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1. UVOD
Predlog odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 je pripravljen na osnovi Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, in 36/11; v nadaljevanju :ZFO-1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11-UPB ; v nadaljevanju: ZFJ), ter Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2017
in 2018, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance v oktobru 2016.
Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list
RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR ), in sicer:
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 112/09 , 58/10, 104/10,104/11, 97/12 in 108/13 ).
Kljub doseganju ugodnejših makroekonomskih in gospodarskih gibanj - septembrska jesenska napoved Urada
RS za makroekonomske analize in razvoj namreč napoveduje, da se bodo v letu 2016 zabeležena ugodna
gospodarska gibanja v prihodnjih dveh letih nadaljevala, dinamiko nadaljnje rasti bruto domačega proizvoda
naj bi zaznamovale predvsem državne investicije, vezane na obseg črpanja EU sredstev – je aktualni predlog
Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: proračun za leto 2017) pripravljen z
upoštevanjem manj ugodne javnofinančne kondicije občine na strani pričakovanih prihodkov, ki so posledica
nadaljevanja v preteklih letih prisotnega omejevanja javnofinančnih prihodkov z državne ravni. Slednje terja
vzdržnost in nadaljevanje omejevalnih ukrepov na strani pričakovane porabe, še zlasti pri načrtovanju tekoče
proračunske porabe (tekočih odhodkov in tekočih transferov).
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/2016; v
nadaljnjem besedilu: ZIPRS1718) je določil povprečnino za leto 2017 v višini 530,00 EUR, kar je sicer 1,53
% nad ravnijo povprečnine, občinam dodeljene v letih 2015 in 2016, a to ne bo pokrilo občinam naloženih
dodatnih finančnih obveznosti iz naslova delne odprave varčevalnih ukrepov na področju plač javnih
uslužbencev in rasti socialnih transferov.
Nadaljevanje prihodkovnega izpada pa se občinam tudi v letu 2017 obeta iz naslova investicijskih sredstev, ki
se na podlagi 23. člena ZFO-1 iz državnega proračuna občinam namenjajo sofinanciranju investicij v lokalno
javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev
občine. Čeprav naj bi občinam po ZFO-1 od vključno leta 2012 dalje za sofinanciranje investicij iz državnega
proračuna pripadala sredstva v višini 6,00 % skupne primerne porabe občin, so občinam ta sredstva že v letih
od 2010 do leta 2013 pripadla le v višini 4,00 %, v letu 2014 2,00 % in v letu 2015 le še 1,00 % skupne
primerne porabe. Gre sicer za začasen ukrep, določen z varčevalnim Zakonom za uravnoteženje javnih financ.
V postopku pogajanj z Vlado RS sta reprezentativni združenji občin za leto 2017, podobno kot v letu 2016,
vendarle uspeli doseči nekoliko ugodnejši izplen, primerjalno na pretekla leta, skladno z ZIPRS1718 bodo
namreč občinam v državnem proračunu za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij
posebnega pomena na razpolago nepovratna sredstva v višini 2,00 % skupne primerne porabe ter povratna
sredstva (neobrestovano zadolževanje občin v proračunu države) za sofinanciranje investicijskih projektov
občin v višini 3,00 % skupne primerne porabe občin.
Načrtovanje je sledilo realnemu vrednotenju potreb, razen v primerih, ko vrsto in višino proračunskih izdatkov
občini narekujejo zakonski in podzakonski predpisi, predpisani normativi in standardi.,
Zavedamo se, da je potreb in želja več kot jih je mogoče uresničiti, sredstev pa vedno manj. Proračun je tako
v prvi vrsti naravnan v zagotavljanje vseh zakonskih obvez, hkrati pa usmerjen v porabo sredstev, ki so nujno
potrebna za uresničitev zastavljenih ciljev.
Sredstva, ki ostanejo neporabljena na računih proračuna ( iz vseh treh bilanc: bilance prihodkov in odhodkov,
računa finančnih terjatev in naložb, ter računa financiranja) na koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje
izdatkov proračuna prihodnjega leta. Ker ZFO-1 nalaga uravnoteženost med prejemki in izdatki proračuna,
morajo biti v vseh treh bilancah proračuna celotni prejemki usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Eventuelna
negativna razlika iz vseh treh bilanc pa ne sme biti večja od stanja sredstev na računih 31.12. preteklega leta.

Sestavni deli proračuna:
1. Splošni del, ki je sestavljen iz skupne bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja.
2. Posebni del, ki je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.
Načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov
neposrednih uporabnikov in je sestavni del proračuna. V predlog proračuna se vključuje skupni
predlog načrta razvojnih programov občine, ki se sestavlja za obdobje štirih let. Predmet sprejemanja
na občinskem svetu je samo načrt razvojnih programov za leto, na katerega se proračun nanaša.
Občine so pri oblikovanju proračuna avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s
področja javnih financ.
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, Uradni list RS, št. 57/2005 (88/2005popr.), 138/2006), je pravna podlaga za klasificiranje izdatkov občinskih proračunov in finančnih načrtov
neposrednih uporabnikov od leta 2006 dalje.
Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih proračunov se v skladu
s pravilnikom razvrščajo v:
1. Področje proračunske porabe ( 21 področij, 2-mestna šifra, primer: 01 Politični sistem)
2. Glavni program (57 glavnih programov, 4-mestna šifra, primer: 0101 Politični sistem)
3. Podprogram (117 podprogramov, 8-mestna šifra, primer: 01019001 Dejavnost občinskega sveta)
Primer programske razvrstitve izdatkov iz predloga proračuna Občine Cerkno:
Proračunski uporabnik (PU):
10
Občinski svet
Področje proračunske porabe (PPP): 01
Politični sistem
Glavni program (GPR):
0101
Politični sistem
Podprogram (PPR):
01019001 Dejavnost občinskega sveta
Proračunska postavka (PP):
100100 Občinski svet - sejnine
Podkonto (K6):
402905 Sejnine udeležencem odborov
Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov občine samostojno oblikujejo proračunske postavke, ki
postanejo del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta in ekonomski namen porabe sredstev
(konto oz. podkonto).
Šestmestne proračunske postavke v predlogu proračuna Občine Cerkno za leto 2016 so enolično šifrirane s t.i.
»govorečo« šifro.
Razlaga šifre proračunske postavke (PP) »100100 Občinski svet - sejnine«:
Prvi dve mesti 10 = Šifra proračunskega uporabnika (Občinski svet),
Drugi dve mesti 01 = Šifra področja proračunske porabe (Politični sitem),
Tretji oz. zadnji dve mesti 00 = Zaporedna številka proračunske postavke enega proračunskega
uporabnika in znotraj istega področja proračunske porabe.
Neposredni proračunski uporabniki proračuna občine Cerkno in s tem predlagatelji finančnih načrtov so:
10
Občinski svet
11
Nadzorni odbor
12
Župan
13
Občinska uprava
14
Občinska volilna komisija
15
Skupna občinska služba – medobčinski inšpektorat
16
Režijski obrat
20
KS Bukovo
21
KS Cerkno
22
KS Gorje
23
KS Novaki
24
KS Orehek
25
KS Otalež
26
KS Podlanišče
27
KS Ravne Zakriž

KS Straža Reka
KS Šebrelje

28
29

2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Splošni del proračuna sestavljajo:
A. Bilanca prihodkov in odhodkov,
B. Račun finančnih terjatev in naložb,
C. Račun financiranja.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI
V letu 2017 načrtujemo skupni obseg celotnih proračunskih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov
proračuna Občine Cerkno v višini 5.093.969 EUR. V plan so vključeni tudi prihodki vseh 10 krajevnih
skupnosti.
Predvidena struktura prihodkov:
Struktura prihodkov

Davčni prihodki
Nedavčni prihodki

Kapitalski
prihodki 0,74%

Transferni
prihodki 8,46%

Kapitalski prihodki

Transferni prihodki

Nedavčni prihodki
13,17%

Davčni prihodki
77,63%

70 DAVČNI PRIHODKI
Davčni prihodki vključujejo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci
vplačujejo v dobro proračunov. V proračun občine Cerkno naj bi se v letu 2017 nateklo 3.954.645 EUR vseh
davčnih prihodkov.
700 Davki na dohodek in dobiček
7000 Dohodnina – odstopljeni vir občinam
Glavni vir davčnih prihodkov je glavarina oziroma dohodnina, ki je namenjena občinam za financiranje
primerne porabe. Plan prihodkov občine iz naslova dohodnine, ki se iz državnega proračuna občini namenjajo
za financiranje primerne porabe, za leto 2017 temelji na izračunu primerne porabe občine ter zneskih
prihodkov občine za financiranje primerne porabe (višina dohodnine in finančne izravnave) za leto 2017, ki
jih je Ministrstvo za finance (MF) objavilo 6. oktobra 2016, upoštevaje takratni predlog Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1718), s katerim je bila
povprečnina za leto 2017 predlagana v višini 530,00 EUR. Po podatkih se v letu 2017 pričakujejo prilivi iz
naslova dohodnine v višini 3.575.485 EUR. V strukturi vseh prihodkov le ta predstavlja 70,2%.

703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine
703000 Davek od premoženja od stavb
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo
Ob upoštevanju zakonitosti realizacije prihodkov iz omenjenih dveh naslovov v preteklih letih je razvidno, da
nimata trenda rasti. Načrtovana višina prihodkov iz obeh virov za leto 2016 ocenjena v skupni višini 95 EUR.
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Upoštevaje dejstvo, da se uvedba davka na nepremičnine, po neuspeli uvedbi z letom 2014, ponovno
zamika oziroma sprejem in uvedba tega zakona v letu 2017 nista predvidena, proračun za leto 2017 v
samo vsebino in način obremenitve tega pomembnega davčnega prihodka lokalne skupnosti, ki vključuje
NUSZ od pravnih oseb in NUSZ od fizičnih oseb, ne posega. Kot osnova za oceno NUSZ je tako upoštevana
povprečna višina obremenitve NUSZ na m2 stanovanjskih oziroma poslovnih površin, pri čemer se višina
obremenitve NUSZ izračunava ločeno za fizične in za pravne osebe.
Kot temeljno izhodišče za pripravo planskega okvira NUSZ tako pri fizičnih kot pri pravnih osebah je za leto
2017 služila realizacije preteklega leta.
7031 Davki na premičnine
703100 Davek na vodna plovila
Obdavčitev premoženja (posest vodnih plovil) od 1.1.2007 dalje samostojno ureja Zakon o davku na vodna
plovila (Uradni list RS, št. 117/2006), na podlagi katerega so lastniki plovil dolžni plačevati davek od plovil,
daljših od 5 metrov. Prihodek od davka od plovil, katerih lastniki so rezidenti RS, pripada občini glede na
stalno oziroma začasno prebivališče zavezanca. Davčna obveznost se ugotavlja za koledarsko leto (odmero
davka opravi FURS), višina le te pa je odvisna predvsem od dolžine in pogonske moči plovila. Davek izvira
iz zasebnega lastništva, zaradi česar na višino prihodka iz tega naslova občina ne more vplivati, zato
ocenjujemo letni priliv tega prihodka na podlagi realizacije preteklega leta.
7032 Davki na dediščine in darila
703200 Davek na dediščine in darila
Podatki o realizaciji tega prihodka v preteklih letih kažejo različne trende rasti. Glede na pripadnost davka
občini v odvisnosti od vrednosti podedovanih in podarjenih nepremičnin, ki so predmet tega davka, je ta
prihodek za občino Cerkno v letu 2017 ocenjen na nivoju realizacije preteklega leta in sicer v višini 29.000
EUR.
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb
Obveznost davka na promet nepremičnin na območju RS predpisuje Zakon o davku na promet nepremičnin.
Plačuje se na osnovi prometa nepremičnin (tj. vsak odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini,
zamenjava nepremičnine, finančni najem nepremičnine…), ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa
ali oddajanja stavbne pravice. Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži.
Upoštevaje dinamiko gibanja v zadnjih letih in pričakovanega prometa z nepremičninami je ocenjena višina
tega vira v letu 2017 na 25.101 EUR.
704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
704403 Davek na dobitke od iger na srečo
Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporejajo posameznim
občinam glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo davka. Plačuje se po stopnji 15%. Za leto 2017 znaša
pričakovani priliv 2.500 EUR in je ocenjen glede na realizacijo preteklega leta.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
S spremembo Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je omenjena
dajatev ponovno postala neposredni prihodek občinskega proračuna, ki se mora izkazovati kot namenski
prejemek in porabljati kot namenski izdatek skladno s predpisi, ki urejajo javne finance. Omenjena dajatev se
plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja industrijske in komunalne odpadne vode v javno
kanalizacijo, površinske vode ali posredno v podzemne vode. Na začetku leta se na osnovi podatkov preteklega
leta izračuna predvidena višina dajatve, ki naj bi se jo pobralo (mesečna akontacija okoljske dajatve predstavlja
dvanajstino seštevka enot obremenitve na letni ravni iz preteklega koledarskega leta) in tako izračunano
akontacijo okoljske dajatve za pretekli mesec nakaže na Carinski urad RS. Dajatev je v letu 2017 planirana v
nespremenjeni višini glede na leto 2016 in znaša 106.440 EUR.
704704 Turistična taksa
Podlaga za pobiranje in določanje višine turistične takse ter njeno namensko porabo je opredeljena z Zakonom
o spodbujanju razvoja turizma in Odlokom o turistični taksi v občini Cerkno. Turistična taksa je namenski vir
financiranja spodbujanja turizma na ravni turističnega območja in se porablja za dejavnosti in storitve v javnem
interesu (informacijsko-turistična dejavnost, spodbujanje razvoja in trženja turističnih proizvodov in celovite
turistične ponudbe, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, organizacija prireditev ipd.).
Prihodek iz naslova turistične takse je za leto 2017 planiran v višini 30.600 EUR upoštevajoč dejansko
zasedenost turističnih kapacitet in realizacijo preteklega leta.
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
Zavezanci vplačujejo to dajatev na ustrezen prehoden račun, iz katerega se po ključu Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sredstva praznijo na vplačilne račune po občinah. Plačujejo jo lastniki
gozdov.
Višina pristojbine je poleg višine vzdrževalnih stroškov in deleža rabe gozdnih cest odvisna
tudi od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč. Gre za namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest.
Natančna višina bo znana šele po podpisu pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest med občino, MKGP in
Zavodom za gozdove Republike Slovenije (ZGS), s katero bodo urejene obveznosti ZGS glede priprave
programa vzdrževanja gozdnih cest, ter obveznosti občine in ministrstva glede izvedbe programa in
financiranja stroškov izvedbe del v letu 2017.

71 NEDAVČNI PRIHODKI
71 NEDAVČNI PRIHODKI
Za leto 2017 je iz naslova nedavčnih prihodkov proračuna občine Cerkno skupaj predvideno 399.703 EUR
oziroma 7,85% vseh proračunskih prihodkov. Obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso
uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
Višina prihodkov je ocenjena na podlagi realizacije preteklega leta in zajema predvsem prihodek
iz naslova izplačila dividend finančnih in nefinančnih družb, v katerih ima Občina Cerkno delnice.
7102 Prihodki od obresti
Plan prihodkov od obresti vključuje prihodek iz naslova tekočih obresti za depozite na vpogled pri bankah in
drugih finančnih institucijah (konto 710200) v višini 610 EUR, ter prihodek od obresti od vezanih depozitov
iz nenamenskih sredstev (konto 710201), ki ga v višini 2 EUR planirajo krajevne skupnosti. Ker bodo dejanske
obresti odvisne od dnevnega stanja na transakcijskem računu oz. od dejanske možnosti za vezavo presežka
sredstev pa tudi od višine obrestne mere (le ta vztrajno pada), je prihodek iz naslova obresti težko napovedati.
7103 Prihodki od premoženja
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore
Občina Cerkno je solastnica dvajsetih poslovnih prostorov, ki se nahajajo na območju občine Idrija. V letu
2017 je realizacija predvidena na podlagi trenutnih najemnih pogodb in upoštevaje plačil v višini 12.081 EUR,

6.234 EUR je predviden prihodek KS Cerkno, ki ga za oddajo poslovnega prostora (Lekarna) namerava iztržiti
v letu 2017, KS Reka-Straža pa tovrstne prihodke načrtuje v višini 614 EUR.
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja
Občina Cerkno je lastnica oz. solastnica 46 stanovanj na območju Občine Idrija in Občine Cerkno. Predvidena
realizacija prihodkov iz naslova najemnin je v višini 51.776 EUR.
710304 Prihodki od drugih najemnin
Prihodke od drugih najemnin načrtujejo krajevne skupnosti in sicer 20.605 EUR. Gre za najemnine, ki se jih
zaračunava za uporabo mrliške vežice, pristojbine za grobove, ter najemnine za kabelsko TV. Plan prihodkov
iz tega naslova za leto 2017 izhaja iz realizacije dosežene pri posamezni krajevni skupnosti v letu 2016.
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo
Po 74. členu Zakona o igrah na srečo se del koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo nameni lokalnim
skupnostim kot namenski vir za financiranje spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja,
ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in turistične infrastrukture. Navedena koncesijska dajatev je po
ZFO-1 izven obsega primerne porabe in predstavlja lastni prihodkovni vir občinskega proračuna. Predvideni
prihodek v letu 2017 ocenjujemo upoštevaje realizacijo preteklega leta na višino 268.630 EUR.
710312 Prihodki podeljenih koncesij za vodno pravico
Ocena prihodkov Občine Cerkno iz naslova koncesijskih dajatev, podeljenih z državne ravni, ki vključuje
prihodke od podeljenih koncesij za vodno pravico tj. koriščenje vodnega potenciala (HE, MHE) za leto 2017
znaša 2.500 EUR. Prihodki od koncesij se nakazujejo v skladu s koncesijskimi akti in so vezani na obseg
opravljanja dejavnosti in podeljenih državnih koncesij. Koncesionar plačuje koncesijsko dajatev v višini 7%
od prodajne vrednosti proizvedene električne energije, plačilo pa se razdeli med občine, na območju katerih
elektrarna leži, in državo v razmerju 60:40 v korist občin.
710399 Drugi prihodki od premoženja
Postavka vključuje prihodke iz naslova najemnin tržnega prostora, ter najemnin VCC-ja in CŠOD-ja.
711 Takse in pristojbine

7111 Upravne takse in pristojbine
Realizacija prihodka iz tega naslova je odvisna od števila in narave upravnih zadev, ki jih občani sprožijo pri
občinski upravi, in za katere je po Zakonu o upravnih taksah potrebno plačati upravno takso. Pretežni del
pobranih taks se nateka prek blagajniškega gotovinskega poslovanja, vzpostavljenega neposredno na upravi
občine, manjši del vplačil pa se vrši prek posebnega, upravnim taksam namenjenega podračuna občine.
Pričakovani priliv je ocenjen na višino 4.400 EUR.
712 Globe in denarne kazni
Prihodke, ki izvirajo iz nadomestila za degradacijo in uzurpacijo in so v celoti nepredvidljivi smo ocenili na
višino 1.600 EUR. Na osnovi izdanih odločb je vplačilo tovrstnega prihodka v višini 50% prihodek
proračuna občine, na območju katere je nedovoljena gradnja, v višini 50% izdane odločbe pa prihodek
državnega proračuna. Planiramo tudi 1.500 EUR prihodkov iz naslova denarnih kazni v upravnih postopkih,
ki jih izreče medobčinski inšpektor.
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
Na tem kontu se stekajo predvsem sredstva iz naslova vodarine. Glede na to, da je v letu 2017 v sklopu
režijskega obrata predvideno zaračunavanje vodarine na celotnem območju Občine Cerkno so predvideni tudi
bistveno višji prihodki iz tega naslova. Poleg omenjenih prihodkov so na tem kontu predvideni tudi povračila
materialnih stroškov, ki jih prefakturiramo CŠOD-ju.
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
V tej skupini planiramo prihodke v višini 32.714 EUR. Z letom 2017 uvajamo komunalni prispevek, ki ga
doslej nismo zaračunavali. Komunalni prispevek se odmerja investitorju ali lastniku objekta predvidenih in
obstoječih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, ki se bodo prvič opremljali z lokalno gospodarsko javno

infrastrukturo (prometno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje), oziroma bodo povečevali neto tlorisno
površino ali spreminjali namembnost objekta.
Na izračun komunalnega prispevka vplivajo površina parcele, neto tlorisna površina objekta, faktor
dejavnosti ter indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta in neto tlorisne
površine objekta. Površina parcele objekta in neto tlorisna površina objekta se pridobita iz projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Upoštevaje, da je prihodke od komunalnih prispevkov težko predvideti, saj
je njihova dejanska realizacija izven vpliva občine, je planiran prihodek za leto 2017 ocenjen v višini 20.000
EUR. Poleg omenjenega prihodka so znotraj te skupine planirani tudi prispevki občanov za izvajanje
programov investicijskega značaja (KS Cerkno – Mostanija), ter drugi izredni nedavčni prihodki, kamor se
uvrščajo sredstva podedovana po umrlih oskrbovancih, katerim je občina plačevala oz. doplačevala domsko
oskrbo.

72 KAPITALSKI PRIHODKI
V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja. Predvideni priliv od prodaje v
letu 2017 je ocenjen na višino 37.722 EUR ali okoli 0,74% vseh proračunskih prihodkov.
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj
V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja – stanovanj po stanovanjskem
zakonu, ki jih v proračun Občine Cerkno odvaja Občina Idrija.
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
V letu 2017 je načrtovan priliv v višini 37.650 EUR iz naslova prodaje stavbnih zemljišč v skladu z letnim
načrtom prodaje občinskega stvarnega premoženja.
73 PREJETE DONACIJE
73 Prejete donacije iz domačih in tujih virov: predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila
sredstev prejeta na podlagi sporazumov, pogodb in programu koriščenja teh sredstev za namene, za katere se
ta sredstva dodelijo.
7300, 7301 Prejete donacije in darila od domačih pravnih in fizičnih oseb
Prejetih sredstev iz naslova donacij v letu 2017 ne predvidevamo.
74 TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki so prihodki iz drugih javno finančnih institucij in blagajn drugih ravni države in niso izvirni
prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja in se
v globalni javni bilanci konsolidirajo s transfernimi odhodki. Predvideni priliv transfernih prihodkov v letu
2017 je ocenjen na višino 430.788 EUR ali okoli 8,46% vseh proračunskih prihodkov.
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
Občina Cerkno tudi v letu 2017 sodi med občine, ki s prihodkom izdohodnine ne bo uspela v celoti financirati
priznane primerne porabe in bo manjkajočo razliko prejela iz državnega proračuna v obliki finančne izravnave.
Plan prihodkov občine iz naslova finančne izravnave, ki naj bi se iz državnega proračuna občini namenil kot
dopolnilni vir financiranja primerne porabe, temelji na izračunu primerne porabe občine ter zneskih prihodkov
občine za financiranje primerne porabe (višina dohodnine in finančne izravnave) za leto 2017, ki ga je MF
objavilo 6. oktobra 2016, upoštevaje takratni predlog povprečnine za leto 2017 iz predloga ZIPRS1718. Ker
je Državni zbor Republike Slovenije predlog ZIPRS1718 17. novembra 2016 v delu, ki vpliva na izračun
omenjenih prihodkovnih kategorij občinskih proračunov potrdil v predlagani obliki, lahko predhodni podatek
MF o višini finančne izravnave za leto 2017 že upoštevamo tudi kot dokončen. Iz naslova finančne izravnave,
tega dopolnilnega proračunskega vira za kritje primerne porabe občine, bo Občina Cerkno v letu 2017 prejela
36.172 EUR sredstev, kar je 90,8% manj kot preteklo leto. leta 2016. Razliko do občini v letu 2017 priznane
primerne porabe, bo pokrila s sredstvi dohodnine.

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
Sredstva predstavljajo dodaten vir, ki ga 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. Planirana sredstva so zajeta na podlagi do sedaj znanih informacij o odobritvi
sredstev za posamezno investicijo.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
V letu 2017 namerava Občina Cerkno predvideno kvoto sredstev 23. člena ZFO-1 v višini 130.149 EUR
črpati za energetsko sanacijo stavbe OŠ Cerkno.
Ministrstvo za obrambo
Požarna taksa predstavlja namenska sredstva požarnega sklada, ki se zbirajo na ravni države in jih Občini
Cerkno predvidoma mesečno nakazuje Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada RS. Ta
sredstva se ne upoštevajo več v oceno lastnih prihodkov Občine za izračun finančne izravnave in so izven
primerne porabe. Njihova namembnost je zakonsko določena. Namenjena so za nabavo gasilskih vozil ter
gasilske zaščitne in reševalne opreme. Pričakovan priliv znaša 15.150 EUR.
Ministrstvo za infrastrukturo
V povezavi z energetsko sanacijo stavbe v OŠ Cerkno je v letu 2017 predviden priliv v višini 305.809 EUR
sredstev, kar predstavlja 40% upravičenih sredstev.
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
Zajemajo sredstva za tekoče vzdrževanje gozdnih cest v višini 6.652 EUR, pridobljena s strani Ministrstva za
kmetijstvo in okolje, sredstva Zavoda RS za zaposlovanje in sicer kot refundacija stroškov za plačo
zaposlenega prek javnih del v višini 6.174 EUR, ter sofinanciranje 50% odhodkov realiziranih v preteklem
letu za delovanje skupne občinske uprave (Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno) v višini 4.843
EUR.

ODHODKI
Predlog proračuna predvideva v letu 2017 med odhodki bilance prihodkov in odhodkov obseg odhodkov v
višini 5.755.686 EUR.
Predvidena struktura odhodkov po ekonomski klasifikaciji:
- 29,51 % planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke,
- 31,23 % odpade na tekoče transfere,
- 35,70 % sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 3,56 % sredstev se nanaša na investicijske transfere.

Struktura odhodkov
Tekoči odhodki

Tekoči transferi
31,23%

Tekoči transferi
Investicijski
odhodki

Investicijski
odhodki 35,70%

Tekoči odhodki
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TEKOČI ODHODKI
Tekoči odhodki zajemajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, stroškov
materiala in drugih izdatkov za blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov. V tej skupini
izkazujemo tudi plačilo obresti v zvezi z zadolževanjem, medtem ko se odplačilo glavnice izkazuje v računu
financiranja. Prav tako ta skupina odhodkov vključuje tudi sredstva za oblikovanje rezerv.
Podrobneje so posamezni nameni tekočih odhodkov izkazani v posebnem delu proračuna po posameznih
nosilcih oziroma področjih. V največjem deležu se nanašajo na stroške delovanja občinskih organov in
občinske uprave. Poleg tega zajemajo tudi stroške delovanja krajevnih skupnosti, stroške upravljanja z
občinskim premoženjem in stroške za specifične naloge in obveznosti občine po različnih področjih
proračunske porabe vključno s pripravo razvojne in prostorske dokumentacije, dokumentacije za izvedbo
javnih natečajev idr.
Skupaj tekoči odhodki za leto 2017 znašajo 1.698.489 EUR in so glede na veljavni proračun leta 2016 višji
za 1,1%.
TEKOČI TRANSFERI
Ta skupina odhodkov smiselno vključuje plačila iz občinskega proračuna, za katera občina kot plačnik
neposredno ne prejme v povračilo materiala ali storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali
splošne narave. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo
ali splošne narave. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferi in subvencije izvajalcem javnih služb
s področja družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb. Prav tako so tu zajeti transferi posameznikom
predvsem za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v šolo, regresiranje oskrbe v
domovih in druge oblike transferov posameznikom. Sem sodijo tudi transferi za pospeševanje dejavnosti, ki
so v javnem interesu in jih izvajajo predvsem neprofitne organizacije kot tudi subvencije zasebnikom ali
privatnim podjetjem za pospeševanje določenih gospodarskih dejavnosti. V letu 2017 je za te namene
načrtovano 1.797.691 EUR ali za 2,0% več sredstev kot je bilo planiranih v proračunu za leto 2016.
Pri razporejanju sredstev proračuna po posameznih namenih tekoče porabe se poleg posredovanih izhodišč s
strani ministrstva pristojnega za finance upošteva tudi obseg programa posameznega izvajalca javne službe
oziroma dejavnosti v javnem interesu. Pri obsegu sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom je
potrebno upoštevati poleg valorizacije tudi predvideno gibanje števila prejemnikov in spremembo zakonodaje
po posameznih področjih.
Povečanja v tej skupni odhodkov so usmerjena predvsem v podporo posameznim razvojnim programom
kmetijstva, gospodarstva, aktivni politiki zaposlovanja, promociji in spodbujanju turizma, podpori

izvajalcem gospodarskih javnih služb.
INVESTICIJSKI ODHODKI
Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov,
prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje
in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in
projektne dokumentacije. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine in pomenijo
povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti.
Sredstva v tej skupini odhodkov so v letu 2017 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2016 višja za
68,7% in znašajo 2.055.025 EUR. Posamezne investicijske naloge so opredeljene v načrtu razvojnih
programov za leto 2017.

INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov
prejemnikov sredstev (javnih podjetij in drugih upravljalcev premoženja občine, javni zavodi) za nakup ali
gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove

in rekonstrukcije. V letu 2017 je planiranih 204.481 EUR. Nameni porabe investicijskih transferov so
opredeljeni v Načrtu razvojnih programov po posamezni investicijski nalogi.
Podrobneje so vsi tekoči odhodki in tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi izkazani v
posebnem delu proračuna po programski klasifikaciji proračunskih izdatkov v okviru finančnih načrtov
neposrednih proračunskih uporabnikov.
Skupni investicijski nameni porabe proračuna občine Cerkno za leto 2017 znašajo 2.259.506 EUR, kar
predstavlja 39,3 % celotne proračunske porabe.
Podrobnejša obrazložitev odhodkov je podana v obrazložitvi posebnega dela proračuna.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V skladu z mednarodno primerljivo ekonomsko klasifikacijo odhodkov proračuna se sredstva, prejeta v
občinski proračun (prejemki) iz naslova vračil danih posojil, prodaje kapitalskih deležev ne vključujejo med
prihodke proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, temveč se izkazujejo posebej v t.i. računu finančnih
terjatev in naložb. Podobno velja tudi za izdatke iz naslova danih posojil, povečanje kapitalskih deležev – ti
izdatki se prav tako izkazujejo posebej v zgoraj navedenem računu.
V računu finančnih terjatev in naložb za leto 2017 niso načrtovani ne prejemki, prav tako pa ni predvidena
proračunska poraba.

C. RAČUN FINANCIRANJA
Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanja dolga in zadolževanje občine.
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije, ki jih potrdi občinski svet. Pogodbe o zadolževanju sklepa
župan na podlagi sprejetega proračuna in ob prehodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
V letu 2017 je predvideno dolgoročno zadolževanje v proračunu države. ZIPRS1718 daje občinam podobno
kot v letu 2016 tudi v letu 2017 za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij
posebnega pomena dodatno možnost pridobitve ugodnih povratnih sredstev. Obrestna mera je 0,0% (brez
EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je eno leto, ter odplačilna doba devet let (1+9); z možnostjo
predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v dveh letnih anuitetah; prva anuiteta zapade v plačilo 15. marca
proračunskega leta in druga anuiteta 15. septembra proračunskega leta. Krediti pridobljeni v letu 2017, tako
zapadejo v vračilo leta 2019. Tovrstna zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja iz drugega
odstavka 10. b člena ZFO-1.
Na strani odlivov pa račun financiranja izkazuje znesek odplačila glavnic za najeta posojila občine v preteklih
letih, ki se odplačujejo v breme proračuna tekočega leta. V letu 2017 bo obseg odplačil glavnic občinskega
dolga v višini 137.353 EUR.

D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
Sredstva na računih predstavljajo prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Sredstva na računih
občine se razporejajo za kritje izdatkov v okviru sprejetega proračuna in pokrivajo razliko med tekočimi
prejemki in izdatki za vse namene javne porabe v tekočem letu. Ta bilančna pozicija predstavlja osnovo za
saldiranje vseh prejemkov in izdatkov proračuna iz vseh treh bilančnih shem, tako da je proračun kot celota
izravnan in uravnotežen, kar se izkazuje z načrtovanim povečanjem ali zmanjšanjem sredstev na računih.
V letu 2017 znaša saldo sredstev na računih 603.846 EUR.
Vključevanje prihodkov in odhodkov neposrednih uporabnikov (krajevnih skupnosti) v občinski
proračun

Zakon o javnih financah v 2. členu določa, da se v proračunu izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini, ter
vsi izdatki občine za posamezne namene. Iz določb 3. in 1. člena ZJF pa izhaja, da so neposredni uporabniki
občinskega proračuna občinska uprava ter ožji deli občine, ne glede na to, ali so pravne osebe ali ne. Zato
morajo biti vsi prihodki in odhodki vseh neposrednih uporabnikov zajeti v občinskem proračunu, tako tudi
prihodki in odhodki neposrednih uporabnikov, ki imajo status pravne osebe. Po 19.c in 19.č členu Zakona o
lokalni samoupravi morajo biti prihodki in odhodki ožjega dela občine, ki je pravna oseba, zajeti v njegovem
finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna. Tako so ožji deli občin, ki so pravne osebe,
neposredni uporabniki občinskega proračuna, kar pomeni, da se financirajo neposredno iz proračuna oziroma,
da se njihovi prejemki in izdatki obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna, da njihov finančni
načrt sprejema občinski svet in da za njihovo financiranje ni potrebno skleniti posebne pogodbe.
Zaradi predhodno navedenih določb ZLS in ZJF je potrebno zagotoviti, da se bodo tudi prejemki in izdatki
ožjih delov občin, ki so pravne osebe, dejansko izkazovali v splošnem delu proračuna med prihodki in v
posebnem delu proračuna v finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Glede na to, da iz splošnega dela proračuna niso razvidni izvirni prihodki krajevnih skupnosti, ki jih posamezne
krajevne skupnosti razporejajo v svoj finančni načrt skladno z zakonom, podajamo tabelo, kjer so le ti
razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

KONTO

710
7102
7103
713
7130
714
7141

NAZIV
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
Prihodki od prodaje blaga in storitev
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
Drugi nedavčni prihodki
Skupaj

28.856
2
28.854
32.740
32.740
3.844
3.844
65.442

POVZETEK PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
ŠT. NPU

KRAJEVNA SKUPNOST

20

PRIHODKI (CELOTNI)

ODHODKI

IZVIRNI PRIHODKI

BUKOVO

56.315

57.624

3.648

21

CERKNO

140.983

215.320

37.796

22

GORJE – POČE - TREBENČE

16.104

16.865

60

23

NOVAKI

21.447

23.542

1.652

24

OREHEK

9.381

9.984

882

25

OTALEŽ

39.973

141.797

12.344

26

PODLANIŠČE

11.246

37.165

420

27

RAVNE - ZAKRIŽ

18.635

19.527

1.560

28

STRAŽA - REKA

14.447

28.367

1.449

29

ŠEBRELJE

20.992

23.193

5.631

SKUPAJ

349.523

573.384

65.442

V občinskem proračunu za leto 2017 smo predvideli tudi fond sredstev, ki se namenijo za (so)financiranje
projektov krajevnih skupnosti. Fond je oblikovan v višini 180.000 EUR.

4. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Posebni del proračuna je pripravljen v skladu s predpisano programsko klasifikacijo in zajema finančne načrte
neposrednih proračunskih uporabnikov: občinske uprave, krajevne skupnosti, skupne občinske uprave –
medobčinski inšpektorat, ter občinske organe (občinski svet, nadzorni odbor in župan).
V posebnem delu proračuna so torej proračunske postavke skladno s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov razvrščene v ustrezne programe in podprograme glede na področje proračunske porabe
kamor sodijo. Izdatki proračuna so znotraj posamezne proračunske postavke knjiženi na ustrezen računovodski
konto, po katerem je odhodek zajet v splošnem delu proračuna.

10 OBČINSKI SVET
Področje 01 – POLITIČNI SISTEM
Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot
zakonodajnih in izvršilnih organov lokalne skupnosti.
Pravne podlage:
- zakon o političnih strankah
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih financah
- statut Občine Cerkno
- sklep o financiranju političnih strank v Občini Cerkno
- pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov, ter o povračilu stroškov funkcionarjem, članom nadzornega
odbora, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta Občine Cerkno.
Glavni program 0101 – Politični sistem
Glavni program 0101 Politični sistem 0101 vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov
političnega sistema.
Podprogram 01019001 – Dejavnost občinskega sveta
Vsebina podprograma 01019001 Dejavnost občinskega sveta
Dejavnost občinskega sveta, odborov in komisij, financiranje političnih strank.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotovitev strokovnih in materialnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih teles.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in strokovnih služb.
Proračunska postavka 100100 Občinski svet - sejnine
Proračunska postavka vključuje stroške sejnin članom občinskega sveta in članom matičnih delovnih teles, v
skladu s Pravilnikom o določanju plač in drugih prejemkov, ter o povračilu stroškov funkcionarjem, članom
nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta Občine Cerkno, ki ga je
občinski svet sprejel dne 28.06.2007. Glede na realizacijo predhodnega leta je obseg razpoložljivih sredstev
manjši za 3.500 EUR.
Proračunska postavka 100101 Financiranje političnih strank
Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja političnih strank na območju občine Cerkno. Podlaga za
financiranje političnih strank iz občinskega proračuna je 26.člen Zakona o političnih strankah, po katerem so
do financiranja iz občinskega proračuna upravičene politične stranke, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za
občinski svet in so dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Stranka je
upravičena do višine sredstev, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Višina sredstev
ostaja glede na leto 2016 nespremenjena.
Razdelitev sredstev za financiranje političnih strank je prikazana v sledeči tabeli:

Stranka
SDS
SD
SLS
NSI
SMC

Vol.enota 1 Vol.enota 2
71
77
235
57
84

91
216
394
65
186

524

952

število prejetih
glasov
162
293
629
122
270
1476

% delitve
10,98
19,85
42,62
8,27
18,29
100

pripadajoča
sredstva
329,27
595,53
1278,46
247,97
548,78
3.000

Področje 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Pravne podlage:
- odlok o priznanjih in nagradah Občine Cerkno
- statut občine Cerkno
Glavni program 0401 – Kadrovska uprava
Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in
priznanj.
Podprogram 04019001 – Vodenje kadrovskih zadev
Vsebina podprograma 04019001 Vodenje kadrovskih zadev
Komisija za nagrade in priznanja kot delovno telo občinskega sveta vsako leto na osnovi razpisa izbere
predloge za podelitev nagrad in priznanja posameznikom, delovnim skupinam, podjetjem in drugim
organizacijam za dosežke na posameznih področjih življenja in dela, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in
promociji občine Cerkno.
Dolgoročni cilji podprograma
Spodbujati človeške razvojne potenciale, krepiti zavest o pomenu in koristi posameznikovega delovanja za
širšo družbeno skupnost, ustvarjanje pozitivne klime znotraj občine, promocija dobitnikov nagrad in
priznanja, ter občine kot celote.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zaznati posebej pomembna ustvarjanja na območju občine in jim dati širše družbeno priznanje.
Proračunska postavka 100400 Občinske nagrade
Proračunska postavka zajema izplačila denarnih nagrad občinskim nagrajencem. Višina sredstev je skladna s
sprejetim odlokom o priznanjih in nagradah Občine Cerkno.
Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne službe
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih
dogodkov.
Podprogram 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov
Vsebina podprograma 040039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Stroški praznovanja občinskega praznika.

Proračunska postavka 100400 Občinski praznik – materialni stroški
Postavka je namenjena pokrivanju stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo prireditev ob občinskem
prazniku. V te izdatke so vključeni stroški organiziranja in izvedbe prireditev, srečanj in drugih protokolarnih
dogodkov po programu občinskega praznika ter stroški pisarniškega materiala, obveščanja javnosti, izplačila
honorarjev nastopajočim, pogostitev in drugi spremljajoči izdatki, povezani s slavnostno sejo 1. oktobra.

11 NADZORNI ODBOR
Področje 02– EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema delovno področje nadzornega odbora občine.
Pravne podlage:
- statut Občine Cerkno
- poslovnik o delu NO
- pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov, ter o povračilu stroškov funkcionarjem, članom nadzornega
odbora, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta Občine Cerkno
Glavni program 0203– Fiskalni nadzor
Glavni program 0203 Fiskalni nadzor zajema delovno področje nadzornega odbora občine.
Podprogram 02039001 – Dejavnost nadzornega odbora
Vsebina podprograma 02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij.
Dolgoročni cilji podprograma
Pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s predpisi, gospodarnosti namenske porabe sredstev,
ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizije in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim
organom.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, ter nadzoruje finančno poslovanje
uporabnikov finančnih sredstev.
Proračunska postavka 110200 Nadzorni odbor - sejnine
Za delovanje nadzornega odbora so zajeta sredstva nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije v višini
1.916 EUR.

12 ŽUPAN
Področje 01 – POLITIČNI SISTEM
Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost župana.
Pravne podlage:
- Zakon o javnih financah
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih uslužbencih
Glavni program 0101 – Politični sistem
Glavni program 0101 Politični sistem 0101 zajema naloge, ki jih županu nalagajo predpisi.

Podprogram 01019003 – Dejavnost župana in podžupanov
Vsebina podprograma 01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Župan v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje
sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti občine ipd.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije, ter zagotavljanje ustavnih pravic državljank in
državljanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotoviti pogoje za opravljanje županske funkcije.
Proračunska postavka 120100 Plače in drugi izdatki - župan
Strošek plače župana je načrtovan skladno z veljavno zakonodajo. Za opravljanje funkcije župana Občine
Cerkno (župan VI, od 2001 do 5000 prebivalcev), je v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju
določen 49. plačni razred. K plači mu pripada samo dodatek na delovno dobo (0,33% za vsako zaključeno leto).
Izračun potrebnega obsega sredstev za pokrivanje osnovne plače župana v letu 2017 sloni na ažuriranem
podatku o višini dejansko izplačane plače županu od 1. septembra 2016 dalje, ki že upošteva višje vrednosti
plačnih razredov plačne lestvice. Skladno z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih
v javnem sektorju za leto 2016 in Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in
drugih ukrepih v javnem sektorju so se namreč spričo varčevalnih ukrepov znižane vrednosti plačnih razredov
s 1. septembrom 2016 delno sprostile, in sicer na raven vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice,
uveljavljene s 1. junijem 2012.
Proračunska postavka 120101 Prispevki delodajalca za socialno varnost
Stroški obveznih prispevkov delodajalca za socialno varnost so vključeni ob upoštevanju obstoječih
prispevnih stopenj na I. bruto.
Proračunska postavka 120103 Materialni stroški
Postavka vključuje povračila stroškov, ki jih ima župan pri delu in v zvezi z njim (stroški za službena potovanja
– dnevnice, kilometrina, parkirnina ipd.), izdatke za reprezentanco, ter stroške telefona. Ostali stroški, ki jih je
nemogoče razdeliti na omenjenega proračunskega uporabnika, so zajeti pri materialnih stroških občinske
uprave.
Proračunska postavka 120105 Odvetniške storitve

Rezervirana sredstva v višini 1.000 € vključujejo plačila odvetniških storitev, ki se jih občina
poslužuje v primeru raznih tožb in pritožb, ki so povezane s poslovanjem občine.

13 OBČINSKA UPRAVA
Področje 02– EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Področje porabe 02 – Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev
organa občinske uprave, pristojnega za finance.
Pravne podlage:
- zakon o plačilnem prometu
- pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila
Glavni program 0201 – Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
Glavni program 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor zajema sredstva za pripravo
strategij razvoja občine.

Podprogram 02019001 – Podlaga ekonomske in razvojne politike
Vsebina podprograma 02019001 Podlaga ekonomske in razvojne politike
Opredeliti strategijo razvoja občine.
Dolgoročni cilji podprograma
Opredeliti razvojne prednosti občine, prioritete in programe spodbujanja razvoja občine upoštevaje vse
vidike razvoja občine (gospodarski, socialni, okoljski, kulturni in drugi vidiki).
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotoviti pogoje za pripravo in sprejem strategija razvoja občine.
130204 - Priprava strategije Občine Cerkno
Sama priprava strategije je eden najbolj nujnih korakov, da bo občina Cerkno v prihodnosti lahko prišla do
črpanja EU sredstev. Strategija mora biti pripravljena na podlagi aktualnih EU smernic, če želimo pridobivati
kakršna koli nepovratna sredstva. Potrebno je najti ustrezne odgovore na potenciale, ki so že razviti in razvojne
potenciale katere bomo v prihodnosti uresničevali kot prioriteta za doseg boljše kakovosti življenja, tudi na
področju gospodarstva in drugih dejavnosti v občini. Samo z ustrezno začrtanimi cilji bomo omogočili
dolgoročni razvoj občine in s tem zagotovili prijazno 9okolje v katerem bomo želeli sobivati.
Glavni program 0202 – Urejanje na področju fiskalne politike
Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov
plačilnega prometa.
Podprogram 02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike
Vsebina podprograma 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Stroški plačilnega prometa, provizija Banke Slovenija.
Dolgoročni cilji podprograma
Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj učinkovito, pregledno in racionalno ravnanje z
javnimi financami, katerega prioriteta je zagotovo prilagajanje oziroma usklajevanje odhodkov občine z
razpoložljivimi prihodki.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Racionalna uporaba sredstev ob upoštevanju možnosti, ki jih lokalne skupnosti imajo pri vplivanju na stroške
plačilnega prometa in drugih finančnih transakcij.
Proračunska postavka 130201 Bančne provizije
Sredstva se namenijo za pokritje stroškov bančnih provizij, ki jih občinam zaračunavajo poslovne banke in
Banka Slovenije, (provizija za pologe bankovcev na gotovinski račun pri poslovni banki, nadomestila za
vodenje računa, ) in plačilom storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.
Proračunska postavka 130205 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Postavka vključuje sredstva namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za poslovni
prostor na Bevkovi ulici 9, Močnikovi ulici 2, ter Trgu Prekomorskih brigad 5.
Področje 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne službe
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti,
izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim
premoženjem, ter sredstva za poslovne prostore občine.

Podprogram 04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti
Vsebina podprograma 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list RS ali drugo uradno glasilo), izdelava in
vzdrževanje spletnih strani, obveščanje medijev in drugo.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljati javnost dela občinskih organov in institucij, ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o
njihovem delu preko rednega komuniciranja.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev.
Proračunska postavka 130404 Financiranje objav
Sredstva v višini 4.500 EUR so namenjena financiranju objav občinskih aktov, ter drugih objav v lokalnih in
ostalih medijih.
Podprogram 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Vsebina podprograma 04039002 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim
premoženjem.
Dolgoročni cilji podprograma
Optimalno upravljanje z nepremičninami, ki so v lasti občine Cerkno.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Ohranjanje nepremičnin v uporabnem stanju.
Proračunska postavka 130430 – Odkup in rušitev stanovanjske hiše Šinkovec
Sredstva so v letu 2017 namenjena rušitvi stanovanjske hiše.
Proračunska postavka 130431 – Objekt »Gabrijel« - obnova strehe
Delež Občine Cerkno pri menjavi strešne kritine na objektu »Gabrijel« je predviden v višini 15.000 EUR.
Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin,
združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.
Pravne podlage:
- zakon o lokalni samoupravi
Glavni program 0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in
lokalne ravni
Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
vključuje sredstva za plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije.
Podprogram 06019002 – Delovanje zvez občin
Vsebina podprograma 02019001 Delovanje zvez občin
Občina Cerkno je članica Skupnosti občin Slovenije.
Dolgoročni cilji podprograma
Povezovanje z ostalimi občinami in izmenjava izkušenj in skupnega delovanja pri oblikovanju zakonodaje,
ki zadevajo lokalno samoupravo. Članstvo omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti.

Proračunska postavka 130621 Skupnost občin Slovenije - članarina
Občina Cerkno je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS), ki predstavlja enega izmed dveh največjih
reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti Slovenije. SOS je uradni zastopnik interesov občin v odnosu do
državnih institucij in opravlja za svoje članice vrsto nalog. Poleg zastopanja interesov pripravlja stališča in
predloge občin pri sklepanju kolektivnih pogodb, organizira razprave o dokumentih … Na postavki so
sredstva zagotovljena za plačilo letne članarine.
Podprogram 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti
Vsebina podprograma 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
Občina Cerkno je skupaj še s 13 občinami Severne Primorske (Goriške statistične regije) povezana v Mrežno
regionalno razvojno agencijo Severne Primorske.
Dolgoročni cilji podprograma
Zadovoljevanje posebnih in skupnih, dogovorjenih potreb občanov na območju celotne RRA Severne
Primorske.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- koordiniranje dela in spremljanje, poročanje ter nadzor izvajanja regionalnih in drugih skupnih
razvojnih programov,
- svetovanje in prijava projektov na javne razpise za Razvoj regij,
- izdelava Regionalnega izvedbenega programa in drugih programov,
- koordiniranje dela lokalnih institucij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju regionalnih in skupnih
razvojnih programov, projektov in aktivnosti,
- sodelovanje pri pripravi državnih dokumentov razvojnega načrtovanja.
Proračunska postavka 130620 – ICRA-delovanje
Kot vsako leto se tudi letos namenja sredstva v višini 5.000 EUR za pokrivanje splošnih stroškov delovanja
Idrijsko cerkljansko razvojne agencije (obratovalni stroški, materialni stroški, ipd.).
Proračunska postavka 130620 Regijska razvojna agencija – sredstva za delovanje
Višina sofinanciranja delovanja MRRA s strani posamezne občine se po sklepu Sveta regije določi tako, da
se predvideni stroški delovanja MRRA med 13 občin razdelijo po ključu primerne porabe. Občina torej
sofinancira tolikšen delež predvidenih stroškov delovanja MRRA, kolikor znaša delež njene primerne porabe
v skupni primerni porabi regije. Delež sofinanciranja s strani Občine Cerkno znaša v letu 2017 5.797 EUR.
Glavni program 0602– Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za
delovanje ožjih delov občin in zvez občin.
Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Vsebina podprograma 06019001 Delovanje ožjih delov občin
Stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški.
Proračunska postavka 130628 Nagrada za delo predsednikov
4.124 EUR sredstev je v letu 2017 predvidenih kot nagrada za delo predsednikov krajevnih skupnosti.
Sredstva se bodo namenila desetim predsednikom in sicer vsakemu v višini 377 EUR bruto.
Glavni program 0603– Dejavnost občinske uprave
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Podprogram 06039001 – Administracija občinske uprave
Vsebina podprograma 06039001 Administracija občinske uprave
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi , ter materialne
stroške občinske uprave.

Dolgoročni cilji podprograma
Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za materialne stroške tako, da je izvajanje vseh
storitev in posredovanje informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi
zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot
zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi
primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Načrtovana sredstva omogočajo tudi izpopolnjevanje
funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature…
Letni izvedbeni cilji podprograma
Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.
Proračunska postavka 130600 Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obseg sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi je oblikovan na podlagi števila in strukture zaposlenih v
skladu z dejansko zaposlenostjo ob upoštevanju kadrovskega načrta delovnih mest, ki v letu 2017 predvideva
9 zaposlenih. Pri načrtovanju stroškov dela smo sledili tudi predlogu Zakona o ukrepih na področju plač in
drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, po katerem naj bi bili varčevalni ukrepi
podaljšani tudi še v leto 2017. Posledice predlaganih omejevalnih ukrepov po posameznih kategorijah stroškov
dela za leto 2017 smo torej predvideli na način, kot ga predlaga omenjeni zakon, precej podobno, kot so jih
upoštevali že finančni načrti preteklih let (omejitve pri povračilih stroškov, pridobitev pravice do napredovanj
javnih uslužbencev …), z upoštevanjem (delne) sprostitve nekaterih doslej veljavnih omejitev (višje vrednosti
plačnih razredov od 1. septembra 2016 dalje in, nekoliko višji zneski regresa za letni dopust.
Proračunska postavka 130601 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Pri načrtovanju sredstev za prispevke za socialno varnost so upoštevane veljavne prispevne stopnje na
načrtovano maso plač, ki ostajajo nespremenjene glede na leto 2016. Sredstva za premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja (konto 401500), so načrtovana skladno s strani sindikatov 16. 12.
2016 parafiranega predloga Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem
sektorju, kar pomeni, da se za vse javne uslužbence v obdobju od 1. 1. do 28. 2. 2017 premije izplačujejo v
višini 30,00 % glede na premijske razrede, veljavne 1. 1. 2013, pri čemer se za javne uslužbence, ki so na
dan 31. 12. 2016 mlajši od 50 let, ta višina premije ohrani do 31. 12. 2017. Za javne uslužbence, ki so do
vključno 31. 12. 2016 dopolnili starost 50 let, pa se premije od 1. 3. do 31. 12. 2017 izplačujejo v višini
50,00 %, za javne uslužbence, ki so do vključno 31. 12. 2016 dopolnili starost 56 in več let pa 80,00 % glede
na premijske razrede, veljavne 1. 1. 2013.
Proračunska postavka 130603 Materialni stroški občinske uprave
V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave in organov so zajeta vsa plačila materialnih stroškov in
storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave ter sredstva za kritje posrednih in skupnih
stroškov vseh organov občine. Načrtovan obseg proračunske porabe na nivoju obravnavane proračunske
postavke je nekoliko nižji, saj se je del materialnih stroškov prenesel na proračunskega uporabnika – Režijski
obrat.
Proračunska postavka 130604 Tekoče vzdrževanje opreme – občinska uprava
V letu 2017 se na omenjeni proračunski postavki tako kot tudi v preteklih letih zagotavljajo sredstva za
vzdrževanje službenih vozil (od servisov do tehničnih pregledov), zavarovalne premije tako za opremo, kot
tudi prostore občinske uprave. Največji delež znotraj postavke pa predstavlja tekoče vzdrževanje licenčne
programske opreme.
Podprogram 06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
Vsebina podprograma 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
Podprogram zajema plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov,
investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Dolgoročni cilji podprograma
Transparentno, racionalno in učinkovito upravljanje z razpoložljivim premoženjem občine, usmerjenih
predvsem v ohranitev uporabne vrednosti objektov in opreme, zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za
zaposlene in uporabnike storitev občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Vzdrževana službena vozila in ostala oprema, ter zgradba v katerih deluje občinska uprava, zavarovano
premoženje občine.
Proračunska postavka 130627 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
Na tej postavki so planirana sredstva za vzdrževanje poslovnih prostorov občinske uprave, vključno z
zavarovalnimi premijami za objekt. Sredstva so glede na realizacijo predhodnega leta nekoliko nižja in
znašajo 1.495 EUR.
Področje 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske
oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.
Varnost v najširšem pomenu je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in
varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi
Občine Cerkno se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter zagotavljanje delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru
vojne in drugih izrednih razmer.
Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednji glavni
program:
- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Glavni program 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Glavni program 0703 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 07039001
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.
- 07039002
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.
Vsebina podprogramov je naslednja:
- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in
usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč,
usposabljanje in opremljanje gasilcev, organizacije, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite.
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov,
enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev. Dejavnosti gasilskih društev in
občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske
opreme investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.
Pregled predpisov:
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu….
Podprogram 0703901 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami ter katastrofami je ena od osnovnih izvirnih
pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko govorimo o občini Cerkno pa je to še posebnega pomena, saj občina leži
na območju velike potresne ogroženosti, možnih ekstremnih padavin, kar ob zelo neugodni konfiguraciji terena
še dodatno povečuje ogroženost prebivalstva na tem območju. Občino Cerkno ogrožajo požari, poplave,
zemeljski plazovi, neurja, žled,nesreče z nevarnimi snovmi, potresi. Vse to pa pomeni ogrožanje varnosti ljudi,

njihovega premoženja in okolja. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja enot, služb
in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja ter sredstva
za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in
reševanja, sredstva za vzdrževanje opreme za reševanje.
Pravne podlage:
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Uredba o organiziranju opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoči
- Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite.
Proračunska postavka 130700 Zaščita in reševanje.
V letu 2017 se ta sredstva porabijo za nakup prikolice za prevoz električnega agregata, elektro omarice, kabel
rolet, razdelilcev ter razsvetljave v primeru izrednih razmer. Prav tako se bo del sredstev namenilo za potne
stroške članov CZ, usposabljanja članov CZ. Ter adaptacijo kontejnerja CZ.
Proračunska postavka 130701 Gorska reševalna služba
Sredstva se po pogodbi nakažejo GRS Tolmin.
Proračunska postavka 130702 Ekipe CZ
V skladu z uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč se je
ustanovilo ekipo PP Občine Cerkno prav tako je v postopku organiziranje ekipe za podporo. Sredstva se bodo
namenila za (materialne stroške ekipe, literaturo, izpit, osebno opremo članov ekip…..), ter preostalo opremo
ekip.
Proračunska postavka 130712 Zaščita in reševanje – sofinanciranje tehnične opreme
Sredstva se namenijo za nakup radijskih postaj ter osebne opreme CZ
Proračunska postavka 130708 Strokovno delo v CZ
Sredstva se porabijo za plačo zaposlenega.
Podprogram 0703902 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Proračunska postavka 130703Dejavnost Gasilske zveze Cerkno
Gasilstvo je organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi
zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva preko sistema financiranja, in sicer za:
Opravljanje nalog prostovoljnih gasilskih društev:
- gašenje in reševanje v primeru požarov,
- reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč,
- izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva,
- načrtno kadrovanje in usposabljanje na nivoju društva,
- nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme,
- gradnja in vzdrževanje gasilskih domov,
- usposabljanje gasilske mladine,
- druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.
Opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog gasilske zvez:
- izvajala načrtno kadrovanje in usposabljanje gasilcev na nivoju občine,
- na nivoju občine skrbela za načrten in usklajen razvoj ter opremljenost gasilskih enot v
skladu s predpisanimi merili,
- skrbela za načrtno in usklajeno delovanje gasilskih enot v občini,
- skrbela za povezavo med gasilskimi društvi in občino ter službami sistema za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- izvajala naloge, ki so jih nanje prenesle država ali občina (predvsem naloge iz 6. člena
zakona o gasilstvu),
- zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov,
- zavarovanje oseb, opreme in objektov,
- izvajala druge organizacijske in razvojne naloge gasilstva.

Proračunska postavka 130704 Sofinanciranje zdravstvenih pregledov in stroškov prevoza
Po zakonu mora vsak operativni gasilec biti zdravstveno pregledan vsake tri leta. Glede na omejena sredstva
se obnavljajo zdravniški pregledi, prav tako pa se poskuša čim več novih članov kateri uspešno opravijo tečaj
zdravstveno pregledati po 4. členu pravilnika. V času veljavnosti zdravniškega pregleda se poskuša člane
poslati na čim več tečajev. Občina Cerkno pa ne zagotavlja sredstev za izvajanje zdravniških pregledov po 3.
Členu pravilnika o zdravstveni sposobnosti operativnih gasilcev. Glede na usmeritve po skladnem razvoju
gasilskih društev se bodo iz posameznega društva udeležili le člani kateri se bodo udeležili izobraževanja ter
člani katerim je zdravniški pregled potekel. Eden od pogojev za opravljanje zdravniškega preglede je udeležba
na tečaju v ICZR. GZC ima 162 operativnih gasilcev v skladu z uredbo o organiziranju , opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Pri tem je potrebno poudariti da bi morali vsi operativni
gasilci imeti danes veljavni zdravniški pregled za kar pa lahko rečemo, da se s temi sredstvi tudi približujemo
temu cilju. Drugi del postavke naj bi delno pokril stroške prevozov kateri nastanejo od delovanju

dejavnosti zaščite in reševanja (izobraževanje, usposabljanje,..).
Proračunska postavka 130705 Gasilska zveza sofinanciranje tehnične opreme.
Sredstva iz te postavke se bodo porabila predvsem za nabavo osebne zaščitne opreme. Uredba o organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ureja tudi minimalne kriterije za opremljanje
gasilskih enot z osebno zaščitno opremo. Osebno zaščitno opremo so deležni le operativni gasilci. Osebna
zaščita oprema obsega: gasilsko čelado, gasilski pas, gasilsko zaščitno obleko, gasilski škornji, gasilske
zaščitne rokavice, radijske postaje, dihalni aparati, varnostni pasovi. Prav tako pa se tudi tukaj kažejo potrebe
po zamenjavi že dotrajane osebne zaščitne opreme. Predvidena sredstva se bodo namenila za popolnitev osebne
opreme. Vsa nabavljena osebna zaščitna oprema bo nižjega cenovnega razreda ne glede na pa bo oprema še
zmeraj v skladu z standardi ter tipizacijo GZS.
Proračunska postavka 130709 Nakup gasilskega vozila.
Glede na sklep GZ Cerkno se v letu 2017 ne načrtuje zamenjave vozil.
Proračunska postavka 130710 Nabava opreme za gasilska vozila
Predvideva se popolnitev ter zamenjavo opreme po vozilih v skladu z usmeritvami ter tipizacijo Gasilske zveze
Slovenije. Dobršen del teh sredstev se bo uporabilo za nakup opreme za vozilo. Nabavilo se bodo tlačne cevi,
ročnike…
Proračunska postavka 130711 Požarna taksa
Dotaciji iz naslova požarne takse razpolaga odbor za razpolaganji s sredstvi požarnega sklada. To so namenska
sredstva katera država preko občin namenja za razvoj gasilstva. Uprava za zaščito in reševanje mesečno
nakazuje sredstva, le tej pa se tudi pošilja poročila o porabi sredstev. Sredstva se lahko porabijo le za točno
določeno namen, ki ga določi URSZR. Občinski odbor je sklenil, da se sredstva porabijo za rezervacijo nakupa
vozila v prihodnjem letu.
Proračunska postavka 130713 Obnova ter rekonstrukcija gasilskih domov
Sredstva se namenijo za novogradnje ter adaptacije gasilskih domov PGD Plužnje, PGD Šebrelje, PGD Planina
Čeplez, PGD Ravne, PGD Gorje Poče Trebenče

Področje 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti
in notranje varnosti v občini.
Pravne podlage:
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o policiji
- zakon o lokalni samoupravi
Glavni program 0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost
Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne
varnosti in notranje varnosti v občini.

Podprogram 08029001 – Prometna varnost
Vsebina podprograma 08029001 Prometna varnost
Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma
Izvajanje preventivno vzgojnih dejavnosti s ciljem osveščanja, vzgoje in izobraževanja za varno vključevanje
v promet in s tem preprečevanje prometnih nesreč.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- dejavnosti vezane na aktivnosti “varne ceste«
- izvajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja četrtošolcev devetletke za kolesarski izpit,
- izobraževanje.
Proračunska postavka 130800 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje
Sredstva so namenjena delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, vzdrževanju in
zavarovanju radarskih tabel.
Področje 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Področje 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja,
in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.
Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi Uradni list RS št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10,

40/12- ZUJF).
Glavni program 1003 – Aktivna politika zaposlovanja

Glavni program Aktivna politika zaposlovanja je namenjen aktiviranju brezposelnih oseb in
njihovi socializaciji.
Podprogram 10039001 – Povečanje zaposljivosti
Vsebina podprograma 10039001 Povečanje zaposljivosti
Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela).
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotavljanje socialne vključenosti, ohranitev in razvoj delovnih
sposobnosti brezposelnih in spodbujanje razvoja novih delovnih mest.
Letni izvedbeni cilji podprograma
V letih 2015 planiramo sofinanciranje programov javnih del v okviru proračunskih
zmožnosti izvajalcem, ki bodo uspeli na razpisu
Proračunska postavka 131001 Javna dela – Mestni muzej Idrija
Mestni muzej Idrija bo v okviru aktivne politike zaposlovanja - program javnih del, v letu 2017 imel
zaposleno eno osebo z VII. Stopnjo izobrazbe in sicer za pomoč v muzejih, galerijah in arhivih. Zaposleni
bo dela opravljal v Cerkljanskem muzeju. Delež sofinanciranja Občine Cerkno pa bo znašal 2.350 EUR.
Proračunska postavka 131004 Javna dela – občina
V okviru omenjene postavke je predvideno pokrivanje stroškov dela za osebo vključeno v program javnih del
z nazivom Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest, z II. ravnjo strokovne izobrazbe za polni
delovni čas.
Področje 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje

programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja
in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.
Pravne podlage:
- zakon o kmetijstvu
- zakon o kmetijskih zemljiščih
- zakon o zaščiti živali
- zakon o gozdovih
- zakon o lokalni samoupravi
Glavni program 1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva
Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za
strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih
območij.
Podprogram 11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Vsebina podprograma 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske
proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na
primer: subvencioniranje obrestne mere idr.).
Dolgoročni cilji podprograma
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij, prestrukturiranje in prenova oz. modernizacija kmetijske
proizvodnje.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- pridobitev sredstev s strani MKGP za programe v kmetijstvu,
- posodabljanje kmetijske mehanizacije in gospodarskih objektov na kmetijah,
- posodabljanje opreme za delo v gozdu in obnova ali izdelava gozdnih poti.
Proračunska postavka 131125 – Delovanje LAS
6.162 EUR je namenjenih za pokrivanje neupravičenih stroškov pri delovanju LAS, 12.041 EUR pa je
strošek občine v letu 2016 in 2017 za izvajanje podpornih aktivnosti potencialnim prijaviteljem ter za
izvajanje skupnih projektov LAS.
Proračunska postavka 131141 – LAS skupni projekti
To so projekti, v katere so vključene vse tri občine LAS s CILjem (Cerkno, Idrija, Logatec).
1. Projekti Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR):
Dediščina 1.svetovne vojne(18.500 EUR)
Vključevanje pomnikov 1. Svetovne vojne, izobraževanje vodnikov, postavitev tabel – po dogovoru z
deležniki v občini Cerkno.
Rokodelski center (3.000 EUR)
Zgodbe rok in krajev so projekt, ki nudi odgovor za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev preko
oživljanja urbanih središč, vključevanja sodobnega dizajna, kulturnih kreativnih industrij, dodajanja
vrednosti turizmu, promociji družbene odgovornosti gospodarstva, socialne kohezije, novih delovnih mest,
nizko ogljične družbe, krepitve identitete in razvoja podeželja. Aktivnosti so prilagojene tudi potrebam
cerkljanske (leseni izdelki, volna).
2. Projekti Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP):
Tržnica (10.000 EUR)
Na območju je več lokalnih ponudnikov (kmetij, rokodelcev in ustvarjalcev), ki prodajajo svoje produkte na
lokalnih tržnicah v Logatcu, Idriji in Cerknem. Med seboj niso povezani, zato se bo s projektom poiskalo
učinkovito rešitev za kratke oskrbne verige – predvsem v smislu povezovanja. Za povezovalca in organizatorja,
ki bo skrbel tudi za širše oblike sodelovanja ponudnikov (predvsem z javnimi inštitucijami), se bo tekom
večletnega projekta predvidoma vzpostavilo novo delovno mesto.
Coworking centri (15.000 EUR)

V coworking centre se lahko vključujejo tako mladi iz celotnega območja kot tudi drugi, ki želijo opravljati
dejavnosti, vendar zaradi slabše infrastrukture, manjše podjetnosti ali slabše izobraženosti, nimajo optimalnih
pogojev za opravljanje dejavnosti v trenutnih okvirih. Urbani centri ponujajo boljšo infrastrukturo, vodstvo
mentorjev in izobraževanja, ki bodo potekala v okviru coworking centrov, pa bodo omogočala tudi povečanje
podjetnosti pri lokalnih prebivalcih. Lokalne skupnosti bodo zagotovile prostore za vzpostavitev treh manjših
coworking centrov (eden v Logatcu, eden v Idriji in eden v Cerknem). Udeležencem v coworking centrih se
bo poleg prostora nudilo tudi mentorstvo in izobraževanje ter finančno podprlo njihove aktivnosti, ki bodo
prepoznane kot perspektivne. Nova delovna mesta se bodo vzpostavila preko podjetniških možnosti, ki jih
bodo lahko izkoristili prebivalci območja. Projekt bo večleten.
Dediščina vojnega obdobja (40.000 EUR)
Projekt bo vključeval vsebine za razvoj turistične ponudbe na območju – v sodelovanju z MMI. Projekt je v
pripravi, glede na zamik razpisa je mogoče, da se bo del sredstev prenesel v leto 2018. Poleg nadaljevanja
aktivnosti za prezentacijo vsebin I. svetovne vojne se vključuje tudi pomnike II. Svetovne vojne z bolnico
Franja.
Proračunska postavka 131128 – Naložbe v kmet. gospodarstva za primarno proizvodnjo-javni razpis
V okviru postavke bo občina 25.000 EUR sredstev preko javnega razpisa namenjala: za nakup kmetijske
mehanizacije
in opreme, za naložbe v novogradnjo in adaptacijo gospodarskih poslopij in objektov, z
namenom izboljšanja pogojev bivanja živali, kot so večji prostor, stelja, naravna svetloba, izhod na prosto,
živali niso v osami ali stalno privezane, za stroške celovitega urejanja zemljišča (naložbe v urejanje pašnikov
in urejanje kmetijskih zemljišč) ter za stroške urejanja, obnove in izgradnje privatnih dovoznih poti na
kmetijskem gospodarstvu.
Proračunska postavka 131132 – Pokrivanje operativnih stroškov transporta-javni razpis
Preko javnega razpisa so sredstva v višini 5.000 EUR namenjena za pokrivanje operativnih stroškov cestnega
tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih občine.
Proračunska postavka 131133 – Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov-javni razpis
Sredstva v višini 12.000 EUR se razdelijo preko javnega razpisa. Namenjena so za nakup gozdarske
mehanizacije, zaščitne opreme za delo v gozdu ter za sofinanciranje izgradnje ali rekonstrukcije gozdnih vlak.
Proračunska postavka 131129 – Tehnična podpora društvom, organizacijam v kmetijskem sektorju-javni
razpis
V okviru postavke se bo preko javnega razpisa v višini 1.000 EUR sofinanciralo društva, ki so registrirana in
delujejo na področju kmetijstva.
Podprogram 11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Vsebina podprograma 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi),
podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,....), podpore stanovskemu in
interesnemu povezovanju (društva, zveze).
Dolgoročni cilji podprograma
Obnova vaške infrastrukture in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- izobraževanje in promocija ekoloških kmetij,
- pomoč pri trženju produktov idrijsko-cerkljanskega podeželja,
- strokovna izobraževanja društev,
- seznanitev z različnimi možnostmi razvoja na kmetijah.
Proračunska postavka 131121 – Kmečka tržnica Idrija
Postavka vključuje sredstva za pokrivanje polovice tekočih stroškov (čiščenje, odvoz odpadkov, električna
energija, voda, ogrevanje) ter stroškov za izvedbo programskega dela Kmečke tržnice v Idriji, v katero
spadajo:

- stroški zaposlenega, ki je ob delovanju tržnice prisoten na tržnici (zbiranje prijav, odjav, organizacija
dela),
- priprava tematskih prireditev (priprava programa, organizacija prireditve, priprava in izvedba
promocije),
- načrtovanje razvoja in delovanja tržnice in neposredne prodaje, priprava in izvedba izobraževanj ter
sestankov, usklajevanje dela in poročanje.
V postavki so vključeni tudi stroški za izvedbo tradicionalne jesenske prireditve kmečke tržnice v Idriji.
Proračunska postavka 131124 – Kmečka tržnica Cerkno
Sredstva so v letošnjem letu namenjena obnovitvenim delom na hišicah ter pripravi in izvedbi promocije.
V postavki so vključeni tudi stroški za izvedbo jesenske ekološke tržnice v okviru Bevkovih dnevov v
Cerknem.
Proračunska postavka 131156 – Lokalna hrana v šole in vrtce-ICRA
Postavka vključuje aktivnosti, ki jih izvaja ICRA d.o.o. Idrija. Gre za nadaljevanje projekta skupaj z osnovno
šolo in vrtcem (Slovenski zajtrk). Dodane so še aktivnosti v zvezi s spodbujanjem in podporo kmetovalcem.
Proračunska postavka 131157 – Dopolnilne dejavnosti-ICRA
Gre za skupni projekt z Občinama Idrija in Logatec. Vključuje svetovanja, izobraževanja in delavnice za
področja dopolnilnih dejavnosti in neposredne prodaje (tudi pogoji za opravljanje živilskih dejavnosti na
kmetiji), obveščanje o novostih, podpora obstoječim in novim ponudnikom z območja občine Cerkno.
Proračunska postavka 131158 – Razvojni projekti na področju kmetijstva-ICRA
Občina preko te postavke podpira dve dejavnosti, ki sta na našem območju precej živi. V njiju vidimo
potencial, da bi se jih dalo v prihodnje bolje tržiti. Gre za dejavnost vzreje drobnice ter sadjarstvo. V
letošnjem letu bi preko zunanjega izvajalca (ICRA ali Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica) vzpostavili
bazo sadovnjakov ter bazo lastnikov drobnice na območju celotne občine.
Proračunska postavka 131153 – Vračilo dela koncesnine za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Skladno s sprejetim Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini
Cerkno, ki ga je Občinski svet Občine Cerkno sprejel dne 20.6.2012 se za izvajanje ukrepov varstva in
vlaganj v naravne vire v Občini Cerkno lovskim družinam nameni 1.400 EUR sredstev iz naslova
koncesnine za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Glavni program 1103 – Splošne storitve v kmetijstvu
Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov,
ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni
Podprogram 11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Vsebina podprograma 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Sofinanciranje zavetišč za živali, preventivne in humanitarne dejavnosti društev za zaščito živali,
sofinanciranje veterinarskih storitev.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali v skladu z veljavno zakonodajo, zmanjšati število zapuščenih
živali na območju občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Sofinanciranje letnih programov.

Proračunska postavka 131134 – Najemnina azilskega mesta za živali
V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur.l. RS,
št.43/07 – UPB2) zagotoviti sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču, vključno s stroški veterinarske
oskrbe živali. Občina Cerkno za ta namen planira sredstva v višini 3.782 EUR in sicer za pokritje stroškov
najemnine za eno mesto (azil v Vitovljah), ter morebitne veterinarske storitve v višini 827 EUR.
Glavni program 1104 – Gozdarstvo
Glavni program 1104 Gozdarstvo – v okviru katerega se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko
gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in
uresničevanje vseh njihovih funkcij.
Podprogram 11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Vsebina podprograma 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja financiranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča v
skladu z gozdnogospodarskimi načrti.
Proračunska postavka 131108 – Vzdrževanje gozdnih cest
Na osnovi operativnega programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga bo pripravil Zavod za gozdove Slovenije,
se bodo izvedla investicijsko vzdrževalna dela na gozdnih cestah na območju občine Cerkno, za kar smo
predvideli sredstva v lanskoletni višini.
Področje 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje
oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno
energijo.
Pravne podlage:
- energetski zakon in iz njega izhajajoči podzakonski predpisi
Glavni program 1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za
izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Podprogram 12069001– Spodbujanje rabe učinkovitih virov energije
Vsebina podprograma 12069001 Spodbujanje rabe učinkovitih virov energije
Uvajanje rabe obnovljivih virov energije, izgradnja energijsko varčnih objektov.
Dolgoročni cilji podprograma
Izboljšanje stanja okolja, predvsem zraka, zmanjšanje onesnaževanja okolja zardi uporabe manj ekološko
energetskih surovin, povečanje uporabe ekološko primernejših energentov – obnovljivih virov energije.
Zmanjšanje porabe energije.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Izvajanje ukrepov iz lokalno energetskega koncepta Občine Cerkno.

Proračunska postavka 131205 – Lokalno energetski koncept
Skladno s Pogodbo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Cerkno se vsako leto potrdi letni
izvedbeni načrt v katerem se natančneje opredeli aktivnosti za posamezno leto. V letu 2017 so predvidene
naslednje aktivnosti:
- izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK,
- izvajanje energetskega knjigovodstva,
- izvajanje upravljanja z energijo,
- letni najem sistema ENS in informacijsko vzdrževanje sistema,
- priprava poročila o izvedbi OVE in URE izobraževalnih vsebin v šolah in ostalih zavodih vključenih v
"Izobraževalni program Projekta OVE v primorskih občinah",
- priprava poročila z letnimi in sumarnimi kazalniki spremljanja učinkov "Projekta OVE v primorskih
občinah" za sanirane objekte in kotlovnice,
- izvedba izobraževalnih delavnic za učitelje, ki izvajajo OVE in URE vsebine v okviru pouka, krožkov,
tehničnih dni ali ostalih izobraževalnih aktivnosti v vrtcih in šolah.
Področje 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture.
Pravne podlage:
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
Glavni program 1302 – Cestni promet in infrastruktura
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih
cest.
Podprogram 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Vsebina podprograma 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih
poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske
poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Dolgoročni cilji podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Upravljanje cest ter investicijsko in tekoče vzdrževanje ter urejanje občinskih cest.
Proračunska postavka 131313 – Zimska služba
Glede na preteklo zimsko sezono ostanejo sredstva v letošnji sezoni na enaki ravni. Ocenjujemo, da bomo s
tako predlagano višino sredstev pokrili stroške zimske sezone 2016/17. Sredstva se porabijo za storitve
pluženja in posipanja na občinskih cestah in javnih površinah, odstranjevanja ledu z javnih površin, posipne
materiale ob snežnih padavinah, ter preventivno izvajanje posipanja cest pred poledico.
Proračunska postavka 131315 – Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti
Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, zajema vzdrževanje cest tekom celega leta. Za sanacijo
poškodb na vozišču po zimski sezoni je potrebno krpanje udarnih jam ter popravilo manjših objektov na
občinskih cestah. Izvaja se košnja trave, redno čiščenje koritnic, muld, jaškov in propustov ter odstranjevanje
padajočega kamenja. V letu 2017 se namerava nasuti, pogredati in utrditi makadamsko cesto Poče - Labinje
in hkrati urediti tudi odvodnjavanje na tem odseku (cca. 10.000 €), napraviti asfaltno preplastitev določenih

odsekov na cesti Cerkno – Zakriž (cca. 10.000 €), urediti drenažni sistem, odvodnjavanje in popraviti
podporne zidove v spodnjem delu vasi Otalež (cca. 20.000 €), sanirati javno pot Lazec – Urmajnik z izvedbo
novega podpornega zidu (cca. 20.000 €) in sanirati podporni zid pod vasjo Zakriž (cca. 22.000 €)
Podprogram 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Vsebina podprograma 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov,
gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi,
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine),
Dolgoročni cilji podprograma
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Investicijsko vzdrževanje občinskih cest po proračunskih postavkah.
Proračunska postavka 1313105 - Stroški razpisov, projektov
Sredstva zajemajo stroške priprave razpisov in objav na portalu, popise za sanacije in rekonstrukcije ter
geološke raziskave.
Proračunska postavka 1313107 - Most na sotočju Cerknice in Zapoške
Projektiranje in umeščanje v prostor, izvedba in postavljanje v prvem delu.
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 2017 predvideva, asfaltacija odseka
Mrovljev grič – Juškovc, v dolžini 500 m (cca. 25.000 €), sanacija ceste Razpotje - Čumar (cca. 30.000 €),
sanacije ceste Maruškovec – Plužnje (cca. 25.000 €), ureditev dostopne poti na igrišče Bukovo (cca. 15.000
€), asfaltacija makadamskega odseka na Hmenici (cca. 12.000 €) in postavitev odbojnih ograj na cesti Vrh
Križa – Ravne v dolžini 70 m (cca. 6.000 €).
Proračunska postavka 131368 – Rekonstrukcija mostu preko potoka Zapoška pri zdravstvenem
domu v Cerknem
V letu 2017 se bo nadaljevalo z dokončanjem izgradnje mostu, izvedbo dodatnih del, ureditvijo okoliških
površin, postavitvijo varovalnih ograj ter priklopom hiš v neposredni bližini na javno fekalno kanalizacijo, ki
bo tekla preko novega mostu.
Proračunska postavka 1313103 – Ureditev parkirišča – Cvetkova cesta
Zaradi pomanjkanja parkirnih mest v samem središču mesta Cerkno se pristopi k izgradnji parkirišča na
Cvetkovi cesti. Za namen projektiranja se v proračunu za leto 2017 rezervira sredstva v višini 8.500 €.
Podprogram 13029003 - Urejanje cestnega prometa
Vsebina podprograma 13029003 - Urejanje cestnega prometa
Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih
znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih
podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne
signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.
Dolgoročni cilji podprograma
Izvajanje varnega in nemotenega cestnega prometa ter urejanje primernega prometnega režima.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Za potrebe ureditev predvsem obnovitvenih odsekov cest ter neurejenih cest in ureditev primernega
prometnega režima po postavkah 131328 in 131373.

Proračunska postavka 131328 – Odmere cest
V letu 2017 je predvidena odmera lokalnih cest v več krajevnih skupnostih po občini.
Proračunska postavka 131385 – Avtobusna postajališča in pločniki ob RC
Proračunska postavka 131386 – pločniki ob RC Gorenjska cesta
V letu 2017 rezervirana sredstva se namenijo nadaljnjemu urejanju in pridobivanju dokumentacije.
Podprogram 13029004 - Cestna razsvetljava
Vsebina podprograma 13029004 - Cestna razsvetljava
Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne
razsvetljave.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavlja se splošna in prometna varnost vseh udeležencev v prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Izvaja se zakonske obveznosti z vzdrževanjem, zagotavljanjem varnosti in odpravljanjem svetlobnega
onesnaževanja.
Proračunska postavka 131301 – Javna razsvetljava - vzdrževanje
Izvajanje tekočega vzdrževanja javne razsvetljave na območju občinskih cesti in javnih površinah, skladno s
pogodbo.
Proračunska postavka 131374 – Javna razsvetljava – svetlobno onesnaževanje
V letu 2017 so sredstva namenjena plačilu storitev izvedbe oz. menjave svetil, ki smo jih nabavili preteklo
leto.
Proračunska postavka 131380 – Projekt GOŠO
V postavki so predvidena sredstva za izdelavo dokumenta Načrta razvoja gradnje odprtega širokopasovnega
omrežja nove generacije in prijave na javni razpis. Slovenija je dolžna do leta 2020 doseči cilje EU pri
razvoju informacijske družbe, med katerimi je eden najpomembnejših, da se zgradi širokopasovna
infrastruktura, ki bo vsem prebivalcem omogočala hitrosti vsaj 30 Mbps, vsaj polovici prebivalcev pa 100
Mbps. Hitri internet, digitalna televizija in s tem povezane storitve imajo izjemno velike neposredne in
posredne vplive na gospodarski in družbeni razvoj občin. V mnogih občinah v tem trenutku ne obstaja niti
eno omrežje, ki bi omogočalo takšne hitrosti, kar jih v primeru, da tam tudi ni komercialnega interesa
zasebnih vlagateljev, uvršča med območja, ki so upravičena do koriščenja javnih nepovratnih sredstev iz EU
skladov. Ob prijavi na javni razpis je potrebno priložiti Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij predstavlja osnovni razvojni dokument, na osnovi katerega občina začrta razvoj
širokopasovne infrastrukture. S potrditvijo načrta na občinskem svetu lahko občina začne z uresničevanjem
ciljev, začrtanih v razvoju, ter lahko v primeru neobstoja komercialnega interesa zasebnih izvajalcev, da bi
gradili z lastnimi sredstvi, pridobi tudi javna sredstva za gradnjo širokopasovne infrastrukture. Načrt služi
tudi kot podlaga za pripravo investicijske dokumentacije s področja javnih financ, predvsem pa služi kot
popis potreb lokalne skupnosti, možnosti ter omejitev, ki v lokalni skupnosti obstajajo v zvezi z izgradnjo in
upravljanjem odprtega širokopasovnega omrežja.
Področje 14 – GOSPODARSTVO
Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov,
pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Pravne podlage:
- zakon o razvoju malega gospodarstva
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spremljanju državnih pomoči

- regionalni razvojni program Severne Primorske
- pravilnik Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva
Glavni program 1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje
razvoja malega gospodarstva.
Podprogram 14029001– Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Vsebina podprograma 14029001 Spodbujanja razvoja malega gospodarstva
Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov
oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore
enotam malega gospodarstva, zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in
drugih gospodarskih subjektih.
Dolgoročni cilji podprograma
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva preko nudenja strokovne pomoči pri registraciji dejavnosti, pri
vodenju dejavnosti, seznanjanje s predpisi le-teh, z zagotavljanjem ugodnih bančnih posojil s subvencionirano
obrestno mero za realizacijo investicij, razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva,
zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva, povečano zanimanje med mladimi za
podjetništvo.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Povečati število na novo registriranih podjetij in število samostojnih podjetnikov, zagotoviti tekoče
informiranje podjetnikov preko različnih medijev, povečati število izvedenih podjetniških investicij, povečati
število izobraževanj za podjetnike.
Proračunska postavka 131401 – Nepovratna sredstva zasebnikom in privatnim podjetjem
Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena kot nepovratna sredstva zasebnikom in privatnim podjetjem in
so dodeljena na osnovi javnega razpisa. Dodeljena so lahko za naslednje namene: odpiranje novih ali
ohranitev obstoječih delovnih mest, pridobitev standardov kakovosti, zaščita pravic intelektualne lastnine,
strokovno izobraževanje in usposabljanje, zavarovanje kreditov, najetih za namene iz 9. člena pravilnika,
pridobivanje projektne dokumentacije za poslovne prostore, pokritje stroškov odobritve leasinga, promocijo
izdelkov in storitev, ter svetovalne storitve.
Proračunska postavka 131444 – Podpora podjetništvu - ICRA
Gre za skupni projekt z Občinama Idrija in Logatec. Vključuje informiranje, podpora pri uveljavljanju
interesov v okviru državnih spodbud in promocija skupnih aktivnosti: (delo z lastniki gozdov in
gospodarskimi subjekti, vzpostavljanje pogojev za izvedbo promocijske prireditve v letu 2017. Pričetek
izvajanja in vpeljave certifikata FSC za gozdarjenje (trajnostno gospodarjenje z gozdovi).
Postavka vključuje sredstva za izvedbo skupnih aktivnosti vseh treh občin Cerkno, Idrija, Logatec na področju
gozdarstva in lesarstva - tudi predstavitvene in promocijske aktivnosti.
Glavni program 1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine
in spodbujanje turizma.
Podprogram 14039001– Promocija občine
Vsebina podprograma 14039001 Promocija občine
Promocijske prireditve, sodelovanje občine na sejmih, predstavitev kulturne dediščine premične in
nepremične in naravne dediščine (razstave…), ter druge promocijske aktivnosti.
Dolgoročni cilji podprograma

Vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih aktivnosti v razvoj in promocijo turistične
ponudbe, opredeliti strategijo razvoja turizma v občini Cerkno in v njej jasno kvantificirati in kvalificirati
cilje.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Povečanje števila nočitev, povečanje števila dnevnih obiskovalcev, povečanje potrošnje turistov.
Proračunska postavka - 131410 LTO projekti
- sredstva za izvedbo in dokončanje celostne podobe prireditve
- koncepti Fundacije Soča, prireditev Poletje v Cerknem ter ostalih prireditev,
- izvajanje Zelene sheme (programsko delo in zastopanje v konzorciju),
- produkt Gozdni selfnes – nadaljnji razvoj produkta,
- dopolnitev aktivnosti kolesarnice,
- programsko delo na področju arheološkega parka Divje babe,
- vzpostavitev vodniške službe (licence).
Proračunska postavka 131412 Promocija občine
Sredstva so namenjena sofinanciranju prireditev in akcij, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine
Cerkno na lokalni ravni.
Podprogram 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Vsebina podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev, ter drugih turističnih organizacij (zavod za
turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične
infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti…
Dolgoročni cilji podprograma
Kakovostno izvajanje nalog (oživitev starih običajev, obogatitev ponudbe, promocija kraja), pri čemer je
poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo le teh.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.
Proračunska postavka 131407 LTO - plača
Iz sredstev planiranih na zgoraj omenjeni postavki se pokrivajo plače, prispevki delodajalca, premije
kolektivnega zavarovanja, ter stroški prehrane med delom za zaposlenega (direktorja) v javnem zavodu
Lokalna turistična organizacija Laufar Cerkno. Sredstva planirana na tej proračunski postavki se v letu 2017
zagotavljajo od meseca marca dalje.
Proračunska postavka 131409 LTO – materialni stroški
Proračunska postavka 131411 Delovanje TIC-a
Gre za sredstva, ki so potrebna tako za pokrivanje materilanih stroškov LTO-ja, kot tudi samega delovanja
TIC-a. Sredstva za materialne stroške so glede na leto 2016 nižja za 41,4%, sredstva za delovanje TIC-a pa
ostanejo nespremenjena.
Proračunska postavka 131413 – Poletje v Cerknem
Postavka ostaja v nespremenjeni višini glede na preteklo leto.
Proračunska postavka 131414 - Projekti Divje Babe
Priprava upravljavskega načrta, obnova in ureditev obeh dostopnih poti in sanacija infrastrukture v jami.
Vzdrževanje okolice.
Proračunska postavka 131445 – Turistične table in vzdrževanje turistične infrastrukture
Sredstva se namenijo obnovi in dopolnitvi označb turističnih subjektov, kolesarskim in pešpotem, ter drugim
turističnim znamenitostim.

Proračunska postavka 131447 - Konzorcij Slovenia Green
Občina Cerkno je kot dobitnica Silver green destinacije vstopila v krog trajnostno zelenih naravnanih destinacij
in bo sledila tem načelom tudi v prihodnosti.
Področje 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge
za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Pravne podlage:
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o vodah
- zakon o ohranjanju narave
Glavni program 1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za
zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem
okolja.
Podprogram 15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki
Proračunska postavka 131538– Zbirni center Cerkno
Postavka 131538 zagotavlja sredstva za zbirni center v Cerknem kot sestavnemu delu regijskega sistema
ravnanja z odpadki. Sredstva v višini 1.000 so namenjena za redna vzdrževalna dela v zbirnem centru.
Proračunska postavka 131550– Letni stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča Ljubevč
Proračunska postavka 131551– Letni stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča Raskovec
Višina letnih obratovalnih stroškov odlagališča po njegovem zaprtju je določena na podlagi meril iz priloge 7
Uredbe o odlagališčih (UL RS 10/14; 54/15). Obratovalni stroški vključujejo vzdrževanje in varovanje
zaprtega odlagališča, izvajanje obratovalnega monitoringa zaprtega odlagališča, redne preglede stanja telesa
odlagališča. Občina Cerkno pokriva stroške v svojem dogovorjenem deležu 23,7 % glede na celotno
vrednost (ostalo Občina Idrija).
Proračunska postavka 131547– Zbirni center Ljubevč
V Zbirnem centru Ljubevč v Idriji se zbirajo vse vrste komunalni odpadkov zbranih v obeh občinah. Gre za
združevanja prevzemanja in oddajanja odpadkov, tehtanja pripeljanih in oddanih odpadkov in vodenja
skupnih evidenc, izdaja evidenčnih listov in optimizacije logistike transportov. Občina Cerkno pokriva
stroške v svojem dogovorjenem deležu 25,1 % glede na celotno vrednost, ostalo Občina Idrija.
V lanskem letu je bilo glede na inšpekcijsko odločbo potrebno ustrezno urediti neutrjene makadamske
površine za odpadno steklo, tako da bo nadalje omogočen prevzem čiste frakcije brez primesi podlage.
Plačilo zapade v letošnje leto, delež Občine Cerkno predstavlja 1.140 EUR.
Strošek Občine Cerkno za izdelavo dokumentacije IDZ za Komunalni center Ljubevč je 1.400 EUR.
Proračunska postavka 131553– Odvoz azbestnih plošč
Sredstva v višini 4.500 EUR so namenjena odvozu azbestnih plošč, ki se s strani občanov zberejo v zbirnem
centru Cerkno.
Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje
poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Pravne podlage:
- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- zakon o temeljni geodetski izmeri
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- stanovanjski zakon
- zakon o stavbnih zemljiščih
Glavni program 1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva
za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema
gospodarjenja s prostorom.
Podprogram 16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Vsebina podprograma 16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc Poimenovanje
ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence zemljišč in objektov.
Dolgoročni cilji podprograma
Za neovirano delovanje se ureja in vzpostavlja ažurirano evidenco katastra.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Kataster gospodarske javne infrastrukture 131654.
Proračunska postavka 131654 Kataster gospodarske javne infrastrukture
Sredstva v letošnjem letu bodo namenjena pridobivanju najnovejših evidenc – banke cestnih podatkov v
digitalni obliki, vključno s cestnimi propusti, katera bo služila kot evidenca občinskim službam in kot
ustrezen dokument za Ministrstvo za infrastrukturo.
Vsebina podprograma 16029003 Prostorsko načrtovanje
Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavlja se trajnostni razvoj in vzpostavitev prostorskih pogojev za družbeni in gospodarski razvoj občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Sprejetje občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno.
Proračunska postavka 1316102 - Občinski prostorski načrt
V letu 2017 se bo nadaljevala druga faza začetih sprememb Občinskega prostorskega načrta. Zbranih je bilo
85 pobud občanov.
Glavni program 1603 – Komunalna dejavnost
Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,
urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij
in druge komunalne dejavnosti.
Vsebina podprograma 16039003 – Objekti za rekreacijo
Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in
investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.
Proračunska postavka 1316118– Varnostni pregled igral – javno otroško igrišče
Sredstva so namenjena kontrolno-servisnemu pregledu igral na javnem otroškem igrišču v Cerknem.

Podprogram 16039004 – Praznično urejanje naselij
Vsebina podprograma 16039004 Praznično urejanje naselij
Podprogram se nanaša na novoletno krasitev naselij.
Dolgoročni cilji podprograma
Vsakoletno polepšanje naselja ob praznovanju novega leta, ustvariti celostno podobo kraja.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Postavitev in odstranitev elementov krašenja naselij, ter razširitev obsega krašenja.
Proračunska postavka 131645 – Praznično urejanje naselij
V letu 2017 se za potrebe prazničnega urejanja naselja, kamor sodijo stroški povezani z novoletno okrasitvijo
rezervirajo sredstva v višini 5.136 EUR.
Glavni program 1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje
Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje, vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za
individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem
področju.
Podprogram 16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju
Vsebina podprograma 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
Prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno
ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).
Dolgoročni cilji podprograma
Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Cerkno.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- subvencioniranje obrestne mere za individualno stanovanjsko gradnjo,
- priprava elaboratov etažne lastnine in vpis stanovanj v zemljiško knjigo,
- investicijsko vzdrževanje (obnova kopalnic, oken)
- subvencioniranje najemnin socialno šibkejšim,
- tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj.
Proračunska postavka 131653 – Oblikovanje proračunskega stanovanjskega sklada
Sklad se oblikuje v višini 63.929 EUR (načrtovani prihodki v letu 2017) in porablja za namene kot so
prikazani v posebni prilogi, ki je sestavni del proračuna za leto 2017.
Glavni program 1606 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Podprogram 16069001 – Urejanje občinskih zemljišč
Podprogram zajema: odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve,
geodetske zadeve, idr.).
Dolgoročni cilji podprograma
Gospodarjenje z zemljišči, ki so v lasti Občine Cerkno, zaradi gradnje drugih objektov, gospodarjenje z
zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, gospodarjenje z zemljišči zaradi
zaokrožitve stavbnih zemljišč.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Glavni cilj je vsekakor rešiti čim večje število premoženjskopravno neurejenih razmerij.

Proračunska postavka 131631 – Odmere in urejanje zemljišč
Sredstva planirana na tej proračunski postavki, so namenjena plačilu stroškov parcelacij, geodetskih izmer
zemljišč, ki jih bo občina v letu 2017 prodala, kupila ali zamenjala. Obseg sredstev, ki se v letu 2017
zagotavlja za te namene znaša 10.581 EUR.
Proračunska postavka 131694 – Cenitve občinskih zemljišč
Za zemljišča, ki so predmet prodaje je potrebna obvezna cenitev le teh, za kar v letu 2017 namenjamo
sredstva v višini 1.500 EUR.
Podprogram 16069002 – Nakup zemljišč
Podprogram zajema nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč, ter stavbnih zemljišč, ko nakupi še niso povezani
s konkretnim projektom.
Dolgoročni cilji podprograma
Urediti lastništvo na parcelah, glede katerih le to še ni urejeno. Sem spadajo zlasti ceste, ki v marsikaterem
primeru niso lastniško povsem urejen, kakor tudi druge nepremičnine potrebne za izvajanje predvidenih
investicij.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in odkup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2013.
Proračunska postavka 131650 – Nakup zemljišč
Na postavki nakup zemljišč so planirana sredstva za odkupe zemljišč na podlagi predkupne pravice ali za
izvajanje drugih nalog Občine Cerkno v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnin (investicijske
naloge ali zaokroževanje lastništva občine) in z nakupi povezani spremljajoči stroški (notarske storitve,
DPN…).

Področje 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in
bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in
druge programe na področju zdravstva.
Pravne podlage:
- zakon o zdravstveni dejavnosti
- zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- zakon o zdravniški službi
- zakon o lekarniški dejavnosti
Glavni program 1702 – Primarno zdravstvo
Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na
področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je v zagotavljanju zdravstva na primarni ravni.
Podprogram 17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov
Vsebina podprograma 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
Zdravstveni dom je zdravstveni zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno varstvo vseh
skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko. Na svojem območju zdravstveni dom zagotavlja
tudi družinsko medicino, preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter fizioterapijo, če
opravljanje teh dejavnosti ni drugače urejeno. Zdravstveni dom zagotavlja tudi reševalno službo, če ta služba
ni organizirana v bolnišnici.

Dolgoročni cilji podprograma
Nemoteno in kakovostno delovanje Zdravstvenega doma Idrija z zagotavljanjem sredstev za investicije in
druge naloge, ki so določene v zakonu in ustanovitvenem aktu.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- nakup opreme za ZP Cerkno,
- tekoče vzdrževanje defibrilatorjev.
Proračunska postavka 131700 – Zdravstvena postaja Cerkno
Na proračunski postavki so vključena sredstva za nakup opreme v ZP Cerkno (prenosni urgentni ultrazvok in
zobozdravniški stol).
Proračunska postavka 131715 – Vzdrževanje avtomatskih defibrilatorjev
Za pravilno delovanje defibrilatorjev je potrebno zagotoviti redno vzdrževanje, za kar so namenjena sredstva
na tej PP.
Proračunska postavka 131718 – Nakup poslovne stavbe za potrebe ZP Cerkno
Ker je ob sedanji arhitekturni ureditvi stavbe ZP Cerkno postavitev dvigala nemogoča, je prevladala odločitev,
da se gre v nakup upravne stavbe podjetja ETA Cerkno na Platiševi 39 v Cerknem.
Glavni program 1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva
Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za programe spremljanja zdravstvenega
stanja prebivalstva in promocijo zdravja.
Podprogram 17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Podprogram obsega področje spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja. Ključne naloge
pa obsegajo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov.
Proračunska postavka 131708 Cepljenje HPV
Sredstva so namenjena za cepljenje fantov proti okužbam HPV.
Proračunska postavka 131719 Sofinanciranje centra za zdravljenje odvisnosti
Občina Cerkno bo v skladu s sklepom Sveta severne Primorske, z dne 20. 12. 2016, sofinancirala delovanje
Centra za zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici za leto 2017 v deležu, ki odpade na občino glede na število
vključenih uporabnikov iz posamezne občine. Iz občine Cerkno je v program vključen en uporabnik.
Glavni program 1707 – Drugi programi na področju zdravstva
Med druge programe na področju zdravstva se uvrščajo zakonske obveznosti občine za obvezno zdravstveno
zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe. Med druge programe sodijo tudi storitve nujne
medicinske pomoči.
Podprogram 17079001 – Nujno zdravstveno varstvo
Vsebina podprograma 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
Nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za
zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
Dolgoročni cilji podprograma
- nemoteno delovanje NMP,
- zagotavljanje sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje nujne medicinske pomoči,
- zagotavljanje sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov.

Proračunska postavka 131702 – Zagotavljanje ekipe nujne medicinske pomoči
Zdravstveni dom Idrija ima za območje občin Idrija in Cerkno organizirano 24 urno zagotavljanje neprekinjene
nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb. Služba NMP ustreza
standardu B-ok, kar pomeni, da je ekipa (zdravnik, zdravstveni tehnik, voznik reševalec) prisotna v ZDI 24 ur
vse dni v letu in je sposobna izvoziti v 2 - 5 minutah. V primeru potrebe po istočasni intervenciji dveh ekip
(dva klica) imajo II. ekipo v pripravljenosti ponoči (zaposleni so na domu), ki zapusti ZD v 20 - 30 min po
prevzetem klicu. O izhodu I. ekipe je takoj obveščena ekipa II. v pripravljenosti. Imamo tudi primere, ko so že
bile na terenu istočasno tri ekipe. V ekipo NMP vstopajo urgentni zdravniki iz ambulant in dežurni (ponoči in
vikendi). ZD Idrija ima ob vikendih in praznikih organizirano dežurstvo tako, da sta od 7.00 do
19.00 dežurna po dva zdravnika (dve ekipi NMP), kar pripomore k hitri obravnavi pacientov in skrajšanju
čakanja v času dežurstva.
Proračunska postavka 131703 - Zdravstveno zavarovanje občanov
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 114/06 ZUTPG, 91/07, 76/08 87/11 in 91/13) določa, da slovenske državljane, zavarovane po 21. točki 15. člena
zgoraj omenjenega zakona prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje Center za socialno delo, plačnik
prispevka pa je občina stalnega prebivališča zavezanca v naslednjih primerih:
- če nimajo nobenih dohodkov oziroma,
- kadar živijo sami, njihovi povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 50 %
minimalne plače, oziroma
- kadar živijo z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu, njihovi povprečni mesečni
dohodki na družinskega člana v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 25 % minimalne plače,
- razen kadar ima sam ali njegovi ožji družinski člani prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali
presega 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka.
Občina Cerkno ima trenutno v obvezno zdravstveno zavarovanje vključenih 36 zavarovancev, mesečni
prispevek za leto 2017 znaša 31,36 EUR na osebo (po 55. in 57. členu ZZVZZ je višina prispevka 2% od
povprečne bruto plače za oktober 2016).
Podprogram 17079002 – Mrliško ogledna služba
Vsebina podprograma 17079002 Mrliško ogledna služba
Plačilo storitev mrliško ogledne službe je zakonska obveznost občin, ki zajema stroške mrliških ogledov,
sanitarnih obdukcij in stroške prevoza umrlih ali ponesrečenih s kraja nesreče.
Dolgoročni cilji podprograma
Izvrševanje zakonsko določenih obveznosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za mrliške oglede, obdukcije, prevoze umrlih/ ponesrečenih.
Proračunska postavka 131704 – Mrliško ogledna služba
Višina proračunske postavke je oblikovana na osnovi realizacije preteklih let. Obseg storitev oz. višino
potrebnih sredstev ni mogoče točno predvideti, saj je povsem odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov,
obdukcij in prevozov umrlih.

Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture,
športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti,
narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Pravne podlage:
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o arhivski dejavnosti in arhivih
- zakon o vojnih grobiščih
- zakon o knjižničarstvu

-

zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
zakon o medijih
zakon o društvih
zakon o pravnem položaju verskih skupnosti
zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
zakon o športu

Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine
Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo
nepremične in premične kulturne dediščine, tudi tiste, ki se odvija v okviru muzejske dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine za generacije zanamcev. Vse postopke je potrebno voditi v
sodelovanju s pristojnimi strokovnimi institucijami.
Podprogram 18029001 - Nepremična kulturna dediščina
Vsebina podprograma 18029001 Nepremična kulturna dediščina
Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine
zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve
nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z
dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij.
Dolgoročni cilji podprograma
Obnova in redno vzdrževanje objektov kulturne dediščine.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Redno vzdrževanje spomenikov in muzeja.
Proračunska postavka 131848 – Vzdrževanje grobišč
Postavka vključuje sredstva za plačilo podjemnih pogodb, ki so sklenjene z oskrbniki posameznih grobišč ter
sredstva za materialne stroške (venci, rože, zemlja…).
Proračunska postavka 131871 – Mestni muzej – investicije
Postavka vključuje sredstva za izdelavo projekta in izvedbo del za namensko razsvetljavo v razstavnih
prostorih Cerkljanskega muzeja (reflektorji, točkovna svetloba) in ureditev IT infrastrukture za lokalni server
za PB Franja.
Proračunska postavka 131880 – Obnova spomenikov
V letu 2017 je v plan vključena obnova spominske plošče na starem gasilskem domu v Cerknem in obnova
spomenika v Ravnah.
Proračunska postavka 131898– PB Franja
Sredstva so namenjena plačilu zavarovalne premije za zavarovanje objekta.
Podprogram 18029002 - Premična kulturna dediščina
Vsebina podprograma 18029002 Premična kulturna dediščina
Podprogram predstavlja skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, razpršenosti,
posegov ljudi in drugih dejavnikov izpostavljen izgubi ali pozabi. Gre za odkup premične kulturne dediščine
(vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti,
arhivski programi in projekti.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za ohranitev premične kulturne dediščine in ustvarjanje kakovostnih predstavitev
preteklih obdobij.

Letni izvedbeni cilji podprograma
Sofinanciranje obratovalnih in programskih stroškov muzeja ter sofinanciranje društev, ki se ukvarjajo z
ohranjanjem premične in nesnovne kulturne dediščine.
Proračunska postavka 131855 – Mestni muzej – obratovalni stroški
Sredstva so namenjena plačilu zavarovanja nepremičnin in premičnin ter plačilu stavbnega zemljišča oz.
davka na nepremičnine.
Proračunska postavka 131870 – Mestni muzej – programski stroški
Sredstva so namenjena sofinanciranju muzejske razstave »Na pomoč! Zgodovina gasilstva na Cerkljanskem«.
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 na podlagi pravilnika razdeljena upravičencem na osnovi prijav na javni razpis.
Glavni program 1803 – Programi v kulturi
Glavni program 1803 – Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter
zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji programa so zagotavljanje kar največje dostopnosti kulturne ustvarjalnosti občanom,
ustvarjanje raznovrstne in kakovostne kulturne ponudbe, razvoj in dostopnost knjižnične dejavnosti,
povečevanje članstva ter tudi tekoče vzdrževanje javne kulturne infrastrukture.
Podprogram 18039001 – Programi v kulturi
Vsebina podprograma 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
Dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig,
brošur, zbornikov, publikacij ipd.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje knjižnične dejavnosti in z vlaganjem investicijskih sredstev
ustvarjati dobre prostorske pogoje, omogočati nakup ustrezne opreme in s tem vplivati na razvoj knjižnične
dejavnosti. Osnovni cilj pa je čim večja bralna kultura vseh skupin občanov in uresničevanje širšega poslanstva
knjižnice kot stičišča informacij, znanja, ustvarjalnosti…
Letni izvedbeni cilji podprograma
- zagotavljanje sredstev za tekoče delovanje (plače, materialni stroški),
- sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva.
Proračunska postavka 131800 - Mestna knjižnica in čitalnica Idrija - plače in prispevki
Stroški dela v Mestni knjižnici in čitalnici (MKČI) so načrtovani skladno s sprejeto delitvijo stroškov med
občini Idrija in Cerkno, ki sta jo podpisala župana avgusta 2008.
Po predlogu finančnega načrta, ki ga je občini predložila MKČI, bodo stroški dela v knjižnici v letu 2017
znašali 85.744 EUR.
Proračunska postavka 131802 – Nakup knjižničnega gradiva
Ministrstvo za kulturo vsako leto objavi razpis za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva, na katerega se
prijavi knjižnica. Občina Cerkno sodeluje kot sofinancer s sredstvi v višini 6.500 EUR.
Proračunska postavka 131803 – Mestna knjižnica – materialni stroški
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov energije, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniškega in
splošnega materiala, poslovne najemnine in zakupnine ter za pokrivanje drugih operativnih odhodkov. Iz
proračuna občine Cerkno se v letu 2017 za materialne stroške namenjajo sredstva v višini 9.000 EUR.

Proračunska postavka 131815 – Založniška dejavnost (Idrijski razgledi in drugo)
Postavka zajema sredstva za sofinanciranje založniške dejavnosti; 2.500 EUR je namenjenih Mestnemu
muzeju Idrija za sofinanciranje izdaje revije Idrijski razgledi.
Podprogram 18039002 – Umetniški programi
Vsebina podprograma 18039002 Umetniški programi
Podprogram obsega dejavnost gledališča in drugih javnih kulturnih zavodov, kulturne programe samostojnih
kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.
Dolgoročni cilji podprograma
S sofinanciranjem umetniških programov naj bi ohranjali in bogatili obseg dejavnosti, skrbeli za dvig
kakovosti in pestrosti kulturne ponudbe, namenjene širšemu krogu obiskovalcev ter promocijo in
prepoznavnost Občine Cerkno.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- bogata vsebina kulturnih prireditev
Proračunska postavka 131879 – Tradicionalne prireditve z mednarodno udeležbo
Občina Cerkno bo tudi v letu 2017 sofinancirala tradicionalne kulturne prireditve z mednarodno udeležbo.
Sredstva bodo razdeljena upravičencem na podlagi javnega razpisa, ki ga je Občina Cerkno v letu 2016
razpisala za dvoletno obdobje.
Proračunska postavka 131887 – Tradicionalne prireditve z mednarodno udeležbo - 4 letno
programsko obdobje
Občina Cerkno je v letu 2014 objavila javni razpis za sofinanciranje programov z mednarodno udeležbo za
štiriletno obdobje. S tem sledimo zahtevam in pogojem Ministrstva za kulturo o sofinanciranju kulturnih
programov na lokalnem nivoju. Občina bo z izbranim upravičencem sklenila pogodbo o sofinanciranju za
tekoče leto.
Proračunska postavka 131893 –Inovativni projekti na področju kulture
Sredstva za inovativne projekte bodo na podlagi pravilnika razdeljena upravičencem na osnovi prijav na javni
razpis.
Podprogram 18039003 – Ljubiteljska kultura
Vsebina podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna
gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa
zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Dolgoročni cilji podprograma
S sofinanciranjem programov sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, kulturnih društev ter kulturnih
prireditev v občini je članom društev omogočeno kvalitetno preživljanje prostega časa, uporabnikom storitev
pa so ponujene dodatne kulturne vsebine kot pomemben vidik kvalitetnejšega življenja.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- nemoteno delovanje JSKD,
- aktivno delovanje kulturnih društev,
- bogata vsebina kulturnih prireditev.
Proračunska postavka 131805 – Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture - sklad
Območna izpostava JSKD v Idriji, bo sredstva v višini 1.822 EUR namenila izvedbi Revije pevskih zborov
(Primorska poje, Revija otroških pevskih zborov).

Proračunska postavka 131847 – Prireditve
Sredstva v višini 9.500 EUR so namenjena sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno. Po sprejemu
proračuna bodo sredstva razdeljena na osnovi izvedbe javnega razpisa.
Proračunska postavka 131892 – Ljubiteljska kulturna dejavnost
Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju kulturnih društev v letu 2017 na podlagi Pravilnika o
izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno. Skladno s
pravilnikom bodo sredstva v višini 12.100 EUR po sprejemu proračuna razdeljena na osnovi javnega razpisa.
Podprogram 18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura
Vsebina podprograma 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
Podprogram Mediji in avdiovizualna kultura vključuje sredstva za zagotavljanje obveščenosti javnosti o
delovanju občinskih organov, društev, krajevnih skupnosti, dogodkih in prireditvah, pomembnih dosežkih
občanov, pa tudi publiciranje prispevkov o zgodovinskih in trenutno aktualnih dejstvih.
Dolgoročni cilji podprograma
Obveščanje in seznanjanje občanov z načrti Občine Cerkno, krajevnih skupnosti in javnih zavodov, ter
dogodkih v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma
So enaki dolgoročnim.
Proračunska postavka 131813 – Radio Cerkno
Za delovanje Radia Cerkno se v letu 2017 nameni 16.000 EUR.
Proračunska postavka 131894– Cerkljanske novice
Sredstva so namenjena izdaji občinskega glasila Cerkljanske novice, ki je, poleg radia Odmev, glavni vir
informacij za občane naše občine.
Podprogram 18039005 – Drugi programi v kulturi
Vsebina podprograma 18039005 - Drugi programi v kulturi
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob
in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje
javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje
kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje dobrega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme za izvajanje kulturnih dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- tekoče vzdrževanje kulturnih dvoran,
- MKČI – tekoče vzdrževanje v Bevkovi knjižnici Cerkno
Proračunska postavka 131884– Mestna knjižnica – tekoče vzdrževanje
V letu 2017 naj bi se v Bevkovi knjižnici Cerkno uredilo nadstrešek nad vhodnimi vrati v knjižnico.
Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam
Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih
organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.
Vsebina podprograma 18049001 Programi veteranskih organizacij
Sredstva so namenjena delovanju Območnega odbora ZZB NOV in Območnemu združenju veteranov vojne
za Slovenijo.
Vsebina podprograma 18049004 Programi drugih posebnih skupin

Sredstva so namenjena sofinanciranju raznih društev, Radio kluba Cerkno in pa sofinanciranju organizacije
prireditve Partizanske smučine.
Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti
Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na
področju športa in programov za mladino. V okviru programa za šport je pozornost posvečena zagotavljanju
javne športne infrastrukture, ki omogoča športne aktivnosti in sodelovanju z izvajalci športnih dejavnosti,
predvsem športnimi društvi, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo športne
programe in skušajo približati športne aktivnosti kar najširšemu krogu prebivalstva. V okviru programov za
mladino se izvaja sofinanciranje neprofitnih nevladnih organizacij, ki izvajajo programe in projekte za otroke
in mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa na področju športa je soustvarjanje pogojev za vključevanje vseh skupin prebivalcev
v raznovrstne športne aktivnosti. Posebna pozornost je namenjena sofinanciranju programov športa otrok in
mladine. Cilj programov za mladino je ustvarjati pogoje za večjo aktivnost mladih in s tem zmanjšati vpliv
rizičnih dejavnikov, ko so jim mladi izpostavljeni.
Podprogram 18059001 - Programi športa
Vsebina podprograma 18059001 Programi športa
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za
športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje
športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja
otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in
vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine
športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje športne infrastrukture in ustvarjanje pogojev za vključevanje čim večjega števila občanov v
izvajanje letnega programa športa.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- sofinanciranje letnega programa športa,
- vzdrževanje športnih objektov
- dokončanje obnove športne dvorane
- postavitev fitnes naprav na prostem
Proračunska postavka 131831 – Šport
Postavka vključuje sredstva, ki se skladno s Pravilnikom o vrednotenju športnih dejavnosti v Občini Cerkno
in skladno z javnim razpisom razdelijo izvajalcem programov letnega programa športa v Občini Cerkno.
Proračunska postavka 131896 – Obnova športne dvorane v objektu šole Orehek
Sredstva so namenjena dokončnemu poplačilu računov za ureditev večnamenske dvorane v stari osnovni šoli
v Orehku.
Proračunska postavka 131897 – Vzdrževanje športnih objektov
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju zunanjih športnih objektov (igrišč).
Proračunska postavka 1318100 – Fitnes na prostem
Predvidena je postavitev 6 fitnes naprav na parceli št. 568/5, k.o. Cerkno (poleg odbojkarskega igrišča).
Podprogram 18059002 - Programi za mladino
Vsebina podprograma 18059002 Programi za mladino

V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje neprofitnih nevladnih organizacij, ki izvajajo programe in
projekte mladinskega dela – dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (skavti, taborniki, ZPM, CMAK…),
sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok med počitnicami in pokrivanje stroškov najemnine
za delovanje C.M.A.K.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mladino in otroke, razvoj mladinskega dela in
delovanja mladinskih organizacij v občini Cerkno.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- zagotoviti materialne pogoje za izvajanje mladinske dejavnosti,
- zagotoviti sredstva za pokrivanje odhodkov za delovanje VCC.
Proračunska postavka 131817 – Mladinski programi - sofinanciranje
Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju mladinskih in otroških programov, projektov in letovanj.
Skladno s pravilnikom bodo sredstva v višini 9.000 EUR po sprejemu proračuna razdeljena na podlagi javnega
razpisa.
Proračunska postavka 131851– Zaposlitev strokovnega sodelavca ZPM Idrija
Na ZPM Idrija je zaposlena strokovna sodelavka, ki skrbi za delovanje vseh komisij in klubov v okviru ZPM
in vodi dokumentacijo, skrbi za izvajanje načrtovanih programov, pripravlja razna gradiva za kandidiranje
programov na razpisih, poročila o izvajanju nalog in drugo v skladu s statutom ZPM Idrija. Občina Cerkno
prispeva cca 22% plače, Občina Idrija 50% plače, razliko pa pokrije ZPM Idrija sama.
Proračunska postavka 131859 – Najemnina prostorov – C.M.A.K.
S sredstvi na tej proračunski postavki se pokriva najemnina za prostore mladinskega centra v Cerknem.
Proračunska postavka 131878 – Večnamenski center Cerkno

Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov VCC-ja.
PODROČJE 19 – IZOBRAŽEVANJE
Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega
izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči
šolajočim.
Pravne podlage:
- zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja
- zakon o vrtcih
- zakon o osnovni šoli
- zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- zakon o glasbenih šolah
- zakon o izobraževanju odraslih
- zakon o gimnazijah
- zakon o lokalni samoupravi
Glavni program 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Glavni program 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih
oblik varstva in vzgoje otrok.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnih možnosti za zagotavljanje varstva in vzgoje predšolskih otrok.
Podprogram 19029001 – Vrtci
Opis podprograma

Občina Cerkno je ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola Cerkno, pod okriljem katerega deluje tudi
Vrtec Cerkno.
Vsebina podprograma 19029001 Vrtci
Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi
v vrtcih - sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.
Dolgoročni cilji podprograma
Ustvarjanje dobrih pogojev za izvajanje programov predšolske vzgoje in povečati delež vključenih otrok v
vrtec.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- zagotavljanje sredstev za doplačilo cen programov vrtca,
- zagotavljanje sredstev za druge zakonsko predpisane stroške in druge dogovorjene stroške,
- zagotavljanje sredstev za investicije.
Proračunska postavka 131900 – Vrtec Cerkno – oskrbnine
Proračunska postavka 131901 – Varstvo otrok izven občine – oskrbnine
Skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), se kot elementi cen programa v vrtcih upoštevajo: stroški dela,
stroški materiala in storitev in stroški živil za otroke. Občina je po veljavni zakonodaji dolžna zagotoviti
sredstva za:
- razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine ne glede na to, v kateri vrtec po
Sloveniji so vključeni,
- dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca,
- sredstva v višini ekonomske cene brez živil za manjkajoče otroke v vrtcu do normativa.
Občina Cerkno v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v Vrtec Cerkno (Uradni list RS, št. 24/16) prizna
staršem za prvega ali edinega otroka dodatno še oprostitev plačila za najavljeno desetdnevno odsotnost v
mesecu juliju in avgustu ter znižano plačilo vrtca za začasen izpis z razlogi upravičene odsotnosti.
Proračunska postavka 131931 – Vrtec Cerkno – investicijsko vzdrževanje
Sredstva so namenjena menjavi strešnih oken v zidani stavbi vrtca.
Proračunska postavka 131940 – Vrtec Cerkno – drugi zakonsko predpisani stroški
V to postavko so vključeni dodatni stroški za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke
vrtca. Ti stroški so lahko stroški dodatne strokovne pomoči, stroški spremljevalca gibalno oviranih otrok,
stroški za pripravo dietne prehrane in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok. Občina je
dolžna v celoti kriti dodatne stroške za otroka s posebnimi potrebami.
Proračunska postavka 131949 – Vrtec Cerkno – nabava opreme
Sredstva so namenjena nabavi novega pralnega stroja.
Proračunska postavka 131960 – Vrtec Cerkno – tekoče vzdrževanje
S temi sredstvi naj bi se obnovilo teraso v vrtcu Cerkno.
Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol,
glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem
izobraževanju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Splošni cilj primarnega in sekundarnega izobraževanja je učencem oz. dijakom dati temeljno znanje in jih
hkrati pripraviti za poklicno in osebno življenje.
Podprogram 13039001 - Osnovno šolstvo
Opis podprograma 19039001 Osnovno šolstvo

Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške,
zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade),
nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji izobraževanja so dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za
izvajanje nacionalnega kurikula, zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti
otrok. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgaja za obče
kulturne in civilizacijske vrednote in omogoča vzpostavitev primerljivih standardov znanja in neformalnega
znanja, ki omogoča nadaljevanje šolanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov,
- zagotavljanje sredstev za druge dodatne programe,
- zagotavljanje sredstev za tekoče vzdrževanje.
Proračunska postavka 131902 – Sofinanciranje logopeda
Logopedska obravnava otrok se izvaja na matični šoli v Cerknem ter na podružnici. % sofinanciranja ostaja
nespremenjen, se je pa nekoliko zvišala višina prispevka glede na preteklo leto.
Proračunska postavka 131905 – OŠ Cerkno – materialni stroški
Po Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja so občine dolžne kriti materialne stroške za objekt za
delovanje OŠ.
Proračunska postavka 131906 – Podružnična šola Otalež – materialni stroški
Sredstva na tej PP so namenjena plačilu materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika).
Proračunska postavka 131913 – Drugi dodatni programi – OŠ Cerkno
Postavka vsebuje 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. Vključene so storitve psihologa in dodatni oddelki podaljšanega bivanja, varstva vozačev,
jutranjega varstva in plavalnega opismenjevanja.
Proračunska postavka 131929 – Razvojni programi v šolstvu
Sredstva na tej postavki so namenjena izvajanju projektov za podporo različnim nadarjenostim in prevozom
na medobčinska in državna tekmovanja.
Proračunska postavka 131930 – Projekt ureditve šolskega kompleksa
Gre za poplačilo storitev idejne zasnove celostne ureditve šolskega kompleksa.
Proračunska postavka 131961 – OŠ Cerkno – tekoče vzdrževanje
Sredstva so namenjena obnovi talnih oblog, pleskanju in drugim nepredvidenim, a nujnim vzdrževalnim
delom.
Proračunska postavka 131962 – Energetska sanacija OŠ Cerkno
V letu 2017 se predvideva energetska sanacija OŠ Cerkno. Predvideni so naslednji investicijski ukrepi:
toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija strehe, zamenjava stavbnega pohištva, demontaža in ponovna
montaža strelovoda, vgradnja razsvetljave in postavitev električne polnilne postaje.
Podprogram 19039002 – Glasbeno šolstvo
Opis podprograma 19039002 Glasbeno šolstvo
Materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške,
zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih
šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Dolgoročni cilji podprograma
Ustvarjanje dobrih pogojev za izvajanje glasbene šole in s tem povečevati delež vključenih otrok v glasbeno
šolo.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- zagotavljanje sredstev za materialne stroške
Proračunska postavka 131915 – Glasbena šola – materialni stroški
Po veljavni zakonodaji so občine dolžne zagotoviti sredstva za materialne stroške glasbenih šol. V GŠ Cerkno
je za leto 2017 planiranih 48.000 EUR materialnih stroškov, 16.880 EUR se bo zagotovilo iz občinskega
proračuna, preostanek pa bo potrebno zagotoviti iz plačanih šolnin.
Glavni program 1905 – Drugi izobraževalni programi
Glavni program 1905 – Drugi izobraževalni programi vključujejo sredstva za izobraževanje odraslih in druge
oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi).
Dolgoročni cilj glavnega programa
Dvig kakovosti življenja občanov s spodbujanjem aktivnega preživljanja prostega časa, usmerjenim v
osebnostni razvoj in samouresničitev posameznika.
19059001 – Izobraževanje odraslih
Vsebina podprograma 19059001 Izobraževanje odraslih
Na primer: dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program
izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost…)
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je dvig kakovosti življenja občanov z vsebinami, ki spodbujajo pridobivanje znanja tako za
potrebe poklicnega udejstvovanja kot tudi za aktivno preživljanje prostega časa.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- sofinanciranje programov ICRA d.o.o.
- sofinanciranje materialnih stroškov Čipkarske šole Idrija
Proračunska postavka 131946 – Vseživljenjsko učenje
V okviru te postavke Občina Cerkno zagotavlja sofinanciranje programov izobraževanja odraslih, ki so
zagotovljeni s strani razvojne agencije ICRA d.o.o. in jih izvaja za prebivalce občin Idrija in Cerkno. Sredstva
v višini 2.000 EUR so namenjena sofinanciranju stroškov vseživljenjskega izobraževanja za prebivalce
Cerkna.
Proračunska postavka 131916 Čipkarska šola – materialni stroški
Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov.
Glavni program 1906 – Pomoč šolajočim
Glavni program 1906 – Pomoč šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in
študijske pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoze učencev osnovnih šol.
Podprogram 19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu
Vsebina podprogramov 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
Subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane,
regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje nemotenega prevoza šoloobveznih otrok iz kraja bivanja do šole in nazaj.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Financiranje avtobusnih in kombi prevozov ter sofinanciranje prevozov otrokom, ki so od šole oz. postajališča
oddaljeni več kot 4 km.
Proračunska postavka 131912 - Prevozi otrok
Zakonska obveznost za financiranje prevozov šoloobveznih otrok izhaja iz 56. člena Zakona o osnovni šoli.
Prevozi šoloobveznih otrok se izvajajo na naslednjih relacijah (v obe smeri):
Šebrelje-Reka-Straža-Cerkno; Ravne-Zakriž-Gorje-Cerkno; Zakojca-Orehek-Reka-Cerkno; Jazne-Otalež-Sp.
Idrija; Kladje-Cerkno; Gorenji Novaki-Cerkno.
Kombi relacije: Labinje-Cerkno; Dol. Novaki-Cerkno-Sp. Jazne-Idrija in obratno.
V postavko spada tudi sofinanciranje prevozov otrok, ki so od postajališča ali šole oddaljeni več kot 4 km in
prevozi prvošolčkov, ne glede na oddaljenost in jim ta prevoz zagotavljajo starši.
Pokriva se tudi stroške prevoza v občini Domžale, kjer je v rejniški družini nastanjen otrok s stalnim
prebivališčem v naši občini in pa prevoze otrok na relaciji Jazne – Gorenja vas in obratno.

Področje 20 - SOCIALNO VARSTVO
Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega
varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih,
najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.
Pravne podlage:
- zakon o socialnem varstvu,
- stanovanjski zakon,
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- zakon o Rdečem križu Slovenije,
- zakon o lokalni samoupravi.
Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine
Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoči družini na lokalnem
nivoju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občina Cerkno v okviru tega programa zagotavlja sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z
vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini Cerkno in je državljan RS.
Podprogram 20029001 – Drugi programi v pomoč družini
Vsebina podprograma 20029001 Drugi programi v pomoč družini
Pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.
Dolgoročni cilji podprograma
Finančna podpora družini ob rojstvu otroka.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka.
Proračunska postavka 132007 – Donacije novorojencem
Sredstva so namenjena izplačilu enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka skladno s Pravilnikom o
dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka (Uradni list RS, št. 56/08). Skladno s sklepom
občinskega sveta, z dne 22.12.2016, znaša prispevek 230 EUR na otroka.

Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva
Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v
centrih za socialno delo, programe pomoči družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči
materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva izhajajo naslednji cilji: izboljšanje kvalitete
življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči in oblike novih
pristopov za obvladovanje socialnih stisk.
Podprogram 20049001 – Centri za socialno delo
Vsebina podprograma
Podprogram obsega izvajanje mladinskih delavnic in izvajanje socialno pedagoške pomoči in sofinanciranje
skupin za samopomoč.
Dolgoročni cilji podprograma
Mladostnikom pomagati, da oblikujejo pozitivno samopodobo ter nuditi pomoč otrokom, mladostnikom in
njihovim staršem pri razreševanju različnih težav.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za izvajanje preventivnih programov.
Proračunska postavka 132001 - Preventivni programi
Center za socialno delo Idrija že vrsto let izvaja preventivna programa:
- mladinske delavnice in
- socialno pedagoško pomoč.
Izvajata se po načelih in metodah dela v socialno varstveni dejavnosti.
Podprogram 20049002 – Socialno varstvo invalidov
Vsebina podprograma 20049002 Socialno varstvo invalidov
Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje
družinskega pomočnika.
Dolgoročni cilji podprograma
Omogočiti osnovno oskrbo, čim večjo socialno vključenost ter spodbujanje samouresničitve invalidov.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih.
Sredstva so namenjena plačilu institucionalnega varstva razvojno prizadetim ali invalidnim osebam, ki so do
tega upravičene po Zakonu o socialnem varstvu.
Proračunska postavka 132013 – Oskrbnine v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje
Sredstva so namenjena plačilu institucionalnega varstva razvojno prizadetim ali invalidnim osebam, ki so do
tega upravičene po Zakonu o socialnem varstvu. V treh varstveno delovnih centrih so iz naše občine trenutno
vključene štiri osebe.
Podprogram 20049003 – Socialno varstvo starih
Vsebina podprograma 20049003 Socialno varstvo starih
Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči
družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in
centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov.

Dolgoročni cilji podprograma
Preko programa pomoči na domu starejšim omogočiti večjo neodvisnost in podaljšanje njihovega bivanja v
domačem okolju ter z doplačili domske oskrbe občanom nuditi enake možnosti pri koriščenju storitev
institucionalnega varstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- zagotovitev sredstev za doplačilo oskrbnin v domovih za starejše,
- zagotovitev sredstev za sofinanciranje pomoči na domu.
Proračunska postavka 132000 – Pomoč na domu – izvajanje programa
Pomoč družini na domu zagotavlja občina, izvajalec storitve na območju občine Cerkno pa je Dom
upokojencev Idrija. Pomoč na domu vključuje gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, ki jo izvajata dve zaposleni oskrbovalki. Proračun občine vključuje v
letu 2017 70,7% potrebnih sredstev, 29,3% pa je delež uporabnika. V januarju je koristilo pomoč na domu 20
občanov. Če se bodo potrebe še povečevale, se bo lokalna skupnost lahko odločila za znižanje subvencije ali
za povišanje sredstev.
Proračunska postavka 132006 - Oskrbnine v splošnih socialnih zavodih
V splošnih domovih (do)plačujemo po Zakonu o socialnem varstvu oskrbo trenutno 26 našim občanom.
Oskrbovanci so pretežno nameščeni v Domu upokojencev Idrija, nekaj pa jih je tudi v drugih domovih po
Sloveniji. Znesek potrebnih sredstev je ocenjen glede na zadnje cene oskrbe v splošnih domovih, kjer so
nastanjeni naši občani.
Podprogram 20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih
Vsebina podprograma 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev,
pomoč otrokom.
Dolgoročni cilji podprograma
Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženim posameznikom in družin.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zmanjšanje socialnega tveganja materialno ogroženih oseb z različnimi oblikami socialnih subvencij.
Proračunska postavka 132004 – Izredne družbene pomoči
Proračunska sredstva so namenjena enkratnim denarnim pomočem občanom, ki se znajdejo v začasnih
socialnih stiskah. Občan je upravičen do enkratne denarne pomoči iz občinskega proračuna le v primerih, ko
je že izkoristil pravice iz državnega proračuna na podlagi Zakona o socialnem varstvu.
Proračunska postavka 132005 – Pogrebnine
Sredstva so rezervirana za kritje pogrebnih stroškov tistim občanom, ki za to nimajo svojih sredstev in tudi
ne sorodnikov, ki bi bili dolžni kriti te stroške.
Proračunska postavka 132036 – Pomoč otrokom
5.300 EUR sredstev je rezerviranih za različne oblike sofinanciranja dejavnosti in obdarovanja predšolskih in
šolskih otrok (tekmovanja, prireditve…).
Podprogram 200490046 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Vsebina podprograma 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Sodelovanje z nevladnimi organizacijami - sofinanciranje društev s področja socialnega varstva
Dolgoročni cilji podprograma
Izboljšati življenje ljudi, ter spodbujanje in sofinanciranje izvajanja posebnih socialnih programov in storitev
za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma
Prek različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati
k zmanjšanju socialnih stisk in razlik.
Proračunska postavka 132010 – Občinski odbor RK
Rdeči križ je organizacija posebnega družbenega pomena. Po zakonu o rdečem križu izvaja javna pooblastila.
Sredstva zagotavljamo neposredno na osnovi poročila in letnega finančnega načrta.
Proračunska postavka 132011 – Karitas
Slovenska Karitas je dobrodelna ustanova in ima namen, da uresničuje karitativno in socialno poslanstvo
cerkve .Za delovanje Karitas planiramo nespremenjeno višino sredstev glede na preteklo leto.
Proračunska postavka 132012 – Društva s področja socialnega varstva
Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti v letu
2017. Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa, ki je izveden na osnovi Pravilnika za sofinanciranje
humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju občine Cerkno.
Proračunska postavka 132038 – Postavitev varnih točk
V letu 2013 je bil s pomočjo ZPM Idrija uspešno izpeljan projekt postavitve varnih točk. S tem projektom
želimo v letu 2017 nadaljevati.
Proračunska postavka 132039 – Pomoč starejšim (program stari-starim)
Društvo upokojencev Cerkno ob pomoči Zveze društev upokojencev Slovenije in Občine Cerkno izvaja
projekt Pomoč starejšim osebam že od leta 2013. S tem projektom se v tem letu nadaljuje.
Področje 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Področje 22 Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni
Pravne podlage:
- zakon o javnih financah
- zakon o financiranju občin
- pravilnik o postopkih zadolževanja občin
Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga
Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova
financiranja izvrševanje občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z
javnim dolgom.
Podprogram 22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače
zadolževanje
Vsebina podprograma 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače
zadolževanje
Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – odplačilo obresti od dolgoročnih
kreditov najetih na domačem trgu kapitala.
Dolgoročni cilji podprograma
Servisiranje obveznosti iz obstoječih pogodb v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Izplačilo prevzetih pogodbenih obveznosti.
Proračunska postavka 132209 – Obresti – kredit NLB 2008
Proračunska postavka 132210 – Obresti – kredit SKB 2009
Proračunska postavka 132211 - Obresti – kredit Addiko bank
Proračunska postavka 132212 – Obresti kredit DBS 2014

Občina je v preteklosti najemala kredite s spremenljivo obrestno mero, ki pa je na trgu trenutno nizka, zato v
letu 2017 pričakujemo manjšo porabo sredstev za obresti kot v preteklih letih. Za skupno odplačilo obresti v
letu 2017 je tako predvidenih 20.303 EUR sredstev.
Področje 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Področje 23 Intervencijski programi in obveznosti
Pravne podlage:
- zakon o javnih financah
- zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč
Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč
vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz,
visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske
bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne nesreče in ekološke nesreče.
Podprogram 23029001 – Rezerva občine
Vsebina podprograma 23029001 Rezerva občine
Oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah,
ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.
Dolgoročni cilji podprograma
Intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva
deluje kot proračunski sklad, v katerega občina vsako leto usmerja sredstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotavljati sredstva skladno z zakonodajo. V primeru potrebe po njihovi uporabi zagotoviti pogoje za
njihovo črpanje, z namenom ublažitve posledic škod.
Proračunska postavka 132300 – Stalna rezerva
Rezerva za naravne nesreče se lahko oblikuje največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2017
bomo za ta namen odvedli 56.000 EUR. O uporabi sredstev stalne rezerve v posameznem primeru do višine
20.000 EUR odloča župan, v drugih primerih, ki presegajo višini določeno z 12. členom Odloka o proračunu,
pa odloča občinski svet.
V letu 2017 bo s sredstvi stalne rezerve saniran podporni zid na Straži pri Hojaku, ter javna pot Straža –
Cerkljanski Vrh, ki se je ob zadnjem močnejšem deževju vidno posedla. Ob višjih vodostajih potok
Zaganjalščica spodjeda obstoječi podporni zid in obstaja velika nevarnost porušitve zidu in ceste nad njim.
Del sredstev se bo zagotovilo tudi za sanacijo skalnega podora Otalež.
Podprogram 23029002 – Posebni programi pomoči v primeru nesreč
Vsebina podprograma 23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč
Stroški komisij za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija
plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni, ter stvari in objektov v lasti
občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih
nesreč, stroški reševalnih akcij
Dolgoročni cilji podprograma
Intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočit čim hitrejšo odpravo posledic.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotoviti finančne pogoje za uporabo sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč. Doseganje zastavljenih
ciljev bo odvisno od višine zagotovljenih sredstev, od potrebe po le-teh, ter od hitrosti njihove porabe.

Proračunska postavka 132306 - Intervencije ceste
Sredstva za hitro ukrepanje na lokalnih cestah in javnih poteh ob nujnih intervencijah; zaporah – izvedba
čiščenja in odstranjevanja materialov; odpiranja interventnih poti.
Proračunska postavka 132309 - Projekti za sanacije
Projektiranje sanacijskih ukrepov na podorih, cestah, plazovih, odvodnjavanjih, podpornih zidovih.
Proračunska postavka 132314 - Plaz Laharn
Sredstva se zagotavljajo za spremljanje sprememb na plazini, za meritve premikov in eventuelne manjše
ukrepe.
Proračunska postavka 132321 - Plaz Poljane
Zagotovljena sredstva bodo služila za vzdrževanje interventne poti in odstranjevanje nanosov ob vodotokih
Trševka in Grapa.
Proračunska postavka 132322 – Sanacija skalnega podora Otalež
Zaradi odloma večje skale nad cesto Otalež – Jazne bo v letu 2017 potrebno pristopiti k sanaciji nevarnega
pobočja. Predvidena je postavitev ograjnega sistema, s katerim se bo zaščitilo pobočje in zmanjšalo
nevarnost za padajoče kamenje.
Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija
Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene
v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Podprogram 23039001 – Splošna proračunska rezervacija
Vsebina podprograma 23039001 Splošna proračunska rezervacija
Oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.
Dolgoročni cilji podprograma
Zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu. Temu cilju bi se približali z bolj natančnim planiranjem
tako prihodkov oziroma prejemkov proračuna, kot tudi odhodkov in izdatkov na vseh segmentih proračunske
porabe.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotavljanje finančnih sredstev za vse naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati.
Proračunska postavka 132304 – Splošna proračunska rezerva
V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče
predvideti. Ta sredstva se lahko oblikujejo do višine 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V letu
2017 je oblikovana v višini 15.000 €.

15 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin,
združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.
Pravne podlage:
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o inšpekcijskem nadzoru
- zakon o občinskem redarstvu
- zakon o javnih uslužbencih

- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev
za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave
- odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Idrija in
Cerkno

občinam

Glavni program 0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in
lokalne ravni

Podprogram 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti
Vsebina podprograma 06029002 Povezovanje lokalnih skupnosti
Druge oblike povezovanja občin.
Dolgoročni cilji podprograma
Preverjanje skladnosti ravnanja subjektov s predpisi in s tem tudi zagotavljanje, vzdrževanje in izboljšanje
standardov izvajanja dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotoviti finančna sredstva in materialne pogoje za delovanje skupnega organa.
Organ skupne občinske uprave je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež
(občina Idrija) in nima lastnosti pravne osebe. Za zaposlenega v skupni občinski upravi – občinskega
inšpektorja/redarja – velja Zakon o javnih uslužbencih tako kot za zaposlene v občinski upravi. Občina Idrija
ima za občinskega inšpektorja status delodajalca. Sredstva za delo medobčinskega inšpektorata in druga
materialna sredstva zagotavljala občini Idrija in Cerkno, in sicer v razmerju: Občina Idrija 70 %, Občina
Cerkno 30 %.
Proračunska postavka 150600 – Plače in drugi izdatki zaposlenim
Proračunska postavka 150601 – Materialni stroški
Sredstva za plače, kot tudi materialne stroške se v letu 2017 zagotovijo v višini 10.280 EUR.

16 REŽIJSKI OBRAT
Področje 02– EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Področje porabe 02 – Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev
organa občinske uprave, pristojnega za finance.
Pravne podlage:
- zakon o plačilnem prometu
- pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila
Glavni program 0202 – Urejanje na področju fiskalne politike
Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov
plačilnega prometa.
Podprogram 02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike
Vsebina podprograma 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Stroški plačilnega prometa, provizija Banke Slovenija.
Dolgoročni cilji podprograma
Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj učinkovito, pregledno in racionalno ravnanje z
javnimi financami, katerega prioriteta je zagotovo prilagajanje oziroma usklajevanje odhodkov občine z
razpoložljivimi prihodki.

Letni izvedbeni cilji podprograma
Racionalna uporaba sredstev ob upoštevanju možnosti, ki jih lokalne skupnosti imajo pri vplivanju na stroške
plačilnega prometa in drugih finančnih transakcij.
Proračunska postavka 130201 Bančne provizije
Sredstva se namenijo za pokritje stroškov bančnih provizij, ki jih občinam zaračunavajo poslovne banke in
Banka Slovenije v deležu, ki odpade na režijski obrat.
Proračunska postavka 130205 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Postavka vključuje sredstva namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za poslovni
prostor na Bevkovi ulici 9, Močnikovi ulici 2, ter Trgu Prekomorskih brigad 5. Skladno z elaboratom
Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin,
združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.
Pravne podlage:
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o inšpekcijskem nadzoru
- zakon o občinskem redarstvu
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- elaborat o oblikovanju cen komunalnih storitev v Občini Cerkno
Glavni program 0603– Dejavnost občinske uprave
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje režijskega obrata Občine
Cerkno.
Podprogram 06039001 – Administracija občinske uprave
Vsebina podprograma 06039001 Administracija občinske uprave
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v režijskem, ter materialne stroške
režijskega obrata.
Dolgoročni cilji podprograma
Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za materialne stroške tako, da je izvajanje vseh
storitev in posredovanje informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi
zagotavljanje pogojev za delovanje režijskega obrata tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot
zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi
primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Načrtovana sredstva omogočajo tudi izpopolnjevanje
funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature…
Letni izvedbeni cilji podprograma
Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.
Proračunska postavka 160600 Plače režijskega obrata
Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov po
zakonu, stroške regresa za letni dopust, regresa za prevoz na delo, prehrano in druge stroške in sicer v deležu
zaposlenih, posebej za oskrbo s pitno vodo in posebej za odvajanje odpadne vode
Naziv delovnega mesta
Višji svetovalec v službi za urejanje prostora in varstvo okolja
Vzdrževalec IV-II v službi za gospodarstvo in gospodarske javne službe z režijskim obratom
Finančnik VII/I v finančno računovodski službi
Komunalni delavec III v službi za gospodarstvo in gospodarske javne službe z režijskim obratom

PV - Delež
(%)
40
50
40
10

Višji svetovalec v finančno računovodski službi
Inšpektor v Medobčinskem inšpektoratu občin Idrija in Cerkno

Naziv delovnega mesta
Višji svetovalec v službi za urejanje prostora in varstvo okolja
Finančnik VII/I v finančno računovodski službi
Komunalni delavec III v službi za gospodarstvo in gospodarske javne službe z režijskim obratom
Višji svetovalec v finančno računovodski službi
Inšpektor v Medobčinskem inšpektoratu občin Idrija in Cerkno

5
3

OOV - Delež
(%)
5
5
10
2,5
2

Področje 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge
za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Pravne podlage:
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o vodah
- zakon o ohranjanju narave
Glavni program 1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za
zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem
okolja.
Podprogram 15029002 – Ravnanje z odpadno vodo
Vsebina podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Dolgoročni cilji podprograma
Zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- najnujnejša sanacija objektov in opreme komunalne čistilne naprave,
- izdelava cenitve kanalizacijskega omrežja.
Proračunska postavka 161512– Monitoring ČN Cerkno
Postavka vključuje zakonsko predpisan monitoring odpadne vode čistilne naprave Cerkno in sicer 3.394
EUR ter 2.144 EUR za izvedbo vzorčenj za male komunalne čistilne naprave (MKČN) pod 50 PE
(individualne MKČN), skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode za potrebe
izdelave ocene obratovanja.
Proračunska postavka 161528– Investicijsko vzdrževanje čistilne naprave
V letošnjem letu je v okviru 1.668 EUR planirana obnova dotrajane električne instalacije (polaganje nove
električne napeljave, ozemljitev aparatov in kovinskih delov, popravilo elektro omar).
3.595 EUR je planiranih za izdelavo in montažo vroče cinkanih varnostnih ograj in pohodnih rešetk za
zagotavljanje varnosti pri delu komunalnega delavca.
Proračunska postavka 161523– Projekti za komunalne ureditve
Na podlagi popisa obstoječega stanja je bil predhodno že izdelan Operativni program odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v občini, v katerem so opredeljena območja, ki bodo glede na državne normative

opremljena s potrebno infrastrukturo (kanalizacijsko omrežje z malimi čistilnimi napravami) ter območja, ki
z javno kanalizacijo ne bodo opremljena ter način urejanja na teh območjih.
V letošnjem letu postavka vključuje stroške v višini 15.873 EUR novelacije oz. nadgradnje občinskega
operativnega programa, ki vsebuje: opredelitev dejanske obremenitve na nivoju posameznega objekta;
določitev možnih načinov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na nivoju posameznega objekta; za
na novo opredeljene načine opredelitev zakonsko dopustnost, tehnično izvedljivost in ekonomsko
upravičenost; akcijski načrt z opredeljenimi izbranimi rešitvami, ogovornimi za njihovo izvajanje,
financiranje ter roke za izvedbo; poročilo z ustreznimi prilogami.
Proračunska postavka 161513– Tekoče vzdrževanje čistilne naprave
Postavka vključuje stroške čiščenja peskolova in maščobolovilca, drugih rednih in izrednih vzdrževalnih del
na čistilni napravi (dela na elektonapeljavi, ipd.) ter stroške električne energije.
Proračunska postavka 161534– Vzdrževanje kanalizacije
Postavka vsebuje vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju ter odprave morebitnih napak.
Proračunska postavka 161552– Male čistilne naprave
Na postavki so rezervirana sredstva za pripravo projektne dokumentacije opremljanja s kanalizacijskim
omrežjem in čistilno napravo za eno od osmih območij opredeljenih v občinskem operativnem programu.
Gre za nadaljevanje novelacije obstoječega operativnega programa.
Proračunska postavka 161502– Odvoz blata iz MKČN in greznic
Pogodbeni izvajalec po naročilu uporabnika izvede praznjenje in odvoz blata iz MKČN ali greznice. Plačilo
izvajalcu izvede režijski obrat, uporabnike storitve pa plača izstavljeni račun s strani režijskega obrata.
Proračunska postavka 161541– Okoljska dajatev
V proračunu je potrebno zagotoviti ocenjeno višino okoljske dajatve, saj predvidevamo, da jo bomo preko
položnic pobrali manj, kot jo je dejansko izračunane in napovedane na državo.
Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje
poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Pravne podlage:
- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- zakon o temeljni geodetski izmeri
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- stanovanjski zakon
- zakon o stavbnih zemljiščih
Glavni program 1603 – Komunalna dejavnost
Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,
urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij
in druge komunalne dejavnosti.
Podprogram 16039001 – Oskrba z vodo

Vsebina podprograma 16039001 Oskrba z vodo
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje kvalitetne in količinsko zadostne vodooskrbe.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- zagotavljanje neoporečne pitne vode in spremljanje njene kakovosti,
- obnova in posodobitev vodooskbnih objektov in omrežja.
Proračunska postavka 161611 – Dezinfekcija pitne vode
Postavka vključuje sredstva za material in storitve (dezinfekcijska sredstva, rezervni deli za dezinfekcijske
naprave), ki so potrebna za pripravo pitne vode.
Proračunska postavka 161612 – Vzorci pitne vode za notranji nadzor
Za izvajanje notranjega nadzora kvalitete pitne vode imamo pogodbo sklenjeno z nacionalnim laboratorijem
za zdravje, okolje in hrano, lokacija Nova Gorica. Pogodba z laboratorijem vključuje laboratorijske analize
vzorcev pitne vode ter ustrezno embalažo. Za odvzem vzorcev pitne vode je pogodbeno določen upravljavec
vodooskrbnih sistemov oziroma Občina Cerkno.
Proračunska postavka 161644 – Stroji in orodje za vzdrževanje vodovodov
Za leto 2017 je predviden nakup delovne obleke in čevljev za vzdrževalce komunalne infrastrukture ter orodja
in materiala za tekoče vzdrževanje na vodovodnih sistemih.
Proračunska postavka 161660 – Vzdrževanje vodovodov
Sredstva iz postavke so namenjena za tekoča vzdrževalna dela na posameznih vodooskrbnih objektih (menjava
vrat, sesalnih košev ipd.). V postavko so vključeni tudi stroški izrednih vzdrževalnih del (odprave defektov na
vodovodnih omrežjih) ter stroški prevoza pitne vode z gasilskimi cisternami. V postavko so vključeni tudi
stroški električne energije, potrebne za zagotavljanje vodooskrbe ter stroški zavarovanj opreme in naprav na
vodovodih.
Proračunska postavka 161610 – Vodovod Jesenica-sanacija
Sredstva iz te postavke so namenjena ustrezni ureditvi teh zajetij, s čimer bo omogočeno redno in pravilno
vzdrževanje le-teh ter s tem tudi kvalitetnejša in zadostna vodooskrba.
Proračunska postavka 1616117 – Vodovod Lazec
Sredstva v postavki so rezervirana za dodatni zajem vode na enem od zajetij, ki doslej ni bil zajet. Dodatna
količina vode bo dobrodošla predvsem v sušnem obdobju.
Proračunska postavka 161658 – Vodovod Zakriž
Sredstva so namenjena priključitvi novih uporabnikov na javno vodovodno omrežja vodovoda v spodnjem
delu Zakriža, pri čemer gre za ojačitev in podaljšanje vodovoda. Gre za drugi del investicije, prvi zgornji del
je bil zaključen v lanskem letu.
Proračunska postavka 161696 – Vodovod Zakojca
V letošnjem letu se bo celovito obnovilo najvišje ležeče zajetje vodovoda Zakojca. Izgradilo se bo nadzemni
objekt z vhodom vanj s čelne strani, v notranjosti se bo vgradilo prelivno zajemno korito s peščenim filtrom.
Proračunska postavka 1616110– Naprave za dezinfekcijo
Glede na inšpekcijske odločbe in tudi že plačane kazni je potrebno na vodovodih Jazne, Jesenica, Dolenji
Novaki, Bukovo, Labinje, Trebenče in Reka urediti dezinfekcijo pitne vode.
Proračunska postavka 161657– Vodovod Žabže
V letu 2015 je bila izdelana idejna zasnova povezave vodovoda Žabže na vodovod Kojca, v letošnjem letu pa
so sredstva namenjena sami izvedbi povezave zaselka Žabže na vodovod Kojca z izgradnjo novega
vodohrana, saj je obstoječi zelo dotrajan.

Proračunska postavka 1616109– Vodovod Planina
Zaključna dela zunanjosti vodohrana (fasada) so bila izvedena konec lanskega leta, plačilo zapade v letošnje
leto.
Proračunska postavka 1616119– Montaža vodomerov – primarna linija
Gre za montažo vodomerov na primarni veji pred prvim odcepom v sekundarno omrežje posameznih
vodooskrbnih sistemov za namen ugotavljanja dejansko odvzete količine vode iz vodnih virov (določila v
izdanih vodnih dovoljenjih). V letošnjem letu smo se odločili za montažo merilnih naprav na vodooskrbnih
sistemih, ki imajo vodomere vgrajene tudi na omrežju na odjemnih mestih. Podatki bodo tako služili tudi za
ugotavljanje vodnih izgub.
Proračunska postavka 161661 – Vodovod Dolenji Novaki
Proračunska postavka 161606 – Vodovod Šebrelje
V glavnem vodohranu in črpališču se bo obnovilo in dogradilo celotno elektro napeljavo s pripadajočimi
elektro napravami.
Proračunska postavka 161603 – Vodovod Otalež
V letošnjem letu je v planu sanacija zaledja enega od zajetij (Selakovo zajetje) ter sanacija raztežilnika, da bo
omogočeno izpraznjenje objekta ob čiščenju v celoti in ureditev vhoda horizontalno skozi vrata – sedaj vhod
vertikalno.
Proračunska postavka 161645 – Vodovod Želin
Sredstva so namenjena za obnovo zajetja in vodohrana za vodooskrbo objekta na Želinu.
Proračunska postavka 161601 – Menjave vodomerov
V letošnjem letu planiramo zamenjati obstoječe vodomere, razen na vodovodu Cerkno, saj so vgrajeni že več
kot pet let.
Proračunska postavka 161610 – Odmere in odkupi zemljišč
Občina Cerkno bo postopno odmerjala in odkupovala zemljišča, na kateri stoji vodooskrbni objekti.
Proračunska postavka 161646 – Plačila zunanjim vzdrževalcem
Za nekatere vodovode ima občina z zunanjimi vzdrževalci sklenjene pogodbe za pomoč za redne aktivnosti
na posameznih vodovodih ter za pomoč v izrednih dogodkih.
Proračunska postavka 161664 – Vodovod Trebenče
Predviden je zajem vode za požarno vodo z izgradnjo zajetja in povezavo do starega vodohrana za požarno
varnost, saj sedaj voda nekontrolirano odteka po pobočju in zamaka spodnje območje.
Proračunska postavka 1616115 – Kazni-zdravstveni inšpektorat
Zaradi nerealiziranih odločb zdravstvenega inšpektorata glede vzpostavitve notranjega nadzora po HACCP
sistemu na vodovodih, je občina dolžna plačati kazni. Gre za vodooskrbne sisteme Jesenica, Bukovo, Dolenji
Novaki, Jazne, Reka, Labinje, Trebenče.
Proračunska postavka 161677 – Vodovod Cerkno
Na odseku vodovodnega omrežja pod vodohranom Maln je zaradi napake na vodovodni liniji potrebno
zamenjati del cevovoda.
Proračunska postavka 160628 – Nakup avtomobila
Za potrebe terena komunalnih delavcev režijskega obrata je potrebno zagotoviti dodatno prevozno sredstvo.
ŽUPAN:
Jurij Kavčič

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI BUKOVO ZA LETO 2017
V letu 2017 KS načrtuje skupno 57.624,13 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova
najemnin, grobovine in prihodki iz vodarine za porabljeno vodo v obdobju julij – december 2016. Prihodki vključujejo
tudi transferne prihodke, ki jih občina zagotavlja v okviru rednih dotacij za redno delovanje KS in namenskih sredstev v
višini 8.635 EUR (za leto 2017) za izvajanje tekočih in investicijskih vzdrževanj na infrastrukturi v KS. Za leto 2017 KS
planira še dodatnih 40.000 EUR transfernih sredstev za nadaljevanje gradnje športnega igrišča na Bukovem. Ker morajo
biti v bilancah proračuna celotni prejemki usklajeni s celotnimi izdatki proračuna, se sredstva, ki jih KS ni porabila v letu
2016 uporabijo za financiranje izdatkov proračuna 2017.
Področje 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Glavni program 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Podprogram 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vsebina podprograma 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih
deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačil, provizija Banke Slovenije,
plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks, samoprispevka, ekoloških
taks…), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd., v primeru
da gre za izplačila iz proračuna.
Proračunska postavka 200201 – Provizija UJP – KS Bukovo
Postavka zajema sredstva za plačilo bančnih storitev Upravi za javna plačila v višini 6 EUR.
Področje 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Glavni program - 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Podprogram - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Vsebina podprograma 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Proračunska postavka 200601– Materialni stroški KS Bukovo
Postavka v višini 621,12 EUR zajema sredstva za plačilo porabljene vode v VNO Bukovo v obdobju julij – december
2016, sredstva za stroške pisarniškega materiala in uporabo digitalnega potrdila ter pokritje izdatka za reprezentanco.
Področje - 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Glavni program - 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
Podprogram - 12029001 Oskrba z električno energijo
Vsebina podprograma 12029001 Oskrba z električno energijo
Gradnja električnega omrežja (na primer na območju zazidalnih načrtov).
Proračunska postavka 201201 – Električna energija – prostori KS Bukovo
Proračunska postavka 201202 – Električna energija – vodovod – KS Bukovo
Proračunska postavka 211204 – Električna energija - javna razsvetljava – KS Bukovo
Sredstva v višini 3.756 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike prostorov KS (755 €), vodovoda za obdobje
december 2016 (98 €) in javne razsvetljave (2.903 €).
Področje - 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Glavni program - 1302 Cestni promet in infrastruktura
Podprogram - 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov
(letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne
ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine).
Proračunska postavka 201301 – Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti – KS Bukovo
Podprogram tekoče vzdrževanje cest zajema sredstva v višini 5.278 EUR za vzdrževanje krajevnih poti, pri katerih bodo
finančno prispevali tudi krajani KS.
Področje - 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Glavni program - 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in
Podprogram - 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Vsebina podprograma 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov,
odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.
Proračunska postavka 201501– Odvoz odpadkov – KS Bukovo
Za odvoz odpadnih nagrobnih sveč ter ostalih odpadkov iz pokopališča na Bukovem, se za leto 2017 v primerjavi z letom
2016 planira za 33% manj sredstev, kar pomeni 728 EUR.
Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Glavni program 1803 – Programi v kulturi
Podprogram 18039003 – Ljubiteljska kultura
Vsebina podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja),
sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev,
programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Proračunska postavka 201801– Sofinanciranje Miklavževanja – KS Bukovo
KS Bukovo v sodelovanju z ostali društvi na njenem območju ter starši in otroki, vsako leto organizira prihod Miklavža.
KS za leto 2017 za stroške obdarovanja ter druge priložnosti (materinski dan) namenja 200 EUR.
Podprogram 18039005 - Drugi programi v kulturi
Vsebina podprograma 18039005 Drugi programi v kulturi
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih
kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov
(knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih
kulturnih centrov).
Proračunska postavka 201803– Večnamenski objekt Bukovo
Znotraj postavke se planirajo sredstva za pokrivanje stroškov ogrevanja v višini 500 EUR ter sredstva v višini 35 EUR
za plačilo vodarine in z njo povezanih stroškov..
Podprogram 18059001 - Programi športa
Proračunska postavka 201805– Izgradnja športnega igrišča
Sredstva v višini 2.500 EUR se rezervirajo za pokritje stroškov pridobitve ustrezne dokumentacije, s preostalimi 44.000
EUR, pa bo KS krila stroške nadaljevanja gradnje igrišča.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI CERKNO ZA LETO 2017
KS v letu 2017 načrtuje skupno 215.319 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz najemnin,
grobovine, prihodkov iz vodarine za porabljeno vodo v decembru 2016 in prispevkov občanov ter transferni prihodki,
ki jih občina zagotavlja v okviru rednih dotacij za redno delovanje KS in namenskih sredstev v višini 72.799 EUR (za
leto 2017) za izvajanje tekočih in investicijskih vzdrževanj na infrastrukturi v KS. Ker morajo biti v bilancah proračuna
celotni prejemki usklajeni s celotnimi izdatki proračuna, se sredstva v višini 74.336,39 EUR, ki jih KS ni porabila v letu
2016 uporabijo za financiranje izdatkov proračuna 2017.
Področje 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor
nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za
finance, in nadzornega odbora občine.
Pravne podlage:
- zakon o javnih financah
- zakon o plačilne prometu
- zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za
zavode, sklade in lokalne skupnosti
- zakon o lokalni samoupravi
Glavni program 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in
kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.
Podprogram 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vsebina podprograma 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih
deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačil, provizija Banke Slovenije,
plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks, samoprispevka, ekoloških
taks…), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd., v primeru
da gre za izplačila iz proračuna.
Proračunska postavka 210202 – Provizija UJP
Proračunska postavka 210203 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Znotraj postavk so v višini 269 EUR planirana sredstva za plačilo bančnih storitev Upravi za javna plačila in ter sredstva
za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Področje 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste
storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Pravne podlage:
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih financah
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
Glavni program - 0403 Druge skupne administrativne službe
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo
protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za
poslovne prostore občine.
Podprogram - 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Vsebina podprograma 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih
sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine,
investicije v poslovne prostore v lasti občine.
Proračunska postavka 210402 – Poslovni prostori KS

V letu 2017 se planirana 3.390 EUR sredstev za stroške, ki so vezani na poslovne prostore krajevne skupnosti (ogrevanje
prostorov KS, zavarovanje prostora lekarne, najemnina kurilnice ter plačilo vzdrževalca kurilnice v času kurilne sezone).
Področje 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Pravne podlage:
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- stanovanjski zakon
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
Glavni program - 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje
ožjih delov občin in zvez občin
Podprogram - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Vsebina podprograma 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Proračunska postavka 210601– Materialni stroški KS Cerkno
Proračunska postavka 210602 – Dejavnosti sveta KS Cerkno
Znotraj podprograma je v višini 11.553 EUR zajeto za pokrivanje materialnih stroškov KS (pisarniški material, časopisi,
poštnina, čistilni material, telefon, plačilo pogodbenih delavcev) ter 640 EUR za pokrivanje stroškov sejnin članom sveta
KS Cerkno.
Področje 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Glavni program – 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
Podprogram – 08029001 Prometna varnost
Vsebina podprograma 08029001 Prometna varnost
Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....).
Proračunska postavka 210801– ZŠAM
Transfer v višini 480 EUR se nameni Združenju šoferjev in avtomehanikov za dežurstva opravljena na prvi šolski dan, v
sklopu zagotavljana prometne varnosti.
Področje - 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje oskrbe z
električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.
Pravne podlage:
- energetski zakon
Glavni program - 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
Glavni program 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije vključuje
sredstva za izdatke na področju oskrbe z električno energijo.
Podprogram - 12029001 Oskrba z električno energijo
Vsebina podprograma 12029001 Oskrba z električno energijo
Gradnja električnega omrežja (na primer na območju zazidalnih načrtov).

Proračunska postavka 211202 – Elektrika – javna razsvetljava
Proračunska postavka 211203 – Elektrika KDS
Proračunska postavka 211204 – Električna energija čistilna naprava
Sredstva v višini 16.362 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike javne razsvetljave (13.600 €), KDS (1.765 €)
čistilne naprave za december 2016 (969 €) in črpališča Podlivc za december 2016 (28 €) .
Področje - 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega
prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Pravne podlage:
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o železniškem prometu
- pomorski zakonik
- zakon o plovbi po celinskih vodah
- zakon o letalstvu
Glavni program - 1302 Cestni promet in infrastruktura
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in
tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Proračunska postavka 211301 – Tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunska postavka 211304 – Investicijsko vzdrževanje cest
Proračunska postavka 211309 – Novogradnja pločnika Stara Eta - Mostanija
Proračunska postavka 211307 – Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Znotraj podprograma se skupno nameni 84.654 EUR sredstev za tekoče vzdrževanje cest asfaltno krpanje v KS, asfaltacija
pločnika, ureditev propusta na cesti k rezervoarju v Čeplezu, nakup in vgradnja cestnih kanalov na cesti na Škofje. V
postavkah so zajeta tudi sredstva za preasfaltacijo dela ceste v Labinje ter sredstva za razširitev uvoza v ulico ter ureditev
podpornega zidu ob cesti Gozdarska pot.
V okviru postavke Novogradnja pločnika Stara Eta – Mostanija so predvidena sredstva v višini 37.000 EUR za geodetske
storitve in izgradnjo z asfaltacijo.
Postavka vzdrževanje javne razsvetljave vključuje sredstva za izdelavo priključka za JR ter dobavo omarice in svetilke v
Planini (Rajda), sredstva za nakup dveh 7m kandelabrov za potrebe javne razsvetljave na Platiševi ulici ter montažno
dodatne javne luči na rajdi pri Obid Danilu.
Področje - 14 GOSPODARSTVO
Področje porabe 14- GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in
podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Pravne podlage:
- zakon o razvoju malega gospodarstva
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- zakon o žičniških napravah za prevoz oseb
- zakon o lokalni samoupravi
Glavni program - 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoju turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in
spodbujanje turizma.
Podprogram - 14039001 Promocija občine
Vsebina podprograma 14039001 Promocija občine

Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne dediščine -premične in
nepremične- in naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).
Proračunska postavka 211403– Veseli december
Sredstva postavke se namenijo za pokritje stroškov obdarovanja otrok v Labinjah ob prihodu miklavža v letu 2016 ter
sredstva za pokritje stroškov povezanih z organizacijo prihoda dedka mraza v letu 2016.
Proračunska postavka 211404– Promocija krajevne skupnosti
Postavka vsebuje sredstva za prireditev krajevne skupnosti v katero bi združili prireditve:Tekmovanje v kuhanju
smukavca, Pihnfest in Festival rokodelstva. Poleg nosilnih društev posamezne prireditve bi se k aktivnemu soustvarjanju
programa povabilo tudi ostala zainteresirana društva. Gre za prireditev »Cerkno moje mesto« v sklopu katere se izvede
in promovira zgoraj omenjene prireditve oz. festivale.
Podprogram - 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Vsebina podprograma 14039002Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem,
turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture
(turistični znaki, kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične
namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.
Področje - 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja
in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Pravne podlage
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o vodah
- zakon o ohranjanju narave
Glavni program - 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki
in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Podprogram - 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Vsebina podprograma 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov,
odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.
Proračunska postavka 211501– Odvoz odpadkov
Znotraj postavke so v višini 2.000 EUR rezervirana sredstva za pokritje stroškov odvoza odpadkov.

Proračunska postavka 211505– Ureditev ekoloških otokov
V letu 2017 se planira ureditev ekološkega otoka za ulico Pot v Strano. Postopoma se bo v KS pričelo z
ograditvijo ekoloških otokov z leseno ograjo, ki bo pripomogla predvsem k boljšemu izgledu.
Podprogram - 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Vsebina podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Proračunska postavka 211504– Tekoče vzdrževanje kanalizacije
S sredstvi postavke, se bo pokrilo lanski strošek popravila kanalizacije v ulici Pot v Strano. Preostanek sredstev pa je
namenjen sanaciji kanalizacije pod Čeplezom.

Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema
prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči
in komunalna dejavnost).
Pravne podlage:
- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- zakon o temeljni geodetski izmeri
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- stanovanjski zakon
- zakon o stavbnih zemljiščih
Glavni program - 1603 Komunalna dejavnost
Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,
urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij
in druge komunalne dejavnosti.
Podprogram - 16039001 Oskrba z vodo
Vsebina podprograma 16039001 Oskrba z vodo
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Proračunska postavka 211604– Tekoče vzdrževanje vodovodov
S sredstvi postavke se pokrijejo stroški povezani z izdajo računov za vodarino v decembru 2016.
Podprogram - 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na
primer: govor).
Proračunska postavka 211601– Urejanje parkov, trga, zelenic, pokopališča
Postavka zajema sredstva za urejanje parkov in zelenic v Cerknem in sicer za plačilo delavke, ki skrbi za pletje in urejanje
parkov, zelenic in pokopališča.
Proračunska postavka 211602– Vzdrževanje pokopališča
Postavka zajema 4.410 EUR sredstev za urejanje pokopališča in sicer za plačilo pogodbenega delavca, ki tedensko ureja
pokopališče. 568 EUR sredstev se nameni za tiskanje in poštnino položnic pristojbine za grobove, 1.330 EUR sredstev pa
za nakup raznega drobnega materiala (orodja) za pomoč pri vzdrževanju ter jesensko in pomladno zasaditev pokopališča.
Znotraj postavke pa se v okviru investicij planira sredstva za ureditev prostora za raztros pepela, z zidom za spominske
plošče.
Proračunska postavka 211611– Mrliška vežica Cerkno
Znotraj postavke so planirana sredstva za pridobitev dodatnih idejnih projektov in izvedbo pokritja prostora pred mrliško
vežico Cerkno.
Podprogram - 16069001 Urejanje občinskih zemljišč
Vsebina podprograma 16069001 Urejanje občinskih zemljišč: Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in
drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)
Proračunska postavka 211615– Celostno urejanje naselja
Sredstva rezervirana znotraj postavke so namenjena za celostno urejanje krajevne skupnosti (sprehajalne poti, klopce,

smetnjaki, smetnjaki za pasje iztrebke, tematske označbe – pomembnih poslopij, kulturnih in naravnih

znamenitosti, modernizacije oglasne deske, pred TIC-em, skupaj z Driklcem se postavi lesene skulpture – kot
popestritev ter vsebinska dopolnitev tematskih poti oziroma samega naselja Cerkno.
Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa,
programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti
in druge posebne skupine).
Pravne podlage:
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o arhivski dejavnosti in arhivih
- zakon o vojnih grobiščih
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
- zakon o medijih
- zakon o društvih
- zakon o pravnem položaju verskih skupnosti
- zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
- zakon o športu
Glavni program 1803 – Programi v kulturi
Glavni program 1803 – Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične
vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Podprogram 18039004 - Mediji in avdivizualna kultura
Vsebina podprograma 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
Lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega sistema.
Proračunska postavka 211802 – Kabelska televizija – tekoče vzdrževanje
Postavka vključuje sredstva za vzdrževanje licenčne programske opreme ter kabelske napeljave.
Proračunska postavka 211803 – Retransmisiranje RTV programov
Sredstva so namenjena za plačilo nadomestila za javno predvajanje glasbe Zavodu IPF, licenčnine programov Discovery
in Eurosport, paketa Total TV ter licence za urejanje avtorskih in povezanih pravic za sočasno nespremenjeno in
neskrajšano prenašanje TV programov javnih RTV organizacij Zavodu AIPA.
Proračunska postavka 211805 – Članarina – Združenje kabelskih operaterjev Slovenije
Sredstva postavke se nameni za plačilo članarine Združenju kabelskih operaterjev Slovenije.
Proračunska postavka 211809 – KDS Cerkno
Ker je delovanje kabelske iz dneva v dan slabše, se sredstva postavke rezervira za pokritje stroškov cenitve kabelskega
sistema, stroškov odvetnika ter sredstva za odkup deležev. V primeru ugodne rešitve nadgradnje sistema, pa se sredstva
preusmeri na investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Podprogram 18039005 - Drugi programi v kulturi
Vsebina podprograma 18039005 Drugi programi v kulturi upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih
objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za
kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji,
galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih
centrov).
Proračunska postavka 211806 – VNO Poljane – vzdrževanje kulturnega doma
S sredstvi postavke se bo v letu 2016 investiralo v zamenjavo oken in vrat.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI GORJE ZA LETO 2017
V letu 2017 KS načrtuje skupno 16+.865,29 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova
najemnin ter transferni prihodki, ki jih občina zagotavlja v okviru rednih dotacij za redno delovanje KS in namenskih
sredstev v višini 11.762 EUR (za leto 2017) za izvajanje tekočih in investicijskih vzdrževanj na infrastrukturi v KS. Ker
morajo biti v bilancah proračuna celotni prejemki usklajeni s celotnimi izdatki proračuna, se sredstva v višini 761,39
EUR, ki jih KS ni porabila v letu 2016 uporabijo za financiranje izdatkov proračuna 2017.
Področje 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Glavni program 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Podprogram 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vsebina podprograma 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih
deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačil, provizija Banke Slovenije,
plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks, samoprispevka, ekoloških
taks…), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd., v primeru
da gre za izplačila iz proračuna.
Proračunska postavka 220201 – Provizija UJP – KS Gorje
Postavka zajema sredstva za plačilo bančnih storitev Upravi za javna plačila v višini 4 EUR.
Področje 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Glavni program - 0403 Druge skupne administrativne službe
Podprogram - 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Vsebina podprograma 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem je razpolaganje in
upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje
in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih
prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.
Proračunska postavka 220402 – Vzdrževanje VO Poče
Sredstva v okviru postavke se bodo namenila za izdelavo in montažo ograje pri VNO Poče, preostanek sredstev pa se bo
porabil za sanacijo dimnika in za ureditev prostora za mladino.
Proračunska postavka 220403 – Vzdrževanje mlekarne Gorje
Sredstva v višini 1.500 EUR se rezervirajo za dokončanje obnove ( dimnik, sanitarije) mlekarne Gorje.
Področje 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Glavni program - 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Podprogram - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Vsebina podprograma 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Proračunska postavka 200601– Materialni stroški KS Gorje
Postavka v višini 168 EUR zajema sredstva za redno delovanje KS (pisarniški material, čistila).
Področje - 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Glavni program - 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
Podprogram - 12029001 Oskrba z električno energijo

Vsebina podprograma 12029001 Oskrba z električno energijo
Gradnja električnega omrežja (na primer na območju zazidalnih načrtov).
Proračunska postavka 221201 – Električna energija javna razsvetljava – KS Gorje
Proračunska postavka 221202 – Električna energija – kulturna dvorana – KS Gorje
Sredstva v višini 2.937 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike javne razsvetljave (2.280 €) ter elektrike
kulturne dvorane (657 €).
Področje - 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Glavni program - 1302 Cestni promet in infrastruktura
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in
tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Podprogram - 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunska postavka 221301 – Tekoče vzdrževanje lokalnih cest – KS Gorje
Sredstva v višini 1.056 EUR so rezervirana za plačilo tampona za urejanje vaških makadamskih cest.
Podprogram - 13029003 Urejanje cestnega prometa
Proračunska postavka 221307 – Avtobusno postajališče - Laznica
Postavka v višini 3.000 EUR vsebuje sredstva za realizacijo ureditve avtobusne postaje v Laznici.
Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Glavni program - 1603 Komunalna dejavnost
Podprogram - 16039001 Oskrba z vodo
Vsebina podprograma 16039001 Oskrba z vodo
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Proračunska postavka 211606– Vzdrževanje in posodabljanje hidrantne mreže
KS v letu 2017 planira nakup dodatnih dveh nadzemnih hidrantov.
Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine
Podprogram 18029001 – Nepremična kulturna dediščina
Vsebina podprogram 18029003 Nepremična kulturna dediščina je izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih
spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje
spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih
zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev
spominskih obeležij.
Proračunska postavka 221806– Obnova vaškega korita
Postavka zajema 3.000 EUR sredstev za ureditev vaškega korita z ekološkim otokom v Gorjah.
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI NOVAKI ZA LETO 2017
KS v letu 2017 načrtuje skupno 23.542,15 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova
najemnin (mrliške vežice in grobovine) ter transferni prihodki, ki jih občina zagotavlja v okviru rednih dotacij za redno
delovanje KS in namenskih sredstev v višini 17.196 EUR (za leto 2017) za izvajanje tekočih in investicijskih vzdrževanj
na infrastrukturi v KS. Ker morajo biti v bilancah proračuna celotni prejemki usklajeni s celotnimi izdatki proračuna, se
sredstva v višini 2.094,84 EUR, ki jih KS ni porabila v letu 2016 uporabijo za financiranje izdatkov proračuna 2017.

Področje 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Glavni program 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Podprogram 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vsebina podprograma 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih
deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačil, provizija Banke Slovenije,
plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks, samoprispevka, ekoloških
taks…), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd., v primeru
da gre za izplačila iz proračuna.
Proračunska postavka 230201 – Provizija UJP – KS Novaki
Postavka zajema sredstva za plačilo bančnih storitev Upravi za javna plačila v višini 3 EUR.
Področje 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Glavni program - 0403 Druge skupne administrativne službe
Podprogram - 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Vsebina podprograma 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti je obveščanje domače in tuje javnosti: objava
občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo),izdelava
občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.
Proračunska postavka 230400 – Oglasne table - KS Novaki
Postavka zajema sredstva za zavarovanje oglasnih tabel in avtobusnih hišk v višini 160 EUR.
Področje 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Glavni program - 0703 Varstvo pred naravnimi in drugi nesrečami
Podprogram – 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Proračunska postavka 230703 – Gasilski dom Novaki
Postavka v višini 4.000 EUR zajema sredstva za ureditev inštalacij in ometov v skupnih prostorih v gasilskem domu
Novaki.
Področje - 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Glavni program - 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
Podprogram - 12029001 Oskrba z električno energijo
Vsebina podprograma 12029001 Oskrba z električno energijo
Gradnja električnega omrežja (na primer na območju zazidalnih načrtov).
Proračunska postavka 231201 – Električna energija – pretvornik - KS Novaki
Proračunska postavka 231202 – Električna energija - javna razsvetljava – KS Novaki
Sredstva v višini 1.071 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike pretvornika (110 €), in javne razsvetljave (961
€).
Področje - 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Glavni program - 1302 Cestni promet in infrastruktura
Podprogram - 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov
(letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne
ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine).
Proračunska postavka 231301 – Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti – KS Novaki
Proračunska postavka 231303 – Investicijsko vzdrževanje
Postavki vključujeta sredstva (19.557 EUR) za vzdrževanje krajevnih cest. Planira se asfaltacija ceste h Kazincu in h
Kalednku ter druga nujna vzdrževalna dela, kot so nasipanje makadamskih cest do posameznih stanovanjskih objektov v
KS.
Podprogram – 13029003 Urejanje cestnega prometa
Proračunska postavka 231304 Avtobusna postajališča - KS Novaki
S sredstvi znotraj postavke se bodo izvedla nujna vzdrževalna dela na avtobusnih postajališčih v KS.
Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Glavni program - 1603 Komunalna dejavnost
Podprogram - 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na
primer: govor).
Proračunska postavka 231603– Mrliška vežica Novaki
Postavka zajema 1.000 EUR sredstev za ureditev razsvetljave pred MV.
Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Glavni program 1803 – Programi v kulturi
Podprogram 18039003 – Ljubiteljska kultura
Vsebina podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja),
sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev,
programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Proračunska postavka 231800– Sofinanciranje prireditve ob Materinskem dnevu
Iz postavke se krijejo stroški obdarovanja ob materinskem dnevu, Miklavževanju in prihodu dedka mraza.
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI NOVAKI ZA LETO 2017
KS v letu 2017 načrtuje skupno 23.542,15 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova
najemnin (mrliške vežice in grobovine) ter transferni prihodki, ki jih občina zagotavlja v okviru rednih dotacij za redno
delovanje KS in namenskih sredstev v višini 17.196 EUR (za leto 2017) za izvajanje tekočih in investicijskih vzdrževanj
na infrastrukturi v KS. Ker morajo biti v bilancah proračuna celotni prejemki usklajeni s celotnimi izdatki proračuna, se
sredstva v višini 2.094,84 EUR, ki jih KS ni porabila v letu 2016 uporabijo za financiranje izdatkov proračuna 2017.
Področje 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Glavni program 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Podprogram 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vsebina podprograma 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih
deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačil, provizija Banke Slovenije,

plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks, samoprispevka, ekoloških
taks…), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd., v primeru
da gre za izplačila iz proračuna.
Proračunska postavka 230201 – Provizija UJP – KS Novaki
Postavka zajema sredstva za plačilo bančnih storitev Upravi za javna plačila v višini 3 EUR.
Področje 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Glavni program - 0403 Druge skupne administrativne službe
Podprogram - 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Vsebina podprograma 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti je obveščanje domače in tuje javnosti: objava
občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo),izdelava
občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.
Proračunska postavka 230400 – Oglasne table - KS Novaki
Postavka zajema sredstva za zavarovanje oglasnih tabel in avtobusnih hišk v višini 160 EUR.
Področje 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Glavni program - 0703 Varstvo pred naravnimi in drugi nesrečami
Podprogram – 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Proračunska postavka 230703 – Gasilski dom Novaki
Postavka v višini 4.000 EUR zajema sredstva za ureditev inštalacij in ometov v skupnih prostorih v gasilskem domu
Novaki.
Področje - 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Glavni program - 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
Podprogram - 12029001 Oskrba z električno energijo
Vsebina podprograma 12029001 Oskrba z električno energijo
Gradnja električnega omrežja (na primer na območju zazidalnih načrtov).
Proračunska postavka 231201 – Električna energija – pretvornik - KS Novaki
Proračunska postavka 231202 – Električna energija - javna razsvetljava – KS Novaki
Sredstva v višini 1.071 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike pretvornika (110 €), in javne razsvetljave (961
€).
Področje - 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Glavni program - 1302 Cestni promet in infrastruktura
Podprogram - 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov
(letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne
ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine).
Proračunska postavka 231301 – Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti – KS Novaki
Proračunska postavka 231303 – Investicijsko vzdrževanje

Postavki vključujeta sredstva (19.557 EUR) za vzdrževanje krajevnih cest. Planira se asfaltacija ceste h Kazincu in h
Kalednku ter druga nujna vzdrževalna dela, kot so nasipanje makadamskih cest do posameznih stanovanjskih objektov v
KS.
Podprogram – 13029003 Urejanje cestnega prometa
Proračunska postavka 231304 Avtobusna postajališča - KS Novaki
S sredstvi znotraj postavke se bodo izvedla nujna vzdrževalna dela na avtobusnih postajališčih v KS.
Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Glavni program - 1603 Komunalna dejavnost
Podprogram - 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na
primer: govor).
Proračunska postavka 231603– Mrliška vežica Novaki
Postavka zajema 1.000 EUR sredstev za ureditev razsvetljave pred MV.
Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Glavni program 1803 – Programi v kulturi
Podprogram 18039003 – Ljubiteljska kultura
Vsebina podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja),
sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev,
programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Proračunska postavka 231800– Sofinanciranje prireditve ob Materinskem dnevu
Iz postavke se krijejo stroški obdarovanja ob materinskem dnevu, Miklavževanju in prihodu dedka mraza.
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI OTALEŽ ZA LETO 2017
KS v letu 2017 načrtuje skupno 141.797,43 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova
najemnin (grobov, MV) in vodarine za porabljeno vodo letu 2016 ( KS Otalež je vsa leta do sedaj vodarino po porabi in
po pavšalu zaračunavala za predhodno leto) ter transferni prihodki, ki jih občina zagotavlja v okviru rednih dotacij za
redno delovanje KS in namenskih sredstev v višini 21.067 EUR (za leto 2017) za izvajanje tekočih in investicijskih
vzdrževanj na infrastrukturi v KS. Ker morajo biti v bilancah proračuna celotni prejemki usklajeni s celotnimi izdatki
proračuna, se sredstva v višini 101.824,59 EUR, ki jih KS ni porabila v letu 2016 uporabijo za financiranje izdatkov
proračuna 2017.
Področje 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Glavni program 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Podprogram 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vsebina podprograma 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih
deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačil, provizija Banke Slovenije,
plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks, samoprispevka, ekoloških
taks…), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd., v primeru
da gre za izplačila iz proračuna.
Proračunska postavka 250201 – Provizija UJP – KS Otalež

Postavka zajema sredstva za plačilo bančnih storitev Upravi za javna plačila v višini 7 EUR.
Področje 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Glavni program - 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Podprogram - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Vsebina podprograma 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Proračunska postavka 250601– Materialni stroški KS Otalež
Postavka v višini 396 EUR zajema sredstva za redno delovanje KS (pisarniški material, uporaba digitalnega potrdila,…).
Proračunska postavka 250602– Nakup zemljišča in stavbe
Sredstva v višini 15.000 EUR so namenjena nakupu stavbe zadružnega doma v Otaležu.
Področje - 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Glavni program - 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
Podprogram - 12029001 Oskrba z električno energijo
Vsebina podprograma 12029001 Oskrba z električno energijo
Gradnja električnega omrežja (na primer na območju zazidalnih načrtov).
Proračunska postavka 251201 – Električna energija – prostori KS
Proračunska postavka 251202 – Električna energija – javna razsvetljava – KS Otalež
Sredstva v višini 4.720 EUR so planirana za pokrivanje stroškov porabe elektrike v prostorih KS ( 1.320 €) in javne
razsvetljave (3.400 €).
Področje - 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Glavni program - 1302 Cestni promet in infrastruktura
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in
tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Podprogram - 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Podprogram - 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Podprogram - 13029004 Cestna razsvetljava
Proračunska postavka 251301 – Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti – KS Otalež
Proračunska postavka 251304 – Investicijsko vzdrževanje cest– KS Otalež
Proračunska postavka 251303 – Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Največji del sredstev v proračunu KS tudi v letu 2017 predstavljajo postavke za vzdrževanje cest.
KS bo z 82.466 EUR financirala v:
 asfaltacijo skozi vas Otalež,
 asfaltacijo na Hmenico,
 asfaltacijo na Travniku,
 urejanje makadamskih krajevnih poti,
 preplastitev manjših asfaltinih odsekov v KS ter
 vzdrževanje in posodabljanje javne razsvetljave v KS.
Področje - 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Glavni program - 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in

Podprogram - 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Vsebina podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Proračunska postavka 251503– Urejanje meteornih voda
Sredstva postavke so rezervirana za manjše ureditve meteornih voda v KS.
Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Glavni program - 1603 Komunalna dejavnost
Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za
rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Podprogram – 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
V okviru glavnega programa KS v letu 2017 planira 2.000 EUR sredstev za vzdrževanje mrliške vežice.
Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Glavni program 1803 – Programi v kulturi
Podprogram 18039003 – Ljubiteljska kultura
Vsebina podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja),
sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev,
programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Proračunska postavka 251801– Sofinanciranje Dedek mraz – KS Otalež
KS v sodelovanju z ostali društvi na njenem območju ter starši in otroki, vsako leto organizira prihod Dedka mraza. KS
rezervira za leto 2017 za stroške obdarovanja 500 EUR.
Podprogram 18039005 - Drugi programi v kulturi
Vsebina podprograma 18039005 Drugi programi v kulturi
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih
kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov
(knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih
kulturnih centrov).
Proračunska postavka 251805– Investicije v izgradnje objektov
Znotraj postavke se planirajo sredstva v višini 35.000 EUR za novogradnjo večnamenskega objekta v Otaležu.
Področje 19 - IZOBRAŽEVANJE
Glavni program 1903– Primarno in sekundarno izobraževanje
Podprogram 19039001 – Osnovno šolstvo
Vsebina podprogram 19039001 Osnovno šolstvo
materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne
dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje
osnovnih šol.
Proračunska postavka 251903– Osnovna šola Otalež
Sredstva v višini 708 EUR se rezervirajo za nujna vzdrževalna dela na objektu.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI PODLANIŠČE ZA LETO 2017
KS v letu 2017 načrtuje skupno 37.164,57 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova
najemnin ter transferni prihodki, ki jih občina zagotavlja v okviru rednih dotacij za redno delovanje KS in namenskih
sredstev v višini 9.045 EUR (za leto 2017) za izvajanje tekočih in investicijskih vzdrževanj na infrastrukturi v KS. Ker
morajo biti v bilancah proračuna celotni prejemki usklajeni s celotnimi izdatki proračuna, se sredstva v višini 25.918,55
EUR, ki jih KS ni porabila v letu 2016 uporabijo za financiranje izdatkov proračuna 2017.
Področje 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Glavni program 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Podprogram 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vsebina podprograma 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih
deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačil, provizija Banke Slovenije,
plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks, samoprispevka, ekoloških
taks…), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd., v primeru
da gre za izplačila iz proračuna.
Proračunska postavka 260201 – Provizija UJP – KS Podlanišče
Postavka zajema sredstva za plačilo bančnih storitev Upravi za javna plačila v višini 2 EUR.
Področje 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Glavni program - 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Podprogram - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Vsebina podprograma 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Proračunska postavka 260601– Materialni stroški KS Podlanišče
Postavka zajema sredstva za pokritje materialnih stroškov za delovanje KS.
Področje - 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Glavni program - 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
Podprogram - 12029001 Oskrba z električno energijo
Vsebina podprograma 12029001 Oskrba z električno energijo
Gradnja električnega omrežja (na primer na območju zazidalnih načrtov).
Proračunska postavka 261201 – Električna energija - prostori KS Podlanišče
Proračunska postavka 261202 – Električna energija – javna razsvetljava – KS Podlanišče
Sredstva v višini 998 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike prostorov KS (644€) ter javne razsvetljave (566
€).
Področje - 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Glavni program - 1302 Cestni promet in infrastruktura
Podprogram - 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov
(letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne
ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine).
Proračunska postavka 261300 – Tekoče vzdrževanje cest– KS Podlanišče
V sodelovanju z občino, se bodo sredstva v višini 7.461 EUR namenila za:
 asfaltacijo od Burja do Vrhovca,
 praeasfaltacijo odcepa h Kosu,
 nasip in gredanje ceste od Na Ravan k Slabetu,
 izkop parkirišča na Kladju
 postavitev ogledala na odcepu h Kosu.
Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Glavni program - 1603 Komunalna dejavnost
Podprogram - 16039001 Oskrba z vodo
Vsebina podprograma 16039001 Oskrba z vodo
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Proračunska postavka 261601– Investicijsko vzdrževanje vodovodov – KS podlanišče
Planirana sredstva v višini 2.000 EUR se bodo namenila za ureditev požarne vode na Ravan..
Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Glavni program 1803 – Programi v kulturi
Podprogram 18039005 - Drugi programi v kulturi
Vsebina podprograma 18039005 Drugi programi v kulturi
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih
kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov
(knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih
kulturnih centrov).
Proračunska postavka 261800– Investicija v pridobitev skupnega objekta v KS
Znotraj postavke se planirajo sredstva v višini 25.189 EUR za investicijo oz. novogradnjo objekta na Kladju.
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI RAVNE - ZAKRIŽ ZA LETO 2017
KS v letu 2017 načrtuje skupno 19.527,20 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova
vodarine za porabljeno vodo v Zg. Ravnah v obdobju april – december 2016 ter transferni prihodki, ki jih občina
zagotavlja v okviru rednih dotacij za redno delovanje KS in namenskih sredstev v višini 13.772 EUR (za leto 2017) za
izvajanje tekočih in investicijskih vzdrževanj na infrastrukturi v KS. Ker morajo biti v bilancah proračuna celotni prejemki
usklajeni s celotnimi izdatki proračuna, se sredstva v višini 891,89EUR, ki jih KS ni porabila v letu 2016 uporabijo za
financiranje izdatkov proračuna 2017.
Področje 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Glavni program 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Podprogram 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vsebina podprograma 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih
deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačil, provizija Banke Slovenije,
plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks, samoprispevka, ekoloških
taks…), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd., v primeru
da gre za izplačila iz proračuna.

Proračunska postavka 200201 – Provizija UJP – KS Ravne-Zakriž
Postavka zajema sredstva za plačilo bančnih storitev Upravi za javna plačila v višini 5 EUR.
Področje 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Glavni program - 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Podprogram - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Vsebina podprograma 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Proračunska postavka 200601– Materialni stroški KS Ravne-Zakriž
Postavka v višini 432 EUR zajema sredstva za redno delovanje KS (pisarniški material, uporaba digitalnega potrdila,…).
Področje - 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Glavni program - 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
Podprogram - 12029001 Oskrba z električno energijo
Vsebina podprograma 12029001 Oskrba z električno energijo
Gradnja električnega omrežja (na primer na območju zazidalnih načrtov).
Proračunska postavka 271200 – Električna energija – vodovod Sp. Ravne
Proračunska postavka 271201 – Električna energija – vodovod Zg. Ravne
Proračunska postavka 271202 – Električna energija - javna razsvetljava – KS Ravne Zakriž
Sredstva v višini 1.868,99 EUR so planirana za pokrivanje stroškov decembrske porabe elektrike na črpališčih pitne
vode v Sp. in Zg. Ravnah in javne razsvetljave.
Področje - 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Glavni program - 1302 Cestni promet in infrastruktura
Podprogram - 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov
(letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne
ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine).
Proračunska postavka 271301 – Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti
Proračunska postavka 2713015 – Investicijsko vzdrževanje
Sredstva v višini 16.021 EUR so rezervirana za :
 pomoč pri asfaltaciji v Spodnjih Ravnah (Tušar, Kofol, Bevk),
 sanacija poti do Bogataj Damjana,
 dokončanje sanacije ceste Cerkno – Zakriž,
 sanacija ceste vrh vasi Zakriž – nova cesta,
 redno vzdrževanje in čiščenje krajevnih cest.
Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine
Podprogram 18029001 – Nepremična kulturna dediščina
Vsebina podprogram 18029003 Nepremična kulturna dediščina je izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih
spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje

spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih
zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev
spominskih obeležij.
Proračunska postavka 271806– Obnova kapelice v Zakrižu
Sredstva v višini 1.000 EUR se namenijo za sanacijo kapelice v Zakrižu.
Glavni program 1803 – Programi v kulturi
Podprogram 18039003 – Ljubiteljska kultura
Vsebina podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja),
sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev,
programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Proračunska postavka 271802– Sofinanciranje Miklavževanja – KS Ravne-Zakriž
KS v sodelovanju z ostali društvi na njenem območju ter starši in otroki, vsako leto organizira prihod Miklavža. Sredstva
v višini 200 EUR se nameni za obdarovanje otrok v Zakrižu in Ravnah.
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI STRAŽA ZA LETO 2017
KS v letu 2017 načrtuje skupno 28.367,26 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova
najemnin, grobovine ter prispevkov občanov ter transferni prihodki, ki jih občina zagotavlja v okviru rednih dotacij za
redno delovanje KS in namenskih sredstev v višini 9.566 EUR (za leto 2017) za izvajanje tekočih in investicijskih
vzdrževanj na infrastrukturi v KS. Ker morajo biti v bilancah proračuna celotni prejemki usklajeni s celotnimi izdatki
proračuna, se sredstva v višini 13.920,71 EUR ki jih KS ni porabila v letu 2016 uporabijo za financiranje izdatkov
proračuna 2017.
Področje 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Glavni program 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Podprogram 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vsebina podprograma 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih
deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačil, provizija Banke Slovenije,
plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks, samoprispevka, ekoloških
taks…), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd., v primeru
da gre za izplačila iz proračuna.
Proračunska postavka 280201 – Provizija UJP – KS Straža Reka
Postavka zajema sredstva za plačilo bančnih storitev Upravi za javna plačila v višini 4 EUR.
Področje 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Glavni program - 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Podprogram - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Vsebina podprograma 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Proračunska postavka 280601– Materialni stroški KS Straža Reka
Postavka zajema 59 EUR sredstev za pokritje stroška zavarovanja objekta na Straži ter sredstva za delovanje KS.
Področje - 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Glavni program - 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

Podprogram - 12029001 Oskrba z električno energijo
Vsebina podprograma 12029001 Oskrba z električno energijo
Gradnja električnega omrežja (na primer na območju zazidalnih načrtov).
Proračunska postavka 281201 – Električna energija – javna razsvetljava – KS Straža Reka
Sredstva v višini 1.603 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike javne razsvetljave.
Področje - 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Glavni program - 1302 Cestni promet in infrastruktura
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in
tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Proračunska postavka 281301 – Tekoče vzdrževanje lokalnih cest – KS Straža Reka
Proračunska postavka 281302 – Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest – KS Straža Reka
Proračunska postavka 281306 – Označevalne table
Znotraj podprograma so sredstva v višini 14.157 EUR rezervirana za sanacije krajevnih cest, in sicer:
- obnova zidu Pirih,
- asfaltacija Laze / Vrtača,
- ureditev pešpoti v Policah
- vzdrževanje (nasipanje, dodatni kanali za odvodavanje…) krajevnih cest,
- označevalne table na Reki.
Področje - 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja
in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Pravne podlage
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o vodah
- zakon o ohranjanju narave
Glavni program - 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki
in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Podprogram - 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Vsebina podprograma 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov,
odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.
Proračunska postavka 281501– Ureditev ekoloških otokov v KS Straža
Sredstva v višini 1.100 EUR so rezervirana za pripravo podlag za ureditev ekološkega otoka na Straži in v Policah.
Podprogram - 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Vsebina podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Proračunska postavka 281500– Vzdrževanje kanalizacije
S sredstvi postavke v višini 6.000 EUR se bo saniralo obstoječo kanalizacijo v vasi Reka.
Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z
zemljišči in komunalna dejavnost).
Pravne podlage:
- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- zakon o temeljni geodetski izmeri
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- stanovanjski zakon
- zakon o stavbnih zemljiščih
Glavni program - 1603 Komunalna dejavnost
Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,
urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij
in druge komunalne dejavnosti.
Podprogram - 16039001 Oskrba z vodo
Vsebina podprograma 16039001 Oskrba z vodo
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Proračunska postavka 281601– Investicijsko vzdrževanje vodovodov
Sredstva v višini 2.500€ so namenjena za ureditvi vodne napeljave Straža – Zgojne..
Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine
Podprogram 18029001 – Nepremična kulturna dediščina
Proračunska postavka 281803– Vzdrževanje sakralnih objektov
Sredstva v višini 2.000 EUR se rezervirajo za ureditev stare cerkve v Jagrščah.
Glavni program 1803 – Programi v kulturi
Podprogram 18039003 – Ljubiteljska kultura
Vsebina podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja),
sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev,
programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke
Proračunska postavka 281801– Sofinanciranje prireditve Mali šmaren – KS Straža Reka
Sredstva v višini 644 EUR so rezervirana za pokrivanje stroškov živil, ki so porabljena na prireditvi. Del stroškov se
pokrije iz prihodkov od prireditve, kateri se nakažejo na račun KS Straža.
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠEBRELJE ZA LETO 2017
KS v letu 2017 načrtuje skupno 23.191,65 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova
najemnin, grobovine in vodarine za porabljeno vodo v obdobju junij – december 2016 ter transferni prihodki, ki jih
občina zagotavlja v okviru rednih dotacij za redno delovanje KS in namenskih sredstev v višini 11.501 EUR (za leto
2017) za izvajanje tekočih in investicijskih vzdrževanj na infrastrukturi v KS. Ker morajo biti v bilancah proračuna celotni
prejemki usklajeni s celotnimi izdatki proračuna, se sredstva v višini 2.199,40 EUR, ki jih KS ni porabila v letu 2016
uporabijo za financiranje izdatkov proračuna 2017.
Področje 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Glavni program 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Podprogram 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vsebina podprograma 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih
deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačil, provizija Banke Slovenije,
plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks, samoprispevka, ekoloških
taks…), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd., v primeru
da gre za izplačila iz proračuna.
Proračunska postavka 290201 – Provizija UJP – KS Šebrelje
Postavka zajema sredstva za plačilo bančnih storitev Upravi za javna plačila v višini 7 EUR.
Področje 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Glavni program - 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Podprogram - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Vsebina podprograma 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Proračunska postavka 290601– Materialni stroški KS Šebrelje
Postavka v višini 130 EUR zajema sredstva za pokritje stroška uporabe digitalnega potrdila ter nakup pisarniškega
materiala.
Področje - 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Glavni program - 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
Podprogram - 12029001 Oskrba z električno energijo
Vsebina podprograma 12029001 Oskrba z električno energijo
Gradnja električnega omrežja (na primer na območju zazidalnih načrtov).
Proračunska postavka 291201 – Električna energija – prostori KS Šebrelje
Proračunska postavka 291202 – Električna energija črpališče vode – KS šebrelje
Proračunska postavka 291203– Električna energija javna razsvetljava – KS Šebrelje
Sredstva v višini 3.306,56 EUR so planirana za pokrivanje stroškov porabe elektrike v prostorih KS ( 194 €), decembrske
elektrike črpališča pitne vode (32,56 €), javne razsvetljave (2.660 €) ter elektrike v mrliški vežici (420 €).
Področje - 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Glavni program - 1302 Cestni promet in infrastruktura
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in
tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Proračunska postavka 291304 – Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest - KS Šebrelje
Proračunska postavka 291302 – Vzdrževanje javne razsvetljave - KS Šebrelje
Sredstva v višini 16.815,03 EUR bo KS v letu 2017 namenila za:
 sanacijo ceste z asfaltacijo Dolenja vas,
 sanacijo ceste pot v Čelo,
 sanacijo ceste v Pot v Hrib (cca. 70m).
 postavitev kandelabra pri OŠ Šebrelje.
Področje - 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Glavni program - 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in
Podprogram - 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Vsebina podprograma 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov,
odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.
Proračunska postavka 291501– Odvoz odpadkov – KS Šebrelje
Za odvoz odpadnih nagrobnih sveč ter ostalih odpadkov iz pokopališča v Šebreljah, se za leto 2017 v primerjavi z letom
2016 planira za 33% manj sredstev, kar pomeni 881,52 EUR.
Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Glavni program - 1603 Komunalna dejavnost
Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,
urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij
in druge komunalne dejavnosti.
Podprogram – 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Proračunska postavka 291601– Tekoče vzdrževanje pokopališča – KS Šebrelje
Sredstva znotraj postavke pokritje stroškov podjemne pogodbe za vzdrževanje pokopališča (526 EUR) ter nakup drobnega
orodja in materiala za vzdrževanje pokopališča
Proračunska postavka 291610– Mrliška vežica Šebrelje – KS Šebrelje
V okviru postavke Mrliška vežica Šebrelje, pa so rezervirana sredstva za zavarovanje objekta ter nakup robnikov.
Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine
Podprogram 18029001 – Nepremična kulturna dediščina
Proračunska postavka 291806– Vzdrževanje sakralnih objektov
Sredstva v višini 200 EUR se rezervirajo za pomoč pri vzdrževanju cerkve v Šebreljah.
Glavni program 1803 – Programi v kulturi
Podprogram 18039003 – Ljubiteljska kultura
Vsebina podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja),
sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev,
programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Proračunska postavka 291802– Sofinanciranje materinski dan, Dedek mraz – KS Šebrelje
KS v sodelovanju z ostali društvi na njenem območju ter starši in otroki, vsako leto organizira materinski dan ter prihod
Dedka mraza. KS rezervira za leto 2017 za stroške obdarovanja 200 EUR.

