
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI BUKOVO ZA LETO 2019 

 

V letu 2019 KS načrtuje skupno 18.469 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova 

najemnin, grobovine ter prihodki uporabnikov prostorov Doma krajanov Bukovo, za pokrivanje stroškov elektike 

in ogrevanja.  Prihodki vključujejo tudi transferne prihodke,  ki jih občina zagotavlja v okviru rednih dotacij za 

redno delovanje KS in namenskih sredstev v višini 8.344 EUR (za 222 stalno prijavljenih občanov) 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, ki jih KS ni porabila v letu 2018 uporabijo za financiranje 

izdatkov proračuna 2019. 

 

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 - 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 211204 – Električna energija - javna razsvetljava – KS Bukovo 

Sredstva v višini 3.870 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike prostorov KS (690 €) in javne 

razsvetljave (3.180 €). 

 

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 1.587 EUR za vzdrževanje krajevnih poti.  

 

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. 



 

Proračunska postavka 201305 – Avtobusna postajališča KS Bukovo 

Postavka v višini 8.000 EUR vsebuje sredstva za realizacijo ureditve avtobusnih postaj v celotni krajevni skupnosti. 

 

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 2019 planira 728 

EUR sredstev. 

 

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 2019 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 692 EUR ter sredstva v višini 

43EUR za plačilo vodarine in z njo povezanih stroškov. V letu 2019 so načrtovana tudi sredstva za nakup gorilca 

za pelete, ozvočenja in projektorja. 

 

  



OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI CERKNO ZA LETO 2019 

 

KS v letu 2019 načrtuje skupno 152.095 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz 

najemnin, grobovine ter transferni prihodki,  ki jih občina zagotavlja v okviru rednih dotacij za redno delovanje 

KS in namenskih sredstev v višini 70.662 EUR (za 1.880 stalno prijavljenih občanov) 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 23.277 EUR, ki jih KS ni porabila v letu 2018 uporabijo za 

financiranje izdatkov proračuna 2019. 

 

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 210202 – Provizija UJP 

Proračunska postavka 210203 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 

Znotraj postavk so v višini 179 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 

 

Glavni program - 0403 Druge skupne administrativne službe 

 

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 2019 se planirana 2.176 EUR sredstev za stroške, ki so vezani na poslovne prostore krajevne skupnosti 

(ogrevanje prostorov KS, zavarovanje prostora lekarne in poslovnih prostorov KS, najemnina kurilnice ter plačilo 

vzdrževalca kurilnice v času kurilne sezone). Dodatno se planira 1.000 EUR na nakup omare za shranjevanje čistil 

in ureditev kuhinjskega lijaka z omarico. 

 

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 210601– Materialni stroški KS Cerkno 

Znotraj podprograma je v višini 6.079 EUR zajeto pokrivanje materialnih stroškov KS, kot so stroški za pisarniški 

material, časopise, poštnine, čistilni material, telefon ter plačilo čistilke.  

 

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 

 

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 211202 – Elektrika – javna razsvetljava 

Proračunska postavka 211203 – Elektrika KDS 

Sredstva v višini 16.550 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike javne razsvetljave (14.500 €) in KDS 

(2.050 €). 

 

Področje - 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

Glavni program - 1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

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). 

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). 

 

Proračunska postavka 211301 – Tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Proračunska postavka 211304 – Investicijsko vzdrževanje cest 

Proračunska postavka 211310 – Umiritev prometa 

Proračunska postavka 211307 – Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 

Znotraj programa se skupno nameni 49.983 EUR sredstev za tekoče vzdrževanje cest, asfaltno krpanje ter umiritev 

prometa na Močnikovi in Vojkovi ulici.  

 

Postavka vzdrževanje javne razsvetljave vključuje sredstva za montažno dodatnih javnih luči na Močnikovi ulici, 

Vojkovi ulici in Sedejevem trgu. 

 

Področje - 14 GOSPODARSTVO 

 

Glavni program - 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

 

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 2018 

ter sredstva za pokritje stroškov povezanih z organizacijo prihoda dedka mraza v letu 2019. 

 



Proračunska postavka 211404– Promocija krajevne skupnosti 

Postavka vsebuje sredstva za pokrivanje stroškov organizacije prireditve Poletje v Cerknem 2019. 

 

Področje - 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

 

Glavni program - 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

 

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 675 EUR rezervirana sredstva za pokritje stroškov odvoza odpadkov. 

 

Proračunska postavka 211505– Ureditev ekoloških otokov 

Postopoma se bo v okviru zmožnosti umestitve v prostor in lastništva zemljišč kjer so obstoječi ekološki otoki, 

pričelo z urejanjem le teh z ograditvijo z leseno ograjo, kar bo pripomoglo predvsem k boljšemu izgledu. Za ta 

namen je rezerviranih 10.000 EUR. 

 

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 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 6.112 EUR sredstev za urejanje pokopališča in sicer za plačilo pogodbenega delavca, ki tedensko 

ureja pokopališče. 535 EUR sredstev se nameni za tiskanje in poštnino položnic pristojbine za grobove, 2.876 

EUR sredstev pa za nakup raznega drobnega materiala (orodja) za pomoč pri vzdrževanju ter jesensko in 

pomladno zasaditev pokopališča. 2.000 EUR pa se rezervira za nakup novega vodnjaka. 

 

Proračunska postavka 211611– Mrliška vežica Cerkno 

Znotraj postavke so planirana sredstva v višini 15.000 EUR za pridobitev idejne rešitve ter projekta za sanacijo 

mrliške vežice ali možnosti izgradnje nove. 

 

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, postavitev ograje na klančini pri cerkvi, sanacija oz. menjava 

stebrov za obešanje transparentov. Znotraj postavke pa je rezerviranih tudi 4.000 EUR sredstev za nakup in 

postavitev ograje in koša na igrišču v Planini. 

 

Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

Glavni program 1803 – Programi v kulturi 



 

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 licenčnin programov v programski shemi Kabelskega sistema Cerkno. Znotraj 

postavke so planirana tudi sredstva v višini 1.246 EUR za plačilo odvetniških storitev, za svetovanje pri postopnem 

ukinjanju kabelskega sistema. 

 

Proračunska postavka 211805 – Članarina – Združenje kabelskih operaterjev Slovenije 

Sredstva postavke se nameni za plačilo članarine Združenju kabelskih operaterjev Slovenije. 

 

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 

Sredstva postavke v višini 2.748 EUR  so rezervirana za ureditev fasade na objektu. 

 

Področje 20 - SOCIALNO VARSTVO 

 

Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva 

 

Podprogram 20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Vsebina podprograma 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ 

Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, 

diabetikov ipd.). 

 

Proračunska postavka 212001 – Financiranje društev – pomoč duševno prizadetim 

Sredstva postavke so namenjena društvu Sožitje, kot pomoč pri pokrivanju prevoznih stroškov.   

 

 

 

  



OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI GORJE ZA LETO 2019 

 

V letu 2019 KS načrtuje skupno 17.969 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova 

najemnin prostora za volitve ter transferni prihodki,  ki jih občina zagotavlja v okviru rednih dotacij za redno 

delovanje KS in namenskih sredstev v višini 12.140 EUR (za 323 stalno prijavljenih občanov) 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, ki jih KS ni porabila v letu 2018 uporabijo za financiranje izdatkov 

proračuna 2019. 

 

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 5 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 

Z načrtovanimi sredstvi v višini 1.850 EUR se bo pokrivalo nujna vzdrževalna dela na objektu.  

 

Proračunska postavka 220403 – Vzdrževanje mlekarne Gorje 

Sredstva v višini 2.545 EUR se rezervirajo za ureditev sanitarij v bivši mlekarni 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 132 EUR zajema sredstva za pokrivanje stroška omrežnine in vodarine za VNO Poče. 

 

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 

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 221301 – Tekoče vzdrževanje lokalnih cest – KS Gorje 

Sredstva v višini 6.000 EUR so rezervirana za vzdrževanje ceste k Gnezdu, izgradnjo podpornega zidu nad 

Raspetom v Počah ter za cestno ograjo v Trebenčah – Trebenče 4 

 

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. 

 

Proračunska postavka 221308 – Avtobusna postajališča KS Gorje 

Postavka v višini 3.000 EUR vsebuje sredstva za ureditev nadstreška za potrebe avtobusne postaje v Počah. 

 

Področje - 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

 

Glavni program - 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

Podprogram - 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

Vsebina podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo  

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 

 

Proračunska postavka 221502– Tekoče vzdrževanje kanalizacije – KS Gorje 

S sredstvi postavke v višini 500 EUR se bo kupilo zaporo za kanalizacijo v vasi Poče. 

 

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 

Z načrtovani sredstvi se planira nakup dveh hidrantnih omaric za vas Trebenče.  

 

  



OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI NOVAKI ZA LETO 2019 

 

KS v letu 2019 načrtuje skupno 29.618 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova 

najemnin (mrliške vežice, volišča in grobovine) ter transferni prihodki,  ki jih občina zagotavlja v okviru rednih 

dotacij za redno delovanje KS in namenskih sredstev v višini 17.515 EUR (za 466 stalno prijavljenih občanov) 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 7.862 EUR, ki jih KS ni porabila v letu 2018 

uporabijo za financiranje izdatkov proračuna 2019. 

 

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 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 230601– Materialni stroški KS Novaki 

Postavka v višini 382 EUR zajema sredstva za pokritje stroška uporabe digitalnega potrdila, stroška organizacije 

čistilne akcije ter nakupa omare za shranjevanje arhivskega gradiva.  

 

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 871 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike pretvornika (44 €), in javne razsvetljave 

(827 €). 

 

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 (19.562 EUR) za vzdrževanje krajevnih cest. V letu 2019 je v planu asfaltacija trase 

od parkirišča za Bolnico Franjo do kmetije Podnjivčan ter druga nujna vzdrževalna dela, kot so nasipanje 

makadamskih cest do posameznih stanovanjskih objektov v KS. 

 

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 otrok ob prihodu dedka mraza v decembru 2018 ter tudi stroški za 

obdarovanje v letu 2019. Del stroškov se pokrije iz prejetih donacij. 

 

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 231900– Objekt OŠ Novaki 

Sredstva v višini 7.462 EUR se rezervirajo za nujna vzdrževalna dela v objektu in njegovi okolici. Planirajo se 

tudi sredstva za plačilo podjemne pogodbe z vaščanom, ki bo skrbel za objekt kot hišnik. 

 

  



OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI OREHEK - JESENICA ZA LETO 2019 

 

KS v letu 2019 načrtuje skupno 12.304 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova 

najemnin grobov ter transferni prihodki,  ki jih občina zagotavlja v okviru rednih dotacij za redno delovanje KS 

in namenskih sredstev v višini 5.676 EUR (za 151 stalno prijavljenih občanov) 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 2.810 EUR, ki jih KS ni porabila v letu 2018 uporabijo za financiranje 

izdatkov proračuna 2019. 

 

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 240201 – Provizija UJP – KS Orehek - Jesenica 

Postavka zajema sredstva za plačilo bančnih storitev Upravi za javna plačila v višini 5 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: 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 240401 – Vzdrževanje objekta mlekarna 

Postavka zajema sredstva za montažo ograje pri objektu. 

 

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 240601– Materialni stroški KS Orehek 

Postavka v višini 200 EUR zajema sredstva za plačilo okoljske dajatve ter za pokrivanje drugih materialnih 

stroškov. 

 

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 241201 – Električna energija – prostori KS Orehek - Jesenica 



Proračunska postavka 241202 – Električna energija – javna razsvetljava – KS Orehek- Jesenica 

Proračunska postavka 241203 – Električna energija mrliška vežica Orehek - Jesenica 

Sredstva v višini 2.720 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike prostorov KS (380 €), javne razsvetljave 

(1.940 €) ter elektrike za mrliško vežico (400 €). 

 

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 Orehek- Jesenica 

V okviru postavke se bodo sredstva v višini 8.409 EUR porabila za: 

• Vgraditev kanalov v vasi Jesenica, 

• Nakup cestnega ogledala 

• Tampon za posipanje cest, 

• Saniranje asfaltnih razpok v vasi Orehek 

• Poglobitev dela cestišča na izvozu za Podrodne Hudo brdo, 

• Betoniranje dveh kanalov pri ekološkem otoku Tasn grič, 

• Sanacijo mostnega krila na cestišču v Podrodne, 

• širitev ovinka orehovška grapa. 

 

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 241608– Posodabljanje hidrantnega omrežja 

Z načrtovani sredstvi se planira nakup C cevi.  

 

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 241601– Tekoče vzdrževanje pokopališča – KS Orehek - Jesenica 

Sredstva znotraj postavke so rezervirana za vzdrževanje pokopališča. 

 

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 241801– Sofinanciranje Miklavževanja 

Iz postavke se krijejo stroški obdarovanja otok ob prihodu Miklavža. 

 



OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI OTALEŽ ZA LETO 2019 

 

KS v letu 2019 načrtuje skupno 81.525 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova 

najemnin (prostora za volitve, grobov, MV) ter transferni prihodki,  ki jih občina zagotavlja v okviru rednih 

dotacij za redno delovanje KS in namenskih sredstev v višini 21.274 EUR (za 566 stalno prijavljenih občanov) 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 48.814 EUR, ki jih KS ni porabila v letu 2018 

uporabijo za financiranje izdatkov proračuna 2019. 

 

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 350 EUR zajema sredstva za redno delovanje KS (pisarniški material), pokrivanje stroška 

omrežnine iz naslova priključka bivše OŠ Otalež.  

 

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 4.510 EUR so planirana za pokrivanje stroškov porabe elektrike v prostorih KS ( 1.270 €) in 

javne razsvetljave (3.240 €). 

 

Področje - 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

Glavni program - 1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

Podprogram - 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

Proračunska postavka 251304 – Investicijsko  vzdrževanje cest– KS Otalež 



Večji del sredstev v proračunu KS tudi v letu 2019 predstavlja postavka za vzdrževanje cest. S sredstvi bodo 

sanirali plazenje pri GD Otalež in vzdrževali makadamske vaške ceste.  

 

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 251606– Vzdrževanje hidrantnega omrežja 

Z načrtovani sredstvi se planira sanacija hidranta v Otaležu.  

 

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 251605– Mrliška vežica Otalež 

V okviru postavke so rezervirana sredstva za manjšo prenovo mrliške vežice in urejanje njene okolice. 

 

Področje 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

Glavni program 1702– Primarno zdravstvo 

 

Podprogram 17029002 – Dejavnost zdravstvenih domov 

 

Proračunska postavka 251701– Nakup defibrilatorja 

Krajani Pluženj so se odločili za nakup defibrilatorja, za ta namen so zbrali doncije od domačih podjetij, ostalo 

pa bo prispevala KS. 

 

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 2019 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 40.000 EUR za nakup opreme za večnamenski objekt v Otaležu. 

 

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. 

 

Proračunska postavka 251806– Igrišče za otroke Jazne 

Sredstva v višini 2.100 EUR se rezervirajo za ureditev igrišča ter nakup igral. 

 

  



OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI PODLANIŠČE ZA LETO 2019 

 

KS v letu 2019 načrtuje skupno 203.712 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 8.946 EUR (za leto 238 stalno prijavljenih občanov) za izvajanje tekočih in 

investicijskih vzdrževanj na infrastrukturi v KS. Dodatno bo Občina Cerkno v letu 2019 zagotovila 167.200 EUR 

sredstev za začetek novogradnje objekta na Kladju. Ker morajo biti v bilancah proračuna celotni prejemki usklajeni 

s celotnimi izdatki proračuna, se sredstva v višini 24.924 EUR, ki jih KS ni porabila v letu 2018 uporabijo za 

financiranje izdatkov proračuna 2019. 

 

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 3 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 970 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike prostorov KS (500 €) ter javne razsvetljave 

(470 €).  

 

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 

Planirana sredstva so rezervirana za nujna vzdrževalna dela, kot so nasipanje makadamskih cest do posameznih 

stanovanjskih objektov v KS. 

 

Proračunska postavka 261301 – Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest– KS Podlanišče 

Sredstva v višini 17.109 EUR se rezervirajo za pripravo ceste na asfaltacijo v Ognco, nasipanje in gredanje ceste 

od Ržena do Veharš ter sanacijo ceste Vrh Ulce. 

 

Proračunska postavka 261305 – Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 

Za postavitev javne luči na odcepu za Hotavlje se planira 2.000 EUR. 

 

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 261603– Vodovod Kladje 

Zbrana sredstva uporabnikov priključenih na vodovod Kladje, se namenijo za njegovo vzdrževanje. 

 

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 172.520 EUR za investicijo oz. novogradnjo objekta na Kladju. Na 

podlagi izvedenega javnega naročila in zbranih ponudb, se za izvedbo gradbenih del planira 161.699 EUR, za 

nadzor 3.000 EUR, varnost 2.500 EUR ter projektno dokumentacijo 5.160 EUR. 

 

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. 

 

Proračunska postavka 261801– Igrišče Kladje 

Sredstva v višini 2.000 EUR se rezervirajo za nakup mreže in risanje črt na igrišču. 

 

  



OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI RAVNE - ZAKRIŽ ZA LETO 2019 

 

KS v letu 2019 načrtuje skupno 36.507 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova 

neplačane zapadle vodarine za porabljeno vodo v Zg. Ravnah in Sp. Ravnah ter transferni prihodki,  ki jih občina 

zagotavlja v okviru rednih dotacij za redno delovanje KS in namenskih sredstev v višini 14.358 EUR (za 382 

stalno prijavljenih občanov) 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 21.409 EUR, 

ki jih KS ni porabila v letu 2018 uporabijo za financiranje izdatkov proračuna 2019. 

 

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 500 EUR zajema sredstva za redno delovanje KS. 

 

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 

Vsebina podprograma 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

Stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in 

drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih 

zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno 

takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 

 

Proračunska postavka 270705 – Vzdrževanje objektov v KS 

Postavka v višini 1.000 EUR zajema sredstva za ureditev dvorišča pred objektom GD Zakriž.  

 

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 271202 – Električna energija - javna razsvetljava – KS Ravne Zakriž 

Sredstva v višini 1.765 EUR so planirana za pokrivanje stroškov 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 271305 – Investicijsko vzdrževanje  

Proračunska postavka 271306 – Avtobusna postajališča KS Ravne - Zakriž 

Sredstva v višini 29.681 EUR so rezervirana za : 

• plačilo v letu 2018 asfaltirane ceste do Martona, 

• pomoč pri asfaltaciji v Spodnjih Ravnah (Tušar, Kofol, Bevk), 

• menjava propustov do Planinca in Bogataja, 

• pomoč pri asfaltacije ceste v Zakrižu do Obid Roka, 

• ureditev avtobusne postaje v glavne križišču v Zg. Ravnah. 

 

Področje - 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

 

Glavni program - 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

 

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 271501– Ureditev ekoloških otokov  

 Sredstva v višini 1.000 EUR so rezervirana za pripravo podlag za ureditev ekološkega v Ravnah (streha in 

ograja).  

 

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 271602– Investicijsko vzdrževanje vodovodov 

V okviru postavke so planirana sredstva za izgradnjo novega rezervoarja za vodo, ki bo zagotavljal požarno vodo 

in zadosten tlak pri stanovanjskih objektih v zgornjem delu vasi Zakriž.  

 

Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine 

 

Podprogram 18029001 – Nepremična kulturna dediščina 

Vsebina podprograma 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 456 EUR se namenijo za sanacijo kapelice v Zakrižu. 

 

Proračunska postavka 271807– Obnova kapelice v Sp. Ravne 

Sredstva v višini 1.500 EUR se namenijo za sanacijo kapelice v Spodnjih Ravnah. 

 

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 300 EUR se nameni za obdarovanje otrok v Zakrižu in Ravnah. 

 

 

 

  



OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI STRAŽA ZA LETO 2019 

 

KS v letu 2019 načrtuje skupno 33.692 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova 

najemnin, grobovine ter transferni prihodki,  ki jih občina zagotavlja v okviru rednih dotacij za redno delovanje 

KS in namenskih sredstev v višini 9.547 EUR (za 254 stalno prijavljenih občanov) 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 19.495 EUR ki jih KS ni porabila v letu 2018 porabijo za 

financiranje izdatkov proračuna 2019. 

 

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 359 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 27.176 EUR rezervirana za sanacije krajevnih cest, in sicer: 



- asfaltacija Laze / Vrtača, 

- asfaltacija ceste Zasela (Police), 

- asfaltacija ceste k Rošpu, Andarjanu, 

- vzdrževanje ceste Jagršče – Šebreljski vrh, 

- označevalne table na Straži in označevalna tabla na Reki. 

 

Področje - 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

 

Glavni program - 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

 

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 250 EUR so rezervirana za pripravo podlage za ureditev ekološkega otoka na Straži. 

 

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 4.000 EUR se bo saniralo obstoječo kanalizacijo v vasi Reka. 

 

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 281801– Sofinanciranje prireditve Mali šmaren – KS Straža Reka 

Sredstva v višini 300 EUR so rezervirana za pokrivanje stroškov živil, ki so porabljena na prireditvi.  

 

  



OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠEBRELJE ZA LETO 2019 

 

KS v letu 2019 načrtuje skupno 20.207 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova 

najemnin MV in grobovine ter transferni prihodki,  ki jih občina zagotavlja v okviru rednih dotacij za redno 

delovanje KS in namenskih sredstev v višini 11.539 EUR (za 307 stalno prijavljenih občanov) 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 3.125 EUR, ki jih KS ni porabila v letu 2018 uporabijo za 

financiranje izdatkov proračuna 2019. 

 

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 284 EUR zajema sredstva za pokritje stroška uporabe digitalnega potrdila ter drugih materialnih 

stroškov za delovanje KS. 

 

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 

Vsebina podprograma 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

Stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in 

drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih 

zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno 

takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 

 

Proračunska postavka 290702 – Gasilski dom Šebrelje 

Postavka v višini 1.700 EUR zajema sredstva za ureditev skupnih prostorov in sanitarij v gasilskem domu Šebrelje. 

 

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 291203– Električna energija javna razsvetljava – KS Šebrelje 

Proračunska postavka 291204– Električna energija mrliška vežica 

Sredstva v višini 2.914 EUR so planirana za pokrivanje stroškov porabe elektrike v prostorih KS ( 194 €), javne 

razsvetljave (2.300 €) 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 

Sredstva v višini 10.219 EUR bo KS v letu 2019 namenila za: 

− razširitev vozišča do osnovne šole, 

− ureditev središča vasi (preplastitev, odvodnjavanje), 

− ustrezna ureditev – sanacija mostu v Kapačncah, 

− geodetski posnetek Stopnik – 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 2019 planira 882 

EUR sredstev. 

 

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 so rezervirana za pokritje stroškov podjemne pogodbe za vzdrževanje pokopališča (300 

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.  

 

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 ostalimi društvi na njenem območju ter starši in otroki, vsako leto organizira materinski dan 

ter prihod Dedka mraza. KS za stroške obdarovanja za leto 2019 rezervira 300 EUR. 

 

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. 

 

Proračunska postavka 291801– Investicijsko vzdrževanje športnega igrišča 

Sredstva v višini 2.000 EUR se rezervirajo za ureditev tribun na igrišču. 

 

 

 


