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13. dopisne seje Občinskega sveta Občine Cerkno, 

ki je bila v petek, 28.10.2016. 

 

 

Za sejo je bil predlagan naslednji  d n e v n i   r e d : 

 

1. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 – hitri postopek. 

 

Predlog SKLEPA: 

Občinski svet Občine Cerkno potrjuje Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Cerkno za leto 2016 po hitrem postopku. 

 

 

Glasovanje je potekalo po elektronski pošti na naslov tajnik@cerkno.si oz. obcina@cerkno.si. 

Glasovalo se je tako, da se je za posamezen predlog sklepa glasovalo ZA ali PROTI. Rok za 

glasovanje je bil do petka, 28. oktobra 2016 do 7.30 ure zjutraj. 

 

 

Ad 1.: 1. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 – hitri 

postopek. 

 

Priprava predloga rebalansa izhaja iz potrebe po uskladitvi veljavnega proračuna in načrta 

razvojnih programov z višino potrebnih sredstev za  investicijo, ki se izvaja na podlagi 23. 

člena ZFO -1, ter skrajšanjem prekluzivnega roka za oddajo zadnjega zahtevka.  

 

Rebalans proračuna Občine Cerkno za leto 2016 se v primerjavi z veljavnim proračunom 

spreminja v naslednjih postavkah: 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

Proračunska postavka 1313104 – Sanacija plazu na LC 043170 Otalež - Jazne 

Sredstva na proračunski postavki 1313104 Sanacija plazu na LC 043170 Otalež - Jazne se po 

uspešno oddanem načrtu porabe po ZFO–1, uskladijo na podlagi pridobljene ponudbe 

izvajalca gradbenih del, ter dejanskih stroškov za izvedbo. Sredstva na postavki se 

zmanjšujejo, ker je bila na podlagi izvedenega javnega razpisa pridobljena nižja ponudba za 

izvedbo gradbenih del, kot tudi ostalih stroškov povezanih z izvedbo investicije.  

 

1313104 Sanacija plazu na LC 043170   Otalež 

- Jazne 

Veljavni proračun 

(eur) 

Predlog rebalansa  

(eur) 

 353.769 179.935 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 341.665 175.244 

420801 Investicijski nadzor 6.000 2.495 
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420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 6.104 2.196 

 

Proračunska postavka 131317 – Modernizacija, posodabljanje 

Za razliko sredstev med zmanjšano vrednostjo investicije in zadolževanjem predlagamo 

povečanje postavke 131317 – Modernizacija, posodabljanje v višini 33.001 eur.  

 

131317 Modernizacija, posodabljanje Veljavni proračun 

(eur) 

Predlog rebalansa  

(eur) 

 220.500 253.501 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 210.857 239.988 

420801 Investicijski nadzor 1.830 4.200 

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev 7.813 7.813 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije  1.500 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

 

ZADOLŽEVANJE Veljavni proračun 

(eur) 

Predlog rebalansa  

(eur) 

 191.143 50.310 

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu 191.143 50.310 

 

Zadolževanje pri državnem proračunu (povratna sredstva) se posledično zaradi nižje vrednosti 

investicije zmanjša. 

 

Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški: stroški gradbenih del in stroški gradbenega 

nadzora vključno z DDV.  

 

Nepovratna sredstva znašajo 127.429 eur, povratna sredstva (zadolževanje) so predvidena v 

višini 50.310 eur, lastna sredstva pa v višini 2.196 eur. 

 

Sprejet je bil SKLEP: 

 

Občinski svet Občine Cerkno potrjuje Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Cerkno za leto 2016 po hitrem postopku. 

 

(ZA: Marjan Simonič, Adrijana Mavri, Petra Borovinšek, Branka Florjančič, Silvo Jeram, 

Franci Lahajnar, Antonija Dakskobler, Janja Mavri, Nataša Močnik in Radovan Lapanja. 

PROTI: /. VZDRŽANA: Domen Uršič in Peter Lahajnar.) 

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Župan: 

Jurij Kavčič 

 


