjih postavkah: 
 
I. SPLOŠNI DEL 
 
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
711100 Upravne takse in pristojbine     
          
Na osnovi Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, ki med drugim uvaja tudi 
upravno takso za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča se postavka na podlagi števila izdanih 
potrdil v letu 2014 dvigne za 5.000 EUR 
 
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 
Na podlagi razdelilnika, ki smo ga prejeli s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
se Občini Cerkno v letu 2015 za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1 namenijo sredstva v 
višini 62.703 EUR, kar predstavlja 65.297 EUR manj sredstev, kot smo jih predvideli v 1. branju 
proračuna. 
 
II.  POSEBNI DEL 
 

10 OBČINSKI SVET  
 
Področje 01– POLITIČNI SISTEM 
 
Proračunska postavka 100102 Povračilo stroškov volilne kampanje 

Znesek se uskladi s poročili, ki so jih priložili organizatorji volilne kampanje. 
  

12 ŽUPAN 
 
Področje 01– POLITIČNI SISTEM 
 
Proračunska postavka 120100 Plače in drugi izdatki – župan 

Proračunska postavka 120101 Prispevki delodajalca za socialno varnost 

Ker bivšemu županu pripadata odpravnini v višini dveh njegovih zadnjih plač in ne treh, kot smo 
jih predvideli v 1. branju proračuna se postavka zmanjša za 3.404 €, posledično se zmanjšajo tudi 
prispevki delodajalca na obdavčeni del odpravnine. 
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13  OBČINSKA UPRAVA  
 
Področje 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
Proračunska postavka 131317 – Modernizacije, posodabljanje 

Za modernizacijo oziroma posodobitve cest v smislu izboljšanja prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti 
cest ter posodabljanje problematičnih odsekov občinskih cest, se v letu 2015 predvideva, izvedba 
rekonstrukcije ovinka Črna mlaka, na cesti Stopnik-Šebrelje (cca. 44576€), sanacija plazu in popravilo 
mostu na cesti Zakojca – Hudajužna, skupaj z Občino Tolmin (cca. 30000€) ter poplačilo asfaltacije na cesti 
Zakriž-Cerkno (stara cesta) izvedene v letu 2014 (cca. 17000€), poplačilo asfaltacije Močnik v Novakih 
(cca. 12000€), sanacija "rajde" pod Zakrižem (cca. 10000€), asfaltacija javnih poti v Žabžah ob soudeležbi 
krajanov (cca. 20000). 
 
Proračunska postavka 131399 – Obnova LC 04310 Jesenica-Orehek 

Na cesti Jesenica Orehek, odsek mimo Gradeža se predvideva izvedba obnove odseka ceste v skupni dolžini 
cca 500 m. Potrebna bo razširitev in utrditev vozišča, ureditev ustreznega odvodnjavanja padavinskih voda, 
sanacija brežin, asfaltacija vozišča, ureditev bankin in varnostno odbojnih ograj. Investicijo se bo izvajala ob 
uspešni prijavi na podlagi 23. člena ZFO. Sredstva se zmanjšajo na podlagi izračuna po Zakonu o ukrepih za 
uravnoteženje javnih financ  
 
Področje 14 – GOSPODARSTVO 
 
Proračunska postavka 131435 Ureditev podpornega zidu s kapelico 

Planirana sredstva na postavki se zmanjšajo za 1.950 EUR, zaradi pridobljenega popusta na 
izvedena dela, ki ga je ponudil eden izmed izvajalcev. 
 
Področje 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
Proračunska postavka 131891 Premična in nesnovna kulturna dediščina 

Občina Cerkno si je v Lokalnem programu za kulturo v občini Cerkno 2015-2018 zadala cilje ohranjanja, 
spodbujanja in razvijanja premične in nesnovne kulturne dediščine in razvijanje kakovostnih vsebin 
povezanih z le-to. Sredstva bodo po sprejemu pravilnika razdeljena upravičencem na osnovi prijav na javni 
razpis.  
 
Proračunska postavka 131815 Založniška dejavnost (Idrijski razgledi in drugo) 

Na postavki se ohranijo sredstva v višini 3.000 EUR in sicer 2.000 EUR za izdajo Idrijskih 
razgledov, ter 1.000 EUR zatisk brošur pesniških utrinkov učencev OŠ Cerkno ob 200 – letnici 
rojstva dr. Franca Močnika.  
 
Proračunska postavka 131893 Inovativni projekti na področju kulture 

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju inovativnih projektov na področju kulture v letu 2015 
(spodbujanje idejno dobro zasnovanih vsebin, spodbuda mednarodnim projektom, enkratnim projektom, ki 
so koristni za skupnost in promocijo kraja). Sredstva bodo razdeljena po sprejemu pravilnika in sicer na 
osnovi javnega razpisa.   
 
Proračunska postavka 131888 – Pihalni orkester 

Sredstva so prerazporejena na PP 131891. 
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Proračunska postavka 131892 Ljubiteljska kulturna dejavnost 

Sredstva v višini 12.100 € so namenjena sofinanciranju ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev. Sredstva 
bodo razdeljena po sprejemu pravilnika na osnovi javnega razpisa. 
 
Proračunska postavka 131894 Cerkljanske novice 

Sredstva v višini 16.288 EUR za izdajo lokalnega časopisa se prikažejo v okviru samostojne 
postavke, ki na podlagi programske klasifikacije sodi v glavni program 1803 – Programi v kulturi, 
ter v podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               Župan: 
                                                                                             Jurij Kavčič 


