
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA ZA LETO 2017 

Rebalans proračuna Občine Cerkno se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2017 
spreminja v naslednjih postavkah: 

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
I.  PRIHODKI ( v € ) 
 
Skupina Vrsta prihodkov Veljavni 

proračun  
2017 

Predlog 
rebalansa 

2017 

Razlika Indeks  

70 Davčni prihodki 3.954.645 3.923.818 -30.827 99,2 
71 Nedavčni prihodki 670.814 566.346 -104.468 84,4 
72 Kapitalski prihodki 37.722 21.882 -15.840 58,0 
74 Transferni prihodki 327.321 373.277 45.956 114,0 
78 Prejeta sredstva iz EU     

      
 SKUPAJ: 4.990.502 4.885.323 -105.179 97,9 

 
 
70    DAVČNI PRIHODKI 
Glede na to, da novela Zakona o izvrševanju proračunov za leto 2017 in 2018, ki je pričela 
veljati 1. julija spreminja znesek povprečnine za obdobje od 1.1. – 31.12. 2017, smo temu 
ustrezno prilagodili tudi višini dohodnine, ki je po novih izračunih nižja za 16.899 €. Ostale 
vrste davčnih prihodkov smo uskladili glede na že doseženo realizacijo za obdobje prvih 
osmih mesecev in glede na predvideno do konca proračunskega leta.  
 
71    NEDAVČNI PRIHODKI 
Znižanje nedavčnih prihodkov je posledica izpada prihodkov iz naslova najemnin za 
stanovanja. V teku je namreč tožba proti podjetju SGI d.o.o., kot upravljalcu naših stanovanj 
iz naslova neplačanih najemnin. Prav tako pa zmanjšanju nedavčnih prihodkov botruje tudi 
nižja realizacija po vseh vrstah prihodkov, ki se nanašajo na vodarino. 
  
 72    KAPITALSKI PRIHODKI 
V primerjavi z veljavnim proračunom je njihovo zmanjšanje v višini 15.840 eur oz. 42,0%.  
S predlogom rebalansa je poleg že dosežene realizacije predvidena zgolj prodaja objekta na 
Bukovem.  
 

74   TRANSFERNI PRIHODKI 
Glede na veljavni proračun so višji za 45.956 eur oz. 14%, kot posledica novega izračuna 
povprečnine, saj se zaradi zmanjšanja dohodnine povečujejo sredstva iz naslova finančne 
izravnave in sicer je le ta višja za 40.750 €, ostalo razliko v višini 5.206 € pa predstavljajo že 
realizirana sredstva na osnovi zaključnega poročila projekta Lanatura.  
 
 
 
 



C. RAČUN FINANCIRANJA 
 
Dolgoročno zadolževanje v okviru državnega proračuna za sofinanciranje energetske sanacije 
OŠ Cerkno je predvideno v višini 93.499 €.  

II. ODHODKI 
 

10  OBČINSKI SVET 
 
 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0401–  KADROVSKA UPRAVA  
04019001 – VODENJE KADROVSKIH ZADEV 
 
Proračunska postavka 100400 Občinske nagrade 
Sredstva smo na posatvki umaknili v celoti, saj se skladno z Odlokom o spremembi Odloka o 
priznanjih in nagradah Občine Cerkno občinske nagrade podeljujejo vsako sodo leto. 
 
Proračunska postavka 100401 Občinski praznik – materialni stroški 
Sredstva na postavki so zmanjšanja tudi vsled prej omenjenega odloka, saj ni potrebe po 
tiskanju priznanj in ostalih stroških povezanih z njimi.  
 
13  OBČINSKA UPRAVA 
 
02– EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
0201–  MAKRO – EKONOMSKO PLANIRANJE, SPREMLJANJE IN NADZOR  
02019001 – PODLAGE EKONOMSKE IN RAZVOJNE POLITIKE  
 
Proračunska postavka 130204 Priprava strategije razvoja občine Cerkno 
V teku so zbiranja ponudb, zato postavka v letošnjem letu ne bo realizirana. 
 
04– SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403–  DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE  
04039001 – OBVEŠČANJE DOMAČE IN TUJE JAVNOSTI 
 
Proračunska postavka 130404 Financiranje objav 
Glede na to, da je bilo število objav v Uradnem listu RS manjše, kot smo ga prvotno 
predvideli, se sredstva na postavki zmanjšajo za 1.000 €. 
 
04039003 – RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 
 
Proračunska postavka 130430 Odkup in rušitev stanovanjske hiše Šinkovec 
Rušitev je v domeni državno tehnične pisarne v okviru popotresne obnove, zato se sredstva na 
postavki v celoti umikajo. 
 
Proračunska postavka 130431 Objekt »Gabrijel« - obnova strehe 
S solastniki omenjenega objekta je sprejeta skupna odločitev, da se obnova premakne v 
naslednje letu, kajti v letošnjem letu ni mogoče dobiti izvajalca. 
 
08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 



0802 – POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST             
08029001 PROMETNA VARNOST 
 
Proračunska postavka 130800 Prometna varnost 
Zaradi plačila nižje zavarovalne premije za radarske table, se sredstva na tej postavki znižujejo. 
 
10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
10039001 – POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI 
 
Proračunska postavka 131004 Javna dela - občina 
Postavka je glede na veljavni proračun nižja, saj zaposleni ni upravičen do povračila stroškov 
prevoza na delo in iz dela. 
 
11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA 
11029001 – STRUKTURNI UKREPI V KMETIJSTVU IN ŽIVILSTVU 
 
Proračunska postavka 131125 – Razvoj podeželja in LAS 
Sredstva so namenjena za izvajanje podpornih aktivnosti potencialnim prijaviteljem ter za 
izvajanje skupnih projektov LAS. V postavki so rezervirana sredstva -  neupravičeni stroški 
za projekte sodelovanja med LAS-i (projekt Zgodbe rok in krajev). 
 
Proračunska postavka 131128 – Naložbe v kmet. gospodarstva za primarno proizvodnjo 
Proračunska postavka 131133 – Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 
Proračunska postavka 131129 – Tehnična podpora društvom, organizacijam v kmetijskem 
sektorju 
Glede na število prispelih vlog za posamezne ukrepe v okviru javnega razpisa, se je s sklepom 
župana nerazdeljena sredstva iz postavk Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov in 
Tehnična podpora društvom, organizacijam v kmetijskem sektorju prerazporedilo na postavko 
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo.  
 
Proračunska postavka 131124 Kmečka tržnica Cerkno 
Sredstva so višja za 2.000 € in so namenjena obnovi lesenih hišic. 
 
11029002 – RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ 
 
Proračunska postavka 131124 Kmečka tržnica Cerkno 
Sredstva so višja za 2.000 € in so namenjena obnovi lesenih hišic. 
 
Proračunska postavka 131141 – LAS skupni projekti 
Sredstva za LAS-ove projekte so bila v proračunu 2017 rezervirana v postavki LAS skupni 
projekti, z rebalansom proračuna 2017 pa se ta postavka razdeli na naslednje štiri nove 
postavke: 
 
Proračunska postavka 131159 – LAS: Dobimo se na tržnici 
Skupni projekt LAS, Občin Logatec, Idrija in Cerkno, kjer so predvidene vsebine spodbujanja 
trženja lokalnih produktov. Predvidene so tako mehke vsebine kot tudi nakup opreme. 
Aktivnosti se bodo nadaljevale v naslednjih letih - vsako leto bo prijavljen nov projekt (zaradi 



hitrejšega vračanja sredstev). Skupna vrednost projekta: 31.934,71 EUR. Vrednost del za OC: 
11.547 EUR, od tega povrnjeno v letu 2018 7.589,51 EUR. Trajanje: junij-december 2017. 
3.782 EUR je v okviru projekta namenjenih za nakup opreme za tržnico (vitrina, police), 
1.952 EUR pa za nakup 4 stojnic, ostalo pa za t.i. mehke vsebine. 
 
12 -  PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
1202 – UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PROIZVODNJE IN   
DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE   
             
12029001 – OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 
 
Proračunska postavka 131204 – Električna energija - ostalo 
Glede na že doseženo porabo v obdobju prvih osmih mesecev in glede na predvideno do 
konca leta je potreben dvig sredstev za 8.000 €. 
 
 
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA                   
13029001– UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 
 

Proračunska postavka 131315 – Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti  
Povišana poraba sredstev na postavki letnega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti v letu 
2017 gre v precejšnji meri na račun vzdrževanja makadamskih cest. Te so bile dodobra načete 
po pogostih in silovitih neurjih z obilico dežja. Tako se je izvedlo gredanje in valjanje ter 
nasipanje cest na več lokacijah po celotni občini. Zamašilo se je več propustov, ki niso bili 
dimenzionirani za takšne količine padavin, kot se pojavljajo v zadnjem času in jih je bilo 
potrebno očistiti. Še vedno se kažejo posledice žledu in letošnje mrzle zime. Lokalne ceste in 
javne poti so preobremenjene s težkim tovornim prometom. Pojavljajo se večje udarne jame 
na asfaltiranih površinah ter posedki cestnega telesa, zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna 
sredstva za sanacijo najbolj problematičnih odsekov. 
 
13029002– INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST  
 
Proračunska postavka 131317 – Modernizacije, posodabljanje 
V proračunski postavki modernizacija, posodabljanje so se sredstva povišala zaradi podražitve 
izvedbe projektov obnove lokalnih cest Maruškovec – Plužnje in Mrovljev grič – Joškovec. 
Pri prvem projektu je bilo potrebno izpolniti stroge kriterije Direkcije Republike Slovenije za 
infrastrukturo, saj se cesta Maruškovec – Plužnje priključuje na državno cesto. To je za sabo 
potegnilo precejšno podražitev priprave projektne dokumentacije in same izvedbe projekta.  
Pri izvedbi modernizacije ceste Mrovljev grič – Joškovec se je celoten projekt podražil 
predvsem na račun priprave voziščne konstrukcije za asfaltacijo, kjer se je izkazalo, da je 
geološka sestava spodnjega ustroja na večjem delu odseka popolnoma neustrezna. Dodatno je 
bilo potrebno urediti tudi drenažni sistem in odvodnjavanje. 
 
Proračunska postavka 1313107 – Most na sotočju Cerknice in Zapoške 
V letu 2017 so predvidena sredstav zgolj za poplačilo stroškov priprave projektne 
dokumentacije. 
 
 
14– GOSPODARSTVO 



1402 POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI  
14029001 – SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA 
 
Proračunska postavka 131448 – LAS: Start up! Idrija-Cerkno 
Operacija »Startup! Idrija-Cerkno« je skupni projekt Občine Cerkno. Občine Idrija, ICRA, 
CERTA, SMART OPTOMETRY in Zveze društev Mladinski center Idrija. Projekt 
predvideva dvig podjetniške kulture in podporo razvoju novih delovnih mest skozi serijo 
motivacijskih, specialističnih in strateških srečanj, oblikovanje startup skupnosti, mreženje 
izkušenih gospodarstvenikov z mladimi podjetniki, promocijo in razvoj inovacijskega okolja 
ter povezovanje s podobnimi iniciativami. 
Namen operacije je vzpostaviti osnovne pogoje in nastavke za razvoj idrijsko-cerkljanskega 
inovacijskega okolja, ki ga bo v prihodnosti mogoče nadgraditi z oblikovanjem t.i. »living 
lab-a« in implementacijo principa »odprtih inovacij« okrog nosilcev gospodarskih dejavnosti. 
Trajanje projekta: september 2017-maj 2018. Celotna vrednost projekta: 33.191,70 EUR. 
Vrednost financiranja OC: 5.250 EUR, od tega povrnjeno 3.012,28 EUR v letu 2018. 
Financiranje je razdeljeno na 2 leti. 
 
Proračunska postavka 131449 – LAS: Formica 
Skupni projekt LAS, Občin Logatec, Idrija in Cerkno, kjer so predvidene vsebine spodbujanja 
coworkingov. Predvidene so tako mehke vsebine kot tudi nakup opreme. V vrednosti 1.952 
EUR se bo nabavilo multifunkcijsko napravo, računalnik in usmerjevalnik. Aktivnosti se bodo 
nadaljevale v naslednjih letih - vsako leto bo prijavljen nov projekt (zaradi hitrejšega vračanja 
sredstev). Skupna vrednost projekta: 42.389 EUR. Od tega vrednost OC: 12.629,99 EUR, od 
tega povrnjeno v letu 2018 8.281,96 EUR. Trajanje: junij - december 2017. 
 
 
16 -  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST     
1602 – PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA  
16029003 – PROSTORSKO NAČRTOVANJE 
 
Proračunska postavka 1316102 – OPN - spremembe 
Glede na to, da so nekatere spremembe, predvsem na področju podjetništva financirali sami 
lastniki zemljišče, bodo za prvo fazo obravnave OPN zadoščala sredstva v višini 25.000 € 
 
1605 – SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE 
16059003 – DRUGI PROGRAMI NA STANOVANJSKEM PODROČJU 
 
Proračunska postavka 131653 – Oblikovanje proračunskega stanovanjskega sklada 
Zaradi izpada prihodkov iz naslova najemnin za stanovanja se proračunski sklad oblikuje v 
nižjem obsegu.  
 
1606 – UREJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, 
KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA) 
16069002 – NAKUP ZEMLJIŠČA 
 
 
 
Proračunska postavka 131650– Nakup zemljišč 



Postavka je v celoti zmanjšana za sredstva,  namenjena nakupu zemljišča za izgradnjo 
avtobusne postaje, saj so v teku postopku o dedovanju in do konca leta ne gre pričakovati  
njihovega zaključka . 
 
 
17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO 
1702 – PRIMARNO ZDRAVSTVO 
17029001 – DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV 
 
Proračunska postavka 131718 – Nakup poslovne stavbe za potrebe ZP Cerkno 
Z namenom nakupa opuščene stavbe bivše uprave Eta Cerkno je potrebno za oblikovanje ponudbe 
povečati sredstva na cca 305.000 €. 
 
1707 – DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA 
17079002 – MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA 
 
Proračunska postavka 131704 – Mrliško ogledna služba 
Sredstva na tej postavki se povečujejo zaradi večjega števila obdukcij in prevozov umrlih.  
 
18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE  ORGANIZACIJE 
1802 – OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
18029001 – NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA 
 
Proračunska postavka 131880 – Obnova spomenikov 
Pri pridobivanju soglasja s strani ZVKD Nova Gorica so bile postavljene dodatne zahteve pri 
izbiri sredstev za zaščito spomenika v Ravnah, za kar se je malenkostno zvišala cena izvedbe 
del. 
 
1803 PROGRAMI V KULTURI 
18039002 – UMETNIŠKI PROGRAMI 
 
Proračunska postavka 131893 -  Inovativni projekti na področju kulture 
Na Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov na področju kulture ni bilo prijav, 
posledično sredstva niso bila razdeljena. 
 
Podprogram 18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura 
 
Vsebina podprograma 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
Podprogram Mediji in avdiovizualna kultura vključuje sredstva za kritje stroškov tiskanih in 
radijskih medijev, preko katerih se zagotavlja obveščanje 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 
Izdajanje lokalnega glasila in sodelovanje z radijskim medijem 
 



Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- število izdanih izvodov lokalnega glasila in število gospodinjstev, v katera se glasilo 

distribuira, 
- izvedba oddaj in poročanje o lokalnem utripu v radijskem mediju (poročila medijev), 
- mnenje občank in občanov o obveščenosti dogajanja v lokalnem okolju (anketa). 

 
Proračunski postavki znotraj podprograma: 

- 181813 – Radio Cerkno 
- 131894 – Cerkljanske novice 

 
Proračunska postavka 131813 – Radio Cerkno 
Proračunska postavka vključuje sofinanciranje lokalnega radijskega medija, ki spremlja in 
poroča o dogajanju v lokalni skupnosti.  
 
Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
 
Dolgoročni cilji: 

- Zagotavljanje obveščanja javnosti o dogajanju in življenju v občini ter izražanja mnenja 
občanov o vseh zadevah, ki se nanašajo na življenje v občini, izboljšanje ugleda občine 
Cerkno tako v očeh lokalne kot tudi regionalne javnosti, večja obveščenost občanov 
Cerkna ter tudi širšega področja Severne Primorske in Slovenije o prireditvah in ostalem 
aktualnem dogajanju v občini Cerkno. 

 
Kazalci: 

- poročila medijev (število objav z vsebino lokalnega pomena), 
- anketa (spremljanje in zadovoljstvo medijev s strani občank in občanov ter ostale 

javnosti). 
 
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
 
Letni izvedbeni cilji: 

- Zadovoljstvo občank in občanov z vsebinami, ki jih podaja radijski medij, ki deluje v 
lokalni skupnosti in spremlja utrip lokalne skupnosti. Cilj je, da bo vsaj 60 % 
anketirancev zadovoljnih z radijskim medijem. 

Kazalci: 
- anketa objavljena v mesecu decembru na občinski spletni strani, s katero bo mogoče 

ugotoviti zadovoljstvo občank in občanov z radijskim medijem ter možnost podajanja 
predlogov, na kakšen način naj občina sodeluje z medijem oz. kakšnih oddaj in 
obveščanj si želijo. 

 
Proračunska postavka 131894– Cerkljanske novice 
Sredstva so namenjena izdaji štirih številk občinskega glasila Cerkljanske novice, ki je poleg 
Radia Cerkno, glavni vir informacij za občanke in občane.  
 
Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
 
Dolgoročni cilji: 

- Zagotavljanje obveščanja javnosti o dogajanju in življenju v občini ter izražanja mnenja 
občanov o vseh zadevah, ki se nanašajo na življenje v občini, izboljšanje ugleda občine 
Cerkno tako v očeh lokalne kot tudi regionalne javnosti, večja obveščenost občanov 



Cerkna ter tudi širšega področja Severne Primorske in Slovenije o prireditvah in ostalem 
aktualnem dogajanju v občini Cerkno. 

- Periodično izhajanje občinskega glasila – štiri številke na leto. 
 
Kazalci: 

- anketa (spremljanje in zadovoljstvo medija s strani občank in občanov ter ostale 
javnosti), 

- število izdanih številk glasila v letu, ki ga brezplačno prejme vsako gospodinjstvo. 
 
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
 
Letni izvedbeni cilji: 

- Zadovoljstvo občank in občanov z vsebinami, ki jih podaja občinsko glasilo, ki izhaja 
v lokalni skupnosti in spremlja utrip lokalne skupnosti. Cilj je, da bo vsaj 60 % 
anketirancev zadovoljnih z občinskim glasilom. 

- Izdaja štirih številk občinskega glasila v tekočem letu. 
 
Kazalci: 

- anketa objavljena v mesecu decembru na občinski spletni strani, s katero bo mogoče 
ugotoviti zadovoljstvo občank in občanov z občinskim glasilom ter možnost podajanja 
predlogov, na kakšen način naj se glasilo izboljša oz. kakšne članke in obveščanj si 
želijo, 

- število izdanih izvodov občinskega glasila v tekočem letu in število gospodinjstev, v 
katera se distribuira glasilo. 

 
1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI 
18059002 – PROGRAMI ZA MLADINO 
 
Proračunska postavka 131859 -  Najemnina prostorov – C.M.A.K. 
Glede na to, da smo s strani Hotela Cerkno šele v drugi polovici leta prejeli račun iz naslova 
najemnine za prostore CMAK-a se zagotovijo sredstva za poplačilo le te do konca 
proračunskega leta. 
  
Proračunska postavka 131878 – Večnamenski center  Cerkno 
Dodatna sredstva so potrebna zaradi nakupa samočistilnega filtra za vodni kamen. 
 
19 – IZOBRAŽEVANJE 
1902 – VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 
19029001 – VRTCI 
Proračunska postavka 131900– Vrtec Cerkno – oskrbnine 
Oskrbnine v Vrtcu Peter Klepec Cerkno se zvišujejo predvsem zaradi povečanja in uskladitve 
stroškov dela plačne skupine J in pomočnic vzgojiteljic.  
 
Proračunska postavka 131901– Varstvo otrok izven občine - oskrbnine 
Proračunska postavka se zmanjšuje zaradi zmanjšanja števila otrok, ki obiskujejo vrtce izven 
naše občine. 
 
Proračunska postavka 131940 – Vrtec Cerkno – drugi zakonsko predpisani stroški  



Sredstva za dodatno strokovno pomoč otrokom, ki obiskujejo Vrtec Cerkno se zmanjšujejo, ker 
se je zmanjšalo število otrok, ki so upravičeni do take strokovne pomoči na podlagi odločb, 
izdanih s strani pristojnih institucij. 
 
1903 – PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE 
19039001 – OSNOVNO ŠOLSTVO 
 
Proračunska postavka 131905 – OŠ Cerkno – materialni stroški 
Po Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja so občine dolžne kriti materialne stroške za 
delovanje OŠ. Glede na predvidene nižje stroške ogrevanja OŠ Cerkno, se sredstva za 
materialne stroške znižujejo. 
 
Proračunska postavka 131913 – Drugi dodatni programi – OŠ Cerkno 
Sredstva se znižujejo zaradi zmanjšanja stroškov jutranjega varstva. 
 
Proračunska postavka  – 131969 Stroški razpisov,  popisov in ostale dokumentacije 
Sredstva se povečujejo za izvedbo JN in dodatnih postopkov, ki jih zahteva ZJN-3 pri 
nominaciji podizvajalcev. 
 
Proračunska postavka  –  131971 – Oprema  dvorane OŠ Cerkno  
Sredstva so namenjena za nabavo stolov. 
 
1905 – DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI 
19059002 – DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA 
 
Proračunska postavka 131970 – LAS: Vključimo se 
Operacija: Vključimo se bo izvajala v letu 2017 in 2018, zato se sredstva razdeli v obe leti. 
Vključeni partnerji so: Občina Logatec, Občina Idrija in Občina Cerkno. 
Aktivnosti se bodo izvajale v vseh urbanih naseljih na celem območju in sicer v letu 2017 se 
bo preverjalo potrebe - predvsem po izobraževanjih za odrasle, ki bi se lahko v določeni meri 
izvajale v letu 2018 (v okviru predvidenih sredstev).  
 
1906 – POMOČI ŠOLAJOČIM 
19069001 – POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU 
 
Proračunska postavka  – 131912 Prevozi otrok  
V poletnih mesecih je bilo izvedeno Javno naročilo prevoza šoloobveznih otrok v občini 
Cerkno. Izbrani ponudnik je ponudil nižje cene za prevoz otrok, kar pomeni tudi zmanjšanje 
proračunske postavke. 
20 – SOCIALNO VARSTVO 
2004 – IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA 
20049002 – SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV 
 
Proračunska postavka  – 132013 Oskrbnine  v  varstveno delovnih centrih in zavodih za 
usposabljanje 
Sredstva za doplačilo institucionalnega varstva v VDC-jih in zavodih za usposabljanje se glede 
na odločbe CSD nekoliko zmanjšujejo. 
 
20049003 – SOCIALNO VARSTVO STARIH 



 
Proračunska postavka 132000 – Pomoč na domu – izvajanje programa 
Sredstva na tej postavki se zvišujejo zaradi povečanja števila uporabnikov storitve Pomoč 
družini na domu. Trenutno število uporabnikov je 24. 
 
Proračunska postavka 132006– Oskrbnine v splošnih socialnih zavodih  
Sredstva se zmanjšujejo zaradi zmanjšanja obveznosti doplačevanja oskrbnin za naše občane. 
 
23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 
2302 – POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERU  
            NESREČ 
23029002 – POSEBNI PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ 
 
Proračunska postavka 132309 – Intervencije - ceste 
Zagotovijo se dodatna sredstva za izgradnjo podpornih zidov na cesti Lazec – Urmajnk.  
 
16  REŽIJSKI OBRAT 
 
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 
06039001 – ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE 
 
Proračunska postavka 160600 – Plače režijskega obrata 
Dodatna sredstva so potrebna zaradi poračuna povezanega z odpravo anomalij pri vrednotenju 
delovnih mest in nazivov v javnem sektorju, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, 
ter izplačila delovne uspešnosti. 
 
Proračunska postavka 160601 – Materialni stroški 
Dvig sredstev je predvsem posledica potrebe po zagotovitvi dodatnih sredstev za plačilo storitev 
odvetniku, ki zastopa občino v postopkih pred sodiščem v zvezi z neplačevanjem vodarine, ter 
dodatnih sredstev potrebnih za tisk položnic. 
 
06039002 – RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, POTREBNIM ZA 
DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE 
 
Proračunska postavka 160604 – Tekoče vzdrževanje opreme in osnovnih sredstev 
Dodatna sredstva so potrebna zaradi vzpostavitve obračuna komunalnih storitev za režijski 
obrat (prenos podatkov iz KS Cerkno, uvoz podatkov iz edvidenc Terragis, uskladitev 
podatkov, avtomatično kreiranje izvršb…) 
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502 – ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR 
15029002 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
 
Proračunska postavka 161523– Projekti za komunalne ureditve  
Glede na spremembo državne zakonodaje se v dogovoru z izvajalcem projekta se bodo 
predvidene aktivnosti realizirale prihodnje leto. 
 



16 -  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST     
1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST  
16039001 – OSKRBA Z VODO 
 
Proračunska postavka 161601 – Menjave vodomerov 
Stroški menjave vodomerov so višji od prvotno planiranih. 
 
Proračunska postavka 1616106 – Vodovod Šebrelje 
Planirana aktivnost povezave dodatnega oz. rezervnega vodnega vira z glavnim vodohranom 
vzporedno z izgradnjo gozdne poti v letošnjem letu ne bo realizirana, ker se predvidena gozdna pot v 
letošnjem letu ne bo izdelala. 
 
Proračunska postavka 161611 – Dezinfekcija pitne vode 
V letošnjem letu se je nabavilo dodatno prenosno napravo za spremljanje koncentracije dezinfekcijskega 
sredstva, ki smo jo predali zunanjemu pogodbenemu vzdrževalcu. Z vodomeri na dotoku smo opremili 
sisteme, kjer se je doslej dodajanje dezinfekcijskega sredstva vršilo brez merjenja dotoka.  
 
Proračunska postavka 1616110– Naprave za dezinfekcijo 
Do konca letošnjega leta se planira ureditev ustrezne dezinfekcijske naprave na vodovodu Jazne. 
 
Proračunska postavka 161657– Vodovod Žabže 
Vodovod Žabže oskrbuje manj kot 50 uporabnikov. V letošnjem letu so se uporabniki tega vodovoda 
odločili, da občina ni več upravljavec vodovoda in se s tem izognili plačevanju storitev vezanih na 
dejavnost oskrbe s pitno vodo.  
 
Proračunska postavka 161696 – Vodovod Zakojca 
Zaradi težav pri pridobivanju soglasja s strani lastnikov za dostop do območja zajetja je realizacija 
predvidenih aktivnosti skladno z dogovorom z izbranim izvajalcem prestavljena na prihodnje leto. 
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