
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA ZA LETO 2016 

Rebalans proračuna Občine Cerkno se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2016 

spreminja v naslednjih postavkah: 

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

I.  PRIHODKI ( v € ) 

 

Skupina Vrsta prihodkov Veljavni 

proračun  

2016 

Predlog 

rebalansa 

2016 

Razlika Indeks  

70 Davčni prihodki 3.524.114 3.533.253 9.139 100,3 

71 Nedavčni prihodki 488.113 498.416 10.303 102,1 

72 Kapitalski prihodki 34.662 2.968 -31.694 8,6 

73 Prejete donacije 200 1.325 1.125 662,5 

74 Transferni prihodki 606.074 703.264 97.190 116,0 

78 Prejeta sredstva iz EU 41.750  -41.750  

      

 SKUPAJ: 4.694.913 4.739.226 44.313 100,9 

 

 

70    DAVČNI PRIHODKI 

Davčni prihodki ostajajo na ravni sprejetega proračuna. Glede na že doseženo realizacijo smo 

povečali davek od premoženja od stavb, zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča, ter davek na dediščina in darila. Prav tako smo na osnovi dosežene 

realizacije v prvih desetih mesecih znižali prihodke od davkov na dobitke od iger na srečo.  

 

71    NEDAVČNI PRIHODKI 

Povečanje je glede na že doseženo realizacijo predvideno v sklopu prihodkov iz naslova 

dividend, obresti, ter iz naslova podeljenih koncesij. Izkazana realizacija pa narekuje tudi dvig 

drugih nedavčnih prihodkov, kot posledica prejete odškodnine iz naslova zavarovanja čistilne 

naprave, ter vplačil občanov za izvedbo določenih programov investicijskega značaja, zlasti 

asfaltacij. 

  

 72    KAPITALSKI PRIHODKI 

S predlogom rebalansa ostajajo kapitalski prihodki na ravni že realiziranih, saj nadalnjih 

prodaj premoženja do konca proračunskega leta ne gre pričakovati.V primerjavi z veljavnim 

proračunom je njihovo zmanjšanje v višini 31.694 eur oz. 91,4%.  

 

73   PREJETE DONACIJE 

V primerjavi s prvotno načrtovanimi, je v predlogu rebalansa na osnovi dosežene realizacije 

predviden dvig v višini 1.325 EUR. Gre izključno za donacije, ki jih je prejela KS Bukovo za 

pomoč družini po udaru strele v gospodarsko poslopje. 

 



74   TRANSFERNI PRIHODKI 

Glede na veljavni proračun so višji za 97.190 eur oz. 16%. Dodatno so bila na osnovi sklepa 

Uprave RS za zaščito in reševanje pridobljena sredstva za povračilo intervencijskih izdatkov 

pri odpravi posledic zimske ujme 2014. Iz nepovratnih sredstev Solidarnostnega sklada EU 

smo prejeli 104.427 eur. V celoti so izpadla sredstva, ki smo jih načrtovali v povezavi s 

pridobivanjem dokumentacije za energetsko sanacijo OŠ Cerkno, prav tako nismo bili uspešni 

na Fundaciji za šport, kjer bi ob uspešni kandidaturi pridobili 13.436 eur sredstev namenjenih 

obnovi športne dvorane v objektu bivše podružnične šole Orehek. Na razpisu čezmejnega 

sodelovanja v povezavi s projektom Interbike pa smo zaenkrat od načrtovanih sredstev v 

višini 12.703 eur pridobili 7.085 eur sredstev.  

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 

V okviru že doseženih desetmesečnih prilivov iz naslova prejetih vračil danih dolgoročnih 

posojil s strani posameznikov, smo postavko dvignili za 56 eur. 

II. ODHODKI 

 

10  OBČINSKI SVET 
 

 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403–  DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE  

04039002 – IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV 

 

Proračunska postavka 100401 Občinski praznik – materialni stroški 

Glede na prevzete obveznosti, ki bodo plačane do konca proračunskega leta se postavko 

zmanjša za 2.645 EUR.  

 

11  NADZORNI ODBOR 
 

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 – FISKALNI NADZOR 

02039001 – DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA 

 

Proračunska postavka 110200 Nadzorni odbor - sejnine 

Sredstva se glede na doseženo realizacijo in aktivnosti do konca proračunskega leta povečajo 

za 59,3% in znašajo 1.916 EUR.  

 

13  OBČINSKA UPRAVA 
 

02– EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202–  UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE  

02029001 – UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE  
 

Proračunska postavka 130201 Bančne provizije 

Za pokritje stroškov bančnih provizij, ki jih občinam zaračunavajo poslovne banke in Banka 

Slovenije, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 757 EUR. 

 



04– SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403–  DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE  

04039001 – OBVEŠČANJE DOMAČE IN TUJE JAVNOSTI 

 

Proračunska postavka 130404 Financiranje objav 

Glede na to, da je bilo število objav v Uradnem listu RS večje, kot smo ga prvotno predvideli, 

se sredstva na postavki povečajo za 1.750 EUR. 

 

04039003 – RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 

 

Proračunska postavka 130430 Odkup in rušitev stanovanjske hiše Šinkovec 

Realizacija omenjene postavke je terjala manjša sredstva, saj je bil v letu 2016 izvršen samo 

odkup, rušitev pa je v letu 2017 predvidena v sklopu popotresne sanacije. Odločitve DTP še 

nimamo. 

 

  

06– LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603–  DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE     

06039002– RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM POTREBNIM ZA  

                   DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE 

 

Proračunska postavka 130615 Nakup opreme – občinska uprava 

Do konca proračunskega leta ni predvidena nabava opreme, zato se sredstva na postavki v 

celoti umaknejo. 

  

07– OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 -  VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI     

07039002 – DELOVANJE SISTEMA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ 

 

Proračunska postavka 130713 – Rekonstrukcija gasilskih domov in nabava opreme 

Pridobljena sredstva v višini 146.177 eur se skladno s sklepom in razdelilnikom GZ Cerkno, 

razdelijo med posamezna društva.  

 

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 – POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST             

08029001 PROMETNA VARNOST 

 

Proračunska postavka 130800 Prometna varnost 

Sredstva na tej postavki se zmanjšujejo zaradi nakupa nove radarske table po nižji ceni, saj smo 

bili uspešni pri prijavi na razpis za delno sofinanciranje prikazovalnika hitrosti Viasis Kompakt. 

 

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA 

11029001 – STRUKTURNI UKREPI V KMETIJSTVU IN ŽIVILSTVU 

 

 

 

 

 



Proračunska postavka 131128 – Naložbe v kmet. gospodarstva za primarno proizvodnjo 

Proračunska postavka 131133 – Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 

Postavka Naložbe za kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se je povečala za 5.686 

EUR, za toliko pa se je zmanjšala postavka Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov. 

Sredstva so bila v okviru Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in 

spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2016 s sklepom župana 

prerazporejena. Za razdelitev vseh planiranih sredstev iz postavke Izboljšanje gospodarske 

vrednosti gozdov na razpis namreč ni prispelo zadostno število vlog. 

 

1103 SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU 

11039002 – ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI 

 

Proračunska postavka 131134 – Najemnina azilskega mesta za živali 

Dvig sredstev je posledica opravljenih veterinarskih storitev, ki so bile potrebne po ulovu 

večjega števila mačk na območju KS Ravne.  

 

12 -  PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

1206 – UREJANJE PODROČJA UČINKOVITE RABE IN OBNOVLJIVIH VIROV   

            ENERGIJE      

12069001 – SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE  

 

Proračunska postavka 131205 – Lokalno energetski koncept 

Za aktivnosti, ki so bile predvidene za leto 2016 bodo zadoščala sredstva v višini 4.005 €. 

 

1207 – UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE  

12079001 – OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO 

 

Proračunska postavka 131209 – Toplotna energija VCC 

Za pokritje stroškov ogrevanja v VCC-ju je potreben dvig sredstev za 791 EUR.  

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA                   

13029002– INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 

 

Proračunska postavka 131317 – Modernizacije, posodabljanje 

Iz znižanja drugih postavk se v korist posodabljanja cest poveča vložek na lokalnih cestah 

Počivalo – Robidnica, Bukovo – Laharn, odbojne ograje na več relacijah, avtobusna 

postajališča, Zakriž – Jesenica, Kurji vrh – Šebrelje, ovinek in zaščitna ograja – Črnamlaka – 

podporni zid + dodatna dela na 23 členu.  

 

Proračunska postavka 131368 – Most pri zdravstveni postaji Cerkno 

Na razpisu so bile pridobljene izredno ugodne ponudbe in glede na projektantske cene se je 

investicija znižala za dobrih 44 %. 

 

13029003 – UREJANJE CESTNEGA PROMETA 

 

Proračunska postavka 1313103 – Ureditev parkirišča – Cvetkova cesta 

Postavka v letošnjem letu ne bo realizirana, saj je predhodno potrebna rušitev stanovanjske hiše. 

  



14– GOSPODARSTVO 

1402 POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI  

14029001 – SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA 

 

Proračunska postavka 131401 Nepovratna sredstva zasebnikom in privatnim podjetjem  

Glede na interes, ki je bil izkazan na javnem razpisu s strani podjetnikov za dodelitev 

nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega 

gospodarstva v občini Cerkno bodo zadoščala sredstva v višini 9.089 eur. 

 

1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA 

14039001 PROMOCIJA OBČINE 

 

Proračunska postavka 131410 LTO - projekti 

Znižani porabi sredstev predvsem botruje kadrovska kriza, ki traja praktično od prvega 

četrtletja letošnjega leta. Predvsem je utrpelo delo na LTO projektih in sama promocija. 

Izvedena sta bila dva kadrovska razpisa – vendar neuspešna 

 

14039002 – SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA 

 

Proračunska postavka 131409 LTO – materialni stroški  

Dvig materialnih stroškov je potreben zaradi sklenjenih podjemnih pogodb in ostalih oblik 

izplačil za delovanje TIC-a. 

 

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 – ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR 

15029001 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI 

 

Proračunska postavka 131553 – Odvoz azbestnih plošč 

Količina zbranih azbestnih odpadkov (plošč) v zbirnem centru Cerkno je v letošnjem letu 

večja od predvidene, zato se tudi sredstva namenjena za odvoz le-teh glede na proračun 

povišujejo. 

 

15029002  RAVNANJE Z ODPADNO VODO 

 

Proračunska postavka 131512– Analiza odpadne vode in odpadkov 

Izvedba prvih meritev za male komunalne čistilne naprave (MKČN) pod 50 PE (individualne 

MKČN) je stvar lastnika MKČN. Le-te je lastnik dolžan zagotoviti in posredovati izvajalcu 

javne službe. V letošnjem letu s strani občine le-te niso bile opravljene, lastnike MKČN se je 

ponovno pozvalo k preložitvi rezultatov prvih meritev. 

 

Proračunska postavka 131516– Dehidracija ter prevoz in odlaganje mulja 

Dejanska količina biološkega blata na ČN Cerkno, ki je bilo dejansko dehidrirano je bila večja 

od prvotno ocenjene.  

 

Proračunska postavka 131523– Projekti za komunalne ureditve  

Z izvajalcem predvidene novelacije oz. nadgradnje občinskega operativnega programa 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je bil v letošnjem letu sklenjen dogovor, da se 

bo aktivnost v večjem obsegu realizirala v prihodnjem letu. 



Proračunska postavka 131552– Male čistilne naprave 

Glede na dejstvo, da so bila sredstva v tej postavki rezervirana za pripravo dokumentacije 

opremljanja s kanalizacijskim omrežjem in čistilno napravo za eno od osmih območij 

opredeljenih v občinskem operativnem programu, ki je v bistvu nadaljevanje novelacije 

obstoječega operativnega programa, ter glede na dejstvo, da novelacija v letošnjem letu ni bila 

izvedena, se sredstva iz te postavke brišejo. 

 

16 -  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST     

1602 – PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE 

16029001 – UREJANJE IN NADZOR NA PODROČJU GEODETSKIH EVIDENC 
 

Proračunska postavka 131654 Kataster gospodarske javne infrastrukture 

BCP je terjala novejši popis in še dodatno vse propuste na naših cestah, kar je doprineslo k 

povečanju te postavke. 

 

16029003 – PROSTORSKO NAČRTOVANJE 

 

Proračunska postavka 1316102 – OPN - spremembe 

Zmanjšanje postavke – izvedba samo I.faza sprememb PUP. V pripravi ponovne spremembe.  

 

1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST 

16039001 – OSKRBA Z VODO 

 

Proračunska postavka 131610 – Vodovod Jesenica-sanacija 

Sanacija zajetij vodovoda Jesenica je bila planirana v jesenskem času. Zaradi izredno majhne izdatnosti 

vodnih virov zaradi suše v tem obdobju, so bila dela prestavljena na kasnejši čas. Kasneje se je zapletlo 

še pri pridobivanju potrebnega soglasja lastnice zemljišča, ki je na koncu vztrajala pri odkupu zemljišča 

pred predvidenimi deli. Občina je sprožila postopek odmere in odkupa območja zajetij. Sanacija zajetij 

bo realizirana v letu 2017. 

 

Proračunska postavka 131658 – Vodovod Zakriž 

V letošnjem letu se je planirana investicija realizirala v zgornjem delu nove trase. Ojačitev in podaljšanje 

vodovoda v spodnjem delu predvidene trase bo realizirana spomladi 2017. 

 

Proračunska postavka 131612 – Vzorci pitne vode za notranji nadzor 

V predlogu proračuna 2016 so pomotoma izpadli stroški laboratorijskih analiz, izvedenih konec leta 

2015, katerih plačilo je zapadlo v leto 2016. V letu 2016 je bilo odvzetih večje število izrednih vzorcev 

od predvidenih.  

 

Proračunska postavka 131696 – Vodovod Zakojca 

Predvidena sanacija najvišje ležečega zajetja se zaradi časovne stiske v letošnjem letu ni realizirala. 

Sanacija zajetja bo realizirana v letu 2017. 

 

16039003 – OBJEKTI ZA REKREACIJO 

 

Proračunska postavka 1316118– Varnostni pregled igral – javno otroško igrišče 

Od izvajalca kontrolno-servisnega pregleda igral na javnem otroškem igrišču v Cerknem smo uspeli 

pridobiti nižjo ponudbo od predhodno predvidene cene. 

 

 



18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE  ORGANIZACIJE 

1802 – OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 

18029001 – NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA 

 

Proračunska postavka 131880 – Obnova spomenikov 

Pri natančnem pregledu spominske plošče na stavbi Društva upokojencev v Cerknem je bilo 

ugotovljeno, da je potrebno poleg obnove črk tudi brušenje spominske plošče v celoti, za kar je potrebno 

zagotoviti dodatna sredstva. 

 

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI 

18059001 – PROGRAMI ŠPORTA 

 

Proračunska postavka 131896 – Obnova športne dvorane v objektu šole Orehek 

Sredstva se znižujejo, ker nismo bili uspešni na razpisu FŠ. 

 

19 – IZOBRAŽEVANJE 

1902 – VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 

19029001 – VRTCI 

 

Proračunska postavka 131938 – Vrtec Cerkno – drugi zakonsko predpisani stroški  

Sredstva se povečujejo za dodatno strokovno pomoč trem otrokom, ki obiskujejo Vrtec Cerkno, do 

katere so upravičeni na podlagi odločb, izdanih s strani pristojnih institucij. 

  

Proračunska postavka 131942 – Vrtec Cerkno – drugi dogovorjeni stroški  

Drugi dogovorjeni stroški se zmanjšujejo, saj se s spremembo Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 

cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, v izračunu cene sedaj upoštevajo tudi stroški, ki jih je 

morala do spremembe pravilnika zagotavljati dodatno lokalna skupnost. 

 

1903 – PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE 

19039001 – OSNOVNO ŠOLSTVO 
 

Proračunska postavka 131905 – OŠ Cerkno – materialni stroški 

Po Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja so občine dolžne kriti materialne stroške za delovanje 

OŠ. OŠ Cerkno opozarja, da je potrebno za nemoteno delovanje zavoda zagotoviti sredstva za materialne 

stroške v višini 65.700 EUR. 

 

Proračunska postavka 131902 – Sofinanciranje logopeda 

Proračunska postavka 131913 – Drugi dodatni programi – OŠ Cerkno 

Postavki vsebujeta sredstva za stroške zaposlenih, ki izvajajo programe izven obsega financiranja s 

strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, in šport in jih Občina Cerkno financira kot dodatne 

programe, ki so nudeni učencem. V druge dodatne programe so vključene storitve psihologa in dodatni 

oddelki podaljšanega bivanja, varstva vozačev in plavanje.  

 

Proračunska postavka 131961 – OŠ Cerkno – tekoče vzdrževanje  

Sredstva se povečujejo zaradi nepredvidenih del tekočega vzdrževanja (izliv vode) in tekočega 

vzdrževanja računalniške opreme. 

 

Proračunska postavka  – OŠ Cerkno – nakup opreme  

Sredstva so namenjena nakupu OS, za katere v proračunu niso bila predvidena sredstva (pohištvo za 

učilnice, žaluzije za učilnico 1.b, računalnik, monitor, projektor, tiskalnik, motorna kosilnica). 

 

 



20 – SOCIALNO VARSTVO 

2004 – IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA 

20049003 – SOCIALNO VARSTVO STARIH 

 

Proračunska postavka 132000 – Pomoč na domu – izvajanje programa 

Sredstva na tej postavki se zmanjšujejo zaradi prekinitve izvajanja storitve pomoči na domu pri dveh 

uporabnicah, ki sta koristili velik obseg storitev. 

 

Proračunska postavka 132006– Oskrbnine v splošnih socialnih zavodih  

Sredstva se povečujejo zaradi povečanja obveznosti doplačevanja oskrbnin za  naše občane. 

 

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

 

2302 – POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERU  

            NESREČ 

23029002 – POSEBNI PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ 

 

Proračunska postavka 132310 – Popoplavna sanacija PB Franja 

Projekt obnove in ureditve plazu za Franjo je terjal cca 9.000 Eur več sredstev. Potrebna je 

bila še dodatna pilotna opora v lesu zaradi ustavljanja premikov na zgrajeni infrastrukturi. 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravili: Mojca Sedej                                                                                ŽUPAN: 

                 Vanja Mavri Zajc                                                                     Jurij Kavčič 

                 Jožica Lapajne 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽITVE SPREMEMB PRORAČUNA KRAJEVNIH 

SKUPNOSTI ZA LETO 2016 
 

Na podlagi desetmesečne realizacije so z rebalansom proračuna načrtovane naslednje 

spremembe med postavkami: 

 

KS Bukovo 

Na račun povečanja prihodkov v višini 1.325 EUR iz naslova donacij za pomoč družini ob 

naravni nesreči, se je na odhodkovni strani oblikovala postavka 202000 Enkratna socialna 

pomoč skupno v višini 3.618 EUR v kateri so zajeta tudi sredstva, ki jih je KS namenila družini.  

 

Na račun ustvarjene postavke, povečanja postavk električne energije ter tekočega vzdrževanja 

vodovoda, se zaradi zmanjšanja potreb po predvidenih stroških znižajo postavke 201301 

Tekoče vzdrževanje cest in 201803 Večnamenski objekt Bukovo. Postavki 201602 Tekoče 

vzdrževanje pokopališča in 201300 Posodabljanje, razširjanje javne razsvetljave pa se ukineta, 

ker do realizacije v letu 2016 ne bo prišlo.  

 

 

KS Cerkno 

 

Plan prihodkov se poveča za 5.350 EUR iz naslova prihodkov zavarovalnine čistilne naprave. 

Povečanje pomeni, da se plan prihodkov poveča na dobrih 224.420 EUR. Ostali prihodki 

ostanejo nespremenjeni, ker so bili planirani realno. 

Hkrati povečanje prihodkov pomeni povečanje tudi odhodkov za 5.350 EUR. Na podlagi 

ocenjene realizacije povečujemo postavko 211615 Celostno urejanje naselja na  22.126 EUR.  

Desetmesečna realizacija proračuna KS Cerkno ter planirani stroški do konca leta prinašajo 

večje spremembe na postavah: 

 

 210402 Poslovni prostori KS, postavka se poveča za 1.187 EUR, za pokrivanje stroška 

ogrevanja 

 210601 Materialni stroški, postavka se zmanjša skupno za  199 EUR 

 Postavke znotraj podprograma Oskrba z električno energijo se na osnovi realizacije 

skupno zmanjšajo za 693 EUR 

 Planirana sredstva znotraj programa Cestni promet in infrastruktura se skupno 

zmanjšajo za 3.354 EUR. 

 211307 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, postavka se poveča za 744 

EUR, za nakup dveh kandelabrov za Platiševo ulico 

 211404 Promocija krajevne skupnosti, postavka se oblikuje za pokrivanje stroškov 

izpeljave raznih prireditev v KS, 

 211501 Odvoz odpadkov, strošek odvoza odpadkov iz pokopališča se zaradi ukinitve 

7m3 kontejnerjev zmanjša za 1.732 EUR, 

 211503 Vzdrževanje ČN, postavka se na eni strani zmanjša za 914 EUR na osnovi 

znižanja stroška zavarovanja, na drugi stani pa se poveča zaradi stroška, ki ja nastal za  

zamenjavo sita na rotomatu 

 211605 Investicijsko vzdrževanje  in obnove vodovodov, postavka se na podlagi 

prejete ponudbe za napeljavo vodovoda k Garejncu poveča za 2.000 EUR 

 211609 Menjava vodomerov, postavka se oblikuje za pokrivanje stroška zamenjave 

vodomera na Sari Eti in v Sušju, 



 211611 Mrliška vežica Cerkno, postavka se zniža skupno za 20.280 EUR, ker do 

konca leta ni izvedljiva izvedba zamenjave strehe in ureditve prostora pred vežico.  

 Postavke povezane z vzdrževanjem kabelskega sistem Cerkno se skupno povečajo za 

2.784, zaradi povečanega obsega vzdrževanja oz. popravil sistema, ter sklenitve 

podjemne pogodbe za prenašanje LTC Cerkno 

 

KS Gorje 

 

Na osnovi prejetih obresti ob ukinitvi depozita, se plan prihodkov poveča za 1.926,51 EUR in 

skupno znaša 24.484,25 EUR. 

Na strani odhodkov pa se zaradi večjih stroškov od pričakovanih za ureditev okolice VNO Poče, 

postavka 220402 poveča za 4.116 EUR, postavka 220403 Vzdrževanje mlekarna Gorje pa se 

poveča za 212 EUR. Prav tako se na osnovi deset mesečne realizacije  poveča postavka 221202 

Električna energija - kulturna dvorana in postavka 221606 Vzdrževanje in posodabljanje 

hidrantnega omrežja. Na račun njihovega povišanja se zmanjšata postavki 221806 Obnova 

vaškega korita in 221201 Električna energija javna razsvetljava, na kateri stroški ne bodo nastali 

v višini načrtovanih v proračunu za leto 2016. 

 

KS Novaki 

 

Na podlagi desetmesečne realizacije in planiranih stroškov do konca leta 2016, se postavki 

znotraj podprograma Oskrba z električno energijo povečata za 84 EUR na račun postavke 

231306 Investicijsko posodabljanje javne razsvetljave, katere dejanski stroški niso dosegli 

načrtovane višine. Na osnovi dejanske realizacije se poveča tudi postavka 231303 Investicijsko 

vzdrževanje lokalnih cest, na račun postavke 231603 Mrliška vežica Novaki, na kateri 

realizacija ne bo dosegla načrtovane.  

 

KS Orehek – Jesenica 

 

V planu odhodkov se 3.341 EUR sredstev postavke 241301 Tekoče vzdrževanje cest in javnih 

poti in 123 EUR sredstev postavke 241201 Električna energija –prostori KS Orehek, katere 

realizacija stroškov ne bo v višini prvotno planiranih, prerazporedi na postavko 241304 

Investicijsko vzdrževanje – ceste . 

 

KS Otalež 

 

Na podlagi dejanskih stroškov za ureditev ekološkega otoka v Plužnjah se postavka 251504 

Ureditev ekoloških otokov poveča za 67 EUR. Realizacija postavke znotraj Oskrbe z električno 

energijo in postavka 251903 Osnovna šola Otalež, pa se na ta račun znižata. Na osnovi znižanja 

postavke 251301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v višini 800 EUR, se v isti 

višini oblikuje postavka 251601 Tekoče vzdrževanje vodovodov. 

 

KS Podlanišče 

 

Zaradi zmanjšanja prihodkov za 201 EUR se tudi odhodki znižajo na 38.736 EUR. Na osnovi 

realizacije se povečajo stroški povezani z električno energijo za 209 EUR, postavka 231605 

Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave pa se poveča za 13 EUR. Za posodabljanje 

hidrantnega omrežja je KS v letu namenila 1.138 EUR, zato se oblikuje postavka 260702 

Razširjanje in posodabljanje hidrantnega omrežja. Na račun omenjenih postavk se zaradi 

neplanirane realizacije ukinja postavka 261602 Odmere zemljišč. 



 

KS Ravne Zakriž 

 

Iz naslova prispevkov občanov za asfaltacijo v Ravnah ter realizacije prihodkov vodarine, se 

skupni letni prihodki povečajo za 6.487 EUR. Na njihov račun se povečata postavki znotraj 

podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ter zaradi sofinanciranja nakupa 

defibrilatorja v višini 50% stroška, tudi postavka 270702 Obnova gasilskega doma v Zakrižu. 
 

KS Straža 

 

Na podlagi dejanske realizacije stroškov se poveča postavka 280601 Materialni stroški za 26 

EUR, postavka 281201 Električna energija javna razsvetljava za 203 EUR, postavka 281604 

Ureditev vaškega vodnjaka Police za 154 EUR ter postavka 281501 Ureditev ekoloških otokov 

v KS Straža za 500 EUR. Na drugi strani pa se zmanjšata postavki znotraj programa  Cestni 

promet in infrastruktura. 

  

KS Šebrelje 

 

Na postavki 291304 Investicijsko vzdrževanje cest je zaradi dejanski stroškov prišlo do 

povišanja načrtovanih za 1.526 EUR. Prav tako se postavke znotraj podprograma  oskrbe z 

električno energijo zaradi dejanske realizacije povečajo skupno za 628 EUR. Ker se je tekom 

leta pokazala potreba po ureditvi ekološkega otoka, se oblikuje nova postavka 291504 Urejanje 

ekoloških otokov v višini 278 EUR. Stroški montaže dodatne svetilke pri gasilskem domu v 

Šebreljah in pri OŠ Šebrelje so znašali 258 EUR in jih zato planiramo v postavki 291302 

Vzdrževanje javne razsvetljave. Ker se oskrba s pitno vodo prenaša no Občino Cerkno, se ukine 

postavka 291605 Investicijsko vzdrževanje vodovoda v višini 2.000 EUR za izvedbo projekta 

Pustota. Zaradi neplanirane realizacije do konca leta se ukine postavka 291806 Vzdrževanje 

sakralnih objektov v višini 200 EUR ter za 587 EUR zmanjša postavka 291610 Mrliška vežica 

Šebrelje. 

 

 

Pripravila: 

Valerija Močnik 

 

 

 

 
 

 


