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1. UVOD
Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) opredeljuje proračun kot akt države oziroma občine, v
katerem so zajeti vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno
leto. Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, na katero se nanaša. S
sprejetjem občinskega proračuna se zagotavlja financiranje osnovnih zakonskih nalog iz občinske
pristojnosti ter nalog iz občinskih predpisov in razvojnih usmeritev. Letni proračun občine sprejema
občinski svet kot predstavniški organ lokalne skupnosti na predlog župana. Skladno z določbami ZJF se
občinski proračun sprejema po postopku, ki ga določa poslovnik občinskega sveta, sprejme pa se z
odlokom. Za izvrševanje proračuna je skladno z zakonom odgovoren župan, ki lahko za izvrševanje
pooblasti tudi druge osebe. Naloge in projekti, ki se financirajo v okviru letnega proračuna so opredeljeni
v posebnem delu proračuna posameznega neposrednega proračunskega uporabnika in v letnem načrtu
razvojnih programov ter njihovi obrazložitvi. Vsi prejemki in izdatki pa so zajeti v splošnem delu
proračuna.

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO PRORAČUNA
Predlog odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2020 je pripravljen na osnovi Zakona o financiranju
občin ((Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO,
71/17 in 21/18 – popr.), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 - popr. 101/13, 55/15- ZFisP in 96/15, ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF), ter
Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leti 2020 in 2021, ki ga je pripravilo
Ministrstvo za finance v oktobru 2019.

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu
(Uradni list RS, št.23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14,
100/15, 84/16, 75/17 in 82/18).
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati: Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ ((Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM), Zakon o spremljanju državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo:
Zakon o javnih uslužbencih ((Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFIA, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU).
Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
upoštevajo: -Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 –ZUUJFO in 76/15; v nadaljevanju:
ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16).
Za izvrševanje proračuna Občine Cerkno v letu 2020 pa so potrebni še naslednji občinski akti:


Statut Občine Cerkno (Ur.l.RS, št. 112/07)




































Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerkno (Ur.l.RS, št. 94/14, 75/15)
Poslovnik OS Občine Cerkno (Ur.l.RS, št. 94/08)
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Ur.l.RS, št. 94/14)
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Ur. list 94/14)
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno (Ur. l. RS, št. 28/13)
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno (Ur.l.RS, št. 63/16)
Odlok o rabi javnih površin v Občini Cerkno (Ur.l.RS, št. 63/16)
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Cerkno (Ur. l. RS, št. 64/95, 75/00 in 74/04)
Odlok o spremembi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno (Ur. l. RS, št. 30/17)
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.
(Ur.l.RS, št. 57/16)
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda na območju Občine
Cerkno (Ur.l.RS, št. 63/16)
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Cerkno za programsko
obdobje 2015 – 2020 (Ur.l.RS, št. 31/16)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Ur.l.RS, št. 31/16)
Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno (Ur.l.RS, št. 31/16)
Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno (Ur.l.RS, št. 24/16)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za
področje malega gospodarstva (Ur.l.RS št. 71/14)
Sklep o cenah programov vrtca Cerkno (Ur.l.RS, št. 63/16)
Odlok o spremembah in dopolnitvah 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (Ur.l.RS, št.
50/16)
Odlok o spremembah in dopolnitvah 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno – priloga 1
(Ur.l.RS, št. 50/16)
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno
(Ur.l.RS, št. 18/13)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola
Cerkno (Ur.l.RS, št. 25/10 -uradno prečiščeno besedilo - UPB1)
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 (Ur.l.RS,
št. 86/16)
Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cerkno (Ur.l.RS, št. 63/16)
Sklep o cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno (Ur.l.RS, št.
63/16)
Odlok o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno (Ur.l. RS, št. 65/00)
Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno
(Ur. l. RS, št. 50/05 )
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije
Občine Cerkno (Ur. l. RS, št. 62/06)
Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Cerkno (Ur.l.RS št. 26/13)
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino iz proračuna
Občine Cerkno (Ur.l.RS št. 16/13)
Pravilnik o spremembi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Ur.l.RS, št.
105/12)
Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Cerkno
(Ur.l.RS, št. 67/08)
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerkno (Ur.l.RS, št. 44/00)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
Občine Cerkno (Ur.l.RS, št.64/11)
































Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega
zavoda Osnovna šola Cerkno (Ur.l.RS, št. 50/16 in 18/17)
Odlok o mladini v Občini Cerkno (Ur.l.RS, št. 24/16)
Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju občin Cerkno, Idrija in Žiri (Ur.l.RS, št. 4/16) (982 kB)
Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Cerkno
(Ur.l.RS, št. 67/08)
Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka (Ur.l.RS, št. 56/08)
Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Cerkno (Ur.l.RS, št. 112/07)
Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju
Občine Cerkno (Ur.l.RS, št. 112/07)
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja
v Občini Cerkno (Ur.l.RS, št. 90/07)
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in
župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Ur.l.RS, št. 61/07)
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Cerkno (Ur. l. RS,
št. 51/12)
Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v občini Cerkno (Ur.l.RS, št.
108/11)
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerkno (Ur.l.RS, št. 14/02)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Cerkno (Ur.l.RS, št. 62/06)
Odlok o uskladitvi delovanja javnega zavoda Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko z
Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 100/06, 43/09)
Pravilnik o denarni pomoči za novorojence (Ur.l.RS, št. 63/01)
Pravilnik o spremembah pravilnika o denarni pomoči za novorojence (Ur.l.RS, št. 50/05)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija (Ur.l.RS, št. 40/97,
54/02, 43/08)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (Ur.l.RS, št. 24/09 )
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda na območju Občine
Cerkno (Ur. l. RS, št. 63/16)
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerkno (Ur. l. RS, št.
13/17)
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine
Cerkno (Ur. l. RS, št. 13/17)
Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkno (Ur. l. RS, št.
13/17)
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cerkno ( Ur. l. RS, št. 59/17)
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Cerkno (Ur. l. RS, št. 41/18)
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno (Ur. l. RS, št. 65/18)
Odlok o spremembah in dopolnitvah 03 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (Ur. l. RS, št.
41/18)
Odlok o spremembah in dopolnitvah 04 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (Ur. l. RS, št.
41/18)
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega
zavoda Osnovna šola Cerkno (Ur. l. RS, št. 65/18)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja
Komunala Idrija d.o.o. (Ur. l. RS, št. 50/18)




Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerkno (Ur. l. RS, št.
23/18)
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerkno (Ur. l. RS, št.
23/18)

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA
Skladno s 17. členom ZJF minister, pristojen za finance, obvesti občine o temeljnih ekonomskih
izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, ki se upoštevajo tudi za pripravo občinskih
proračunov.
Pri pripravi predloga proračuna Občine Cerkno za leto 2020 so upoštevani globalni makroekonomski
okviri razvoja Slovenije in temeljna ekonomska izhodišča ter predpostavke za pripravo državnega
proračuna, ki veljajo tudi za občine. To zajema podatke iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 20182021 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR september 2018) in pomladanske napovedi
gospodarskih gibanj 2019 (UMAR marec 2019).
Osnovna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2020 ter finančnih
načrtov proračunskih uporabnikov so naslednja:
- Pri načrtovanju obveznosti z naslova stroškov dela je potrebno upoštevati, da le-te izhajajo iz števila
in strukture zaposlenih ter kadrovske politike posameznega delodajalca (občina, posredni uporabnik) v
povezavi s predpisi, ki urejajo plače in druge pravice z delovnega razmerja v javnem sektorju. Na
osnovi pogajanj med sindikalnimi partnerji glede plač in drugih prejemkov v javnem sektorju je bil
sklenjen Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).
- Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost se
upoštevajo obveznosti, ob upoštevanju sprostitve še zadnjih varčevalnih ukrepov. Tako se masa
sredstev za stroške dela v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 poveča zaradi:
- napredovanj, ki se bodo pričela izplačevati z decembrom 2019 in napredovanj v letu 2020 skladno z
Dogovorom. Redna delovna uspešnost se do junija 2020 ne izplačuje, izplačuje pa se delovna
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.
- Pri načrtovanju sredstev za izplačilo regresa se do sprejema drugačnega dogovora upošteva znesek
minimalne plače, ki skladno z Zakonom o spremembah Zakona o minimalni plači – ZMinP-B (Uradni
list RS, št. 83/18) v letu 2020 znaša 940,58 €.
- Sredstva za povračila in nadomestila, premije in druge izdatke zaposlenim proračunski uporabniki
načrtujejo ob upoštevanju števila zaposlenih in veljavnih predpisov.
- Pri načrtovanju potrebnih sredstev za prispevke za socialno varstvo se upoštevajo obstoječe prispevne
stopnje.
- Sredstva za ostale namene osebnih prejemkov zaposlenim se načrtujejo skladno s predpisi.
- Letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na
december predhodnega leta, je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2020 predvidena v višini 2,2%
(marec 2019).
- Pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se za leto 2020
upošteva povprečni letni tečaj USD višini 1,15 €.
V zakonu o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) je določen okvir za pripravo proračunov sektorja
država. Država je na tej osnovi sprejela Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje
od 2020 do 2022 (Uradni list RS, št. 26/19). V tem okviru se določi tudi ciljni skupni saldo in najvišji
skupni obseg izdatkov občinskih proračunov. Občinski proračuni so torej del konsolidiranih bilanc
javnega financiranja, zato so tudi občine v primežu ukrepov konsolidacije javnih financ.
Glede na usmeritve in oceno UMAR je smiselno obdobje ugodnih makroekonomskih gibanj primerno
izkoristiti za konsolidacijo javnih financ zlasti z osredotočanjem na:
- prestrukturiranje prihodkov in izdatkov v smeri večje razvojne naravnanosti in učinkovitosti;

- prenovo sistemov socialne zaščite in njihovo prilagoditev demografskim spremembam;
- izboljšanje upravljanja s premoženjem.
Upoštevaje navedeno je bila za leto 2020 proračunskim uporabnikom dana usmeritev še nadaljnjega
restriktivnega pristopa k načrtovanju odhodkov ob upoštevanju fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne
javne finance. Na osnovi ocene realizacije proračuna za leto 2019, možnega okvira prihodkov občine v
letu 2020 in ob upoštevanju zgoraj navedenih omejitev, je bila proračunskim uporabnikom z izhodišči za
pripravo proračuna podana usmeritev, da pri načrtovanju finančnih načrtov sledijo ciljem, ki so
uresničljivi v danem finančnem okviru, upoštevaje kriterije gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. To
pri vseh proračunskih uporabnikih narekuje sprejem ukrepov, s katerimi se sledi cilju obvladovanja
stroškov mase plač kot tudi vseh ostalih stroškov poslovanja z optimizacijo delovanja javnih služb.

PRIMERNA PORABA OBČINE
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 –
popr.; v nadaljevanju ZFO) določa izhodišča sistema financiranja občin in občinske vire. Osnovno izhodišče
za zagotavljanje sistemskih virov financiranja zakonskih nalog občine predstavlja primerna poraba.
ZFO opredeljuje primerno porabo kot primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog
občin na ravni tekočih odhodov. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na
podlagi:
- dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini,
- površine občine, - deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini,
- števila prebivalcev občine in
- povprečnine.
Višina primerne porabe je določena ob upoštevanju kriterijev ZFO in določb Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije, ki določa višino povprečnine.
Povprečnina predstavlja na prebivalca ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom
določenih nalog občin in je osnova za določitev pripadajoče dohodnine in finančne izravnave posamezni
občini.
Povprečnina za leto 2020 je določena v 54. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2020 in 2021 v višini 589,11 €. Predvidena povprečnina je višja za 2,7% glede na predhodno leto, vendar
še vedno krepko zaostaja za rastjo zakonskih obveznosti občin in za ravnijo dejanskih stroškov občin za
izvajanje nalog iz njene pristojnosti, zato je potrebno pri načrtovanju vseh programov sredstva planirati
restriktivno ob upoštevanju ukrepov racionalizacije poslovanja.
Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2020 in 2021 temelji na
razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini likalnih cest in javnih poti ter
površin občine, kot določa 13. člen ZFO-1. Po izračunih Ministrstva za finance z dne 1.10.2019 znaša v letu
2020 višina primerne porabe Občine Cerkno 3.945.001 EUR in prav toliko tudi pripadajoča dohodnina. Do
finančne izravnave občina v letu 2020 ni upravičena. Glede določitve sredstev za investicije iz 21. in 23.
člena ZFO-1 občinam za ta namen za leti 2020 in 2021 pripada 6 % primerne porabe, od tega 3 odstotke v
obliki nepovratnih sredstev, preostale 3 odstotke pa v obliki povratnih sredstev kot zadolžitev pri državnem
proračunu. V 10. členu sprememb in dopolnitev ZFO (Uradni list RS, št. 71/17) se ne glede na določbe 21.
člena ZFO v letu 2020 in 2021 nepovratna sredstva za sofinanciranje investicij povečajo za eno odstotno
točko, če bo napoved gospodarske rasti pozitivna.
Sestavni deli proračuna:
1. Splošni del, ki je sestavljen iz skupne bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja.

2. Posebni del, ki je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.
3. Načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov
neposrednih uporabnikov in je sestavni del proračuna. V predlog proračuna se vključuje skupni
predlog načrta razvojnih programov občine, ki se sestavlja za obdobje štirih let. Predmet
sprejemanja na občinskem svetu je samo načrt razvojnih programov za leto, na katerega se proračun
nanaša.
Občine so pri oblikovanju proračuna avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise
s področja javnih financ.
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, Uradni list RS, št. 57/2005 (88/2005popr.), 138/2006), je pravna podlaga za klasificiranje izdatkov občinskih proračunov in finančnih načrtov
neposrednih uporabnikov od leta 2006 dalje.
Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih proračunov se v
skladu s pravilnikom razvrščajo v:
1. Področje proračunske porabe ( 21 področij, 2-mestna šifra, primer: 01 Politični sistem)
2. Glavni program (57 glavnih programov, 4-mestna šifra, primer: 0101 Politični sistem)
3. Podprogram (117 podprogramov, 8-mestna šifra, primer: 01019001 Dejavnost občinskega sveta)
Primer programske razvrstitve izdatkov iz predloga proračuna Občine Cerkno:
Proračunski uporabnik (PU):
Področje proračunske porabe (PPP):
Glavni program (GPR):
Podprogram (PPR):
Proračunska postavka (PP):
Podkonto (K6):

10
01
0101
01019001
100100
402905

Občinski svet
Politični sistem
Politični sistem
Dejavnost občinskega sveta
Občinski svet - sejnine
Sejnine udeležencem odborov

Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov občine samostojno oblikujejo proračunske postavke, ki
postanejo del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta in ekonomski namen porabe sredstev
(konto oz. podkonto).
Šestmestne proračunske postavke v predlogu proračuna Občine Cerkno za leti 2019 in 2020 so enolično
šifrirane s t.i. »govorečo« šifro.
Razlaga šifre proračunske postavke (PP) »100100 Občinski svet - sejnine«:
Prvi dve mesti 10 = Šifra proračunskega uporabnika (Občinski svet),
Drugi dve mesti 01 = Šifra področja proračunske porabe (Politični sitem),
Tretji oz. zadnji dve mesti 00 = Zaporedna številka proračunske postavke enega proračunskega
uporabnika in znotraj istega področja proračunske porabe.
Neposredni proračunski uporabniki proračuna občine Cerkno in s tem predlagatelji finančnih načrtov so:
10
11
12
13
14
15

Občinski svet
Nadzorni odbor
Župan
Občinska uprava
Občinska volilna komisija
Skupna občinska služba – medobčinski inšpektorat

16
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Režijski obrat
KS Bukovo
KS Cerkno
KS Gorje
KS Novaki
KS Orehek
KS Otalež
KS Podlanišče
KS Ravne Zakriž
KS Straža Reka
KS Šebrelje

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V Bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2020 so na strani prihodkov prikazani:
DAVČNI PRIHODKI (skupina 70),
NEDAVČNI PRIHODKI (skupina 71),
KAPITALSKI PRIHODKI (skupina 72),
TRANSFERNI PRIHODKI (skupina 74).
V letu 2020 načrtujemo skupni obseg celotnih proračunskih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov
proračuna Občine Cerkno v višini 5.467.328 EUR. V plan so vključeni tudi prihodki vseh 10 krajevnih
skupnosti.
Pri prihodkih, katere nam ne planira država, smo ocenili višino glede na realizirano višino v
preteklem letu ob upoštevanju trendov in izhodišč, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za
finance.
Vrednosti in deleži posamezne skupine prihodkov v strukturi načrtovanih prihodkov Občine Cerkno za
leto 2020 so naslednji:
Skupina
kontov

Vrsta prihodkov

Višina prihodkov
2019 ( v EUR)

Delež v celotni
strukturi 2019

70
71
72
73
74
78

Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
Prejeta sredstva iz
EU in iz drugih držav
SKUPAJ:

4.292.038
707.815
97.566
485
354.424
15.000

78,5%
12,9%
1,8%
0,009%
6,5%
0,3%

5.467.328

100,0%

70 DAVČNI PRIHODKI
Davčni prihodki vključujejo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. V proračun občine Cerkno naj bi se v letu 2020 nateklo
4.292.038 EUR vseh davčnih prihodkov.
700 Davki na dohodek in dobiček
Pri načrtovanju plana dohodnine za leto 2020 je upoštevana povprečnina v višini 589,11 EUR, ki je za
15,61 EUR oz. 2,7% višja kot leta 2019, kar pomeni, da naj bi se v proračun Občine Cerkno v letu 2020
nateklo skupaj za 3.945.001 EUR prihodov iz naslova dohodnine. Prav toliko pa znaša tudi primerna
poraba za našo občino za leto 2020, kar posledično pomeni, da občina v letu 2020 ne bo upravičena do
finančne izravnave, kot dopolnilnega vira za financiranje primerne porabe. Skladno z ZFO-1 občinam
pripada skupaj 54,00 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se izračuna
skupna primerna poraba občin. Način izračuna dohodnine natančneje opredeljuje 14. člen ZFO-1.

703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije je bilo 31. marca 2014 izvajanje Zakona o davku na
nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/2013) razveljavljeno, posledično pa se do uvedbe (novega modela)
davka na nepremičnine kot vir financiranja občine poleg NUSZ – tako kot je to veljalo do konca leta 2013
− štejejo tudi prihodki od davkov od nepremičnega premoženja po zakonu, ki ureja davke občanov.
Predmet obdavčitve je nepremično premoženje fizičnih oseb, in sicer: stanovanjski prostori, prostori za
počitek in rekreacijo ter garaže. Do ureditve pripadnosti prihodkov od davka od nepremičnega premoženja
z zakonom, prihodek od davka od premoženja na posest stavb pripada občini, na območju katere je stavba.
Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ali
prostore za počitek in rekreacijo. Zavezanec za davek od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo je
lastnik oziroma uživalec, ne glede na to, ali to premoženje uporablja sam ali ga daje v najem. Osnova za
določitev davka je vrednost stavbe oziroma prostora za počitek ali rekreacijo. Davek od premoženja
sestavljata davek od premoženja od stavb fizičnih oseb (konto 703000) in davek od premoženja od
prostorov za počitek in rekreacijo (konto 703001). Višina načrtovanih prihodkov za leto 2020 iz
omenjenih dveh davčnih virov je v skupnem znesku 1.483 EUR in je enaka doseženi realizaciji za leto
2019.
Upoštevaje dejstvo, da se uvedba davka na nepremičnine, po neuspeli uvedbi z letom 2014, zamika,
proračun za leto 2020 v samo vsebino in način obremenitve tega pomembnega davčnega prihodka lokalne
skupnosti, ki vključuje NUSZ od pravnih oseb in NUSZ od fizičnih oseb, še ne posega. Kot osnova za
oceno NUSZ je tako upoštevana povprečna višina obremenitve NUSZ na m² stanovanjskih oziroma
poslovnih površin, pri čemer se višina obremenitve NUSZ izračunava ločeno za fizične in za pravne
osebe. Kot temeljno izhodišče za pripravo planskega okvira NUSZ tako pri fizičnih kot pri pravnih osebah
je za leto 2020 je služila ocena realizacije za leto 2019, upoštevaje da se vrednost točke za izračun NUSZ
se s 1. januarjem 2020 ni spremenila. V letu 2020 se pričakuje, da bodo prihodki iz naslova obeh virov
NUSZ občinski proračun obogatili kumulativno za 181.033 EUR, pri čemer naj bi NUSZ od pravnih oseb
(konto 703003) prispeval 134.021 EUR, NUSZ od fizičnih oseb (konto 703004) 46.924 EUR, ter zamudne
obresti (konto 703005) v višini 88 EUR.

7031 Davki na premičnine
703100 Davek na vodna plovila
Obdavčitev premoženja (posest vodnih plovil) od 1.1.2007 dalje samostojno ureja Zakon o davku na vodna
plovila (Uradni list RS, št. 117/2006), na podlagi katerega so lastniki plovil dolžni plačevati davek od plovil,
daljših od 5 metrov. Prihodek od davka od plovil, katerih lastniki so rezidenti RS, pripada občini glede na
stalno oziroma začasno prebivališče zavezanca. Davčna obveznost se ugotavlja za koledarsko leto (odmero
davka opravi FURS), višina le te pa je odvisna predvsem od dolžine in pogonske moči plovila. Davek izvira
iz zasebnega lastništva, zaradi česar na višino prihodka iz tega naslova občina ne more vplivati, zato
ocenjujemo letni priliv tega prihodka na podlagi realizacije preteklega leta.
7032 Davki na dediščine in darila
703200 Davek na dediščine in darila
Podatki o realizaciji tega prihodka v preteklih letih kažejo različne trende rasti. Glede na pripadnost davka
občini v odvisnosti od vrednosti podedovanih in podarjenih nepremičnin, ki so predmet tega davka, je ta
prihodek vključno z obrestmi za občino Cerkno v letu 2020 ocenjen na nivoju realizacije preteklega leta in
sicer v višini 9.796 EUR.
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb
Obveznost davka na promet nepremičnin na območju RS predpisuje Zakon o davku na promet nepremičnin.
Plačuje se na osnovi prometa nepremičnin (tj. vsak odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini,
zamenjava nepremičnine, finančni najem nepremičnine…), ter od odplačne ustanovitve in odplačnega
prenosa ali oddajanja stavbne pravice. Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina
leži. Upoštevaje dinamiko gibanja v zadnjih letih in pričakovanega prometa z nepremičninami je ocenjena
višina tega vira v letu 2020 na ravni realizacije preteklega leta in sicer v 25.214 EUR.
704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
704403 Davek na dobitke od iger na srečo
Prejemke iz naslova davka na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (loterija, tombola, loto, športna
napoved, športna stava, srečelov in druge podobne igre) občina prejema na podlagi Zakona o davku na
dobitke pri klasičnih igrah na srečo (Uradni list RS, št. 24/2008), pri čemer se za dobitek po tem zakonu
šteje vsak dobitek, ne glede na obliko, v kateri je bil izplačan, in ki je višji od 300,00 EUR.
Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporejajo
posameznim občinam glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo davka. Plačuje se po stopnji 15%. Po
ZFO-1 je davek na dobitke od klasičnih iger na srečo lastni davčni vir občine.
Za leto 2020 znaša pričakovani priliv 2.196 EUR in je ocenjen glede na realizacijo preteklega leta.
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
S spremembo Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je
omenjena dajatev ponovno postala neposredni prihodek občinskega proračuna, ki se mora izkazovati kot
namenski prejemek in porabljati kot namenski izdatek skladno s predpisi, ki urejajo javne finance.
Omenjena dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja industrijske in komunalne
odpadne vode v javno kanalizacijo, površinske vode ali posredno v podzemne vode. Na začetku leta se na
osnovi podatkov preteklega leta izračuna predvidena višina dajatve, ki naj bi se jo pobralo (mesečna
akontacija okoljske dajatve predstavlja dvanajstino seštevka enot obremenitve na letni ravni iz preteklega

koledarskega leta) in tako izračunano akontacijo okoljske dajatve za pretekli mesec nakaže na Carinski urad
RS. Dajatev je v letu 2020 planirana v višini 87.000 EUR.
Poleg zneska pobrane okoljske dajatve v letu 2020 bo na višino le-te vplivala tudi količina prodane vode v
letu 2020, zato je v tem trenutku višino okoljske dajatve za leto 2020 moč zgolj okvirno oceniti. V letu
2020 bo okoljska dajatev namensko porabljena za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja
kanalizacije na proračunski postavki 161553, ter stroškov priprave projektov za aglomeracije na
proračunski postavki 161555.
704704 Turistična taksa
Turistična taksa predstavljala namenski lastni proračunski vir in sodi med izvirne prihodke občine. Podlaga
za pobiranje in določanje višine turistične takse ter njeno namensko porabo je opredeljena z novim Zakonom
o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/2018 – v nadaljnjem besedilu: ZSRT1), ki je v veljavo
stopil 15. marca 2018, ter na njegovi podlagi maja 2018 sprejetim novim Odlokom o turistični in
promocijski taksi v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 41/2018). Turistična taksa je namenski vir financiranja
spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja in se porablja za dejavnosti in storitve v javnem
interesu (informacijsko-turistična dejavnost, spodbujanje razvoja in trženja turističnih proizvodov in
celovite turistične ponudbe, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, organizacija prireditev
ipd.). Turistična taksa, ki jo turist plačal za nočitev na območju občine Cerkno, znaša od 1. januarja 2019
dalje 1,60 EUR za prenočitev na osebo na dan. Novi ZSRT-1 je s 1. januarjem 2019 uvedel še dodatno
taksno obveznost iz naslova promocijske takse, ki se namenja trženjskim in promocijskim aktivnostim
Slovenske turistične organizacije - ta se gostu zaračuna v višini 25 % zneska turistične takse, v občini
Cerkno torej v višini 0,40 EUR za prenočitev. Celotna taksna obremenitev gosta na prenočevanju v občini
Cerkno torej znaša 2,00 EUR za prenočitev na osebo na dan, pri čemer pa je prihodek občinskega proračuna
zgolj turistična taksa. Prihodek iz naslova turistične takse je za leto 2020 planiran v višini realizacije
preteklega leta in sicer 28.265 EUR.
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
Zavezanci vplačujejo to dajatev na ustrezen prehoden račun, iz katerega se po ključu Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sredstva praznijo na vplačilne račune po občinah. Plačujejo jo lastniki
gozdov. Višina pristojbine je poleg višine vzdrževalnih stroškov in deleža rabe gozdnih cest odvisna tudi
od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč. Gre za namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest.
Natančna višina bo znana šele po podpisu pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest med občino, MKGP in
Zavodom za gozdove Republike Slovenije (ZGS), s katero bodo urejene obveznosti ZGS glede priprave
programa vzdrževanja gozdnih cest, ter obveznosti občine in ministrstva glede izvedbe programa in
financiranja stroškov izvedbe del v letu 2020. V višini 12.003 EUR oblikovan plan pristojbine za leto
2020 je enak realizaciji za leto 2019. Namenska poraba teh sredstev se na odhodkovni strani proračuna
evidentira v okviru proračunske postavke 131108 »Vzdrževanje gozdnih cest«.

71 NEDAVČNI PRIHODKI
71 NEDAVČNI PRIHODKI
Za leto 2020 je iz naslova nedavčnih prihodkov proračuna občine Cerkno skupaj predvideno 707.815 EUR.
Obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
Višina prihodkov je ocenjena na podlagi realizacije preteklega leta in zajema predvsem prihodek
iz naslova izplačila dividend finančnih in nefinančnih družb, v katerih ima Občina Cerkno delnice.

7102 Prihodki od obresti
Plan prihodkov od obresti vključuje prihodek iz naslova obresti za depozite na vpogled pri bankah in
drugih finančnih institucijah (konto 710200) v višini 100 EUR, ter druge prihodke od obresti (iz naslova
obveznic). Prihodkov od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev pa planiramo, zgolj v
višini 60 EUR, saj obseg prostih proračunskih sredstev zagotovo ne bo tolikšen, da bi ob trenutni, izredno
nizki bančni obrestni meri vezavo deponiranih sredstev upravičeval kot gospodarno.
7103 Prihodki od premoženja
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore
Občina Cerkno je solastnica dvajsetih poslovnih prostorov, ki se nahajajo na območju občine Idrija. V letu
2020 je realizacija predvidena na podlagi trenutnih najemnih pogodb in upoštevaje plačil v višini 3.221
EUR, 6.234 EUR je predviden prihodek KS Cerkno, ki ga za oddajo poslovnega prostora (Lekarna)
namerava iztržiti v letu 2020, KS Reka-Straža pa tovrstne prihodke načrtuje v višini 614 EUR. V omenjeno
skupino prihodkov so vključeni tudi prihodki od oddaje poslovnih prostorov v Večnamenskem centru
Cerkno v višini 12.639 EUR.
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja
Občina Cerkno je lastnica oz. solastnica 46 stanovanj na območju Občine Idrija in Občine Cerkno.
Predvidena realizacija prihodkov iz naslova najemnin, upoštevaje dejansko zasedenost je ocenjena v višini
51.561 EUR.
710304 Prihodki od drugih najemnin
Prihodke od drugih najemnin načrtujejo krajevne skupnosti in sicer 11.371 EUR. Gre za najemnine, ki se
jih zaračunava za uporabo mrliške vežice, ter pristojbine za grobove. Plan prihodkov iz tega naslova izhaja
iz realizacije dosežene pri posamezni krajevni skupnosti v letu 2019.
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo
Po 74. členu Zakona o igrah na srečo se del koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo nameni
lokalnim skupnostim kot namenski vir za financiranje spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega
območja, ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in turistične infrastrukture. Navedena koncesijska
dajatev je po ZFO-1 izven obsega primerne porabe in predstavlja lastni prihodkovni vir občinskega
proračuna. Kljub konstantno padajočemu trendu prilivov je prihodek v letu 2020 ocenjen na višino
251.310 EUR.
710312 Prihodki podeljenih koncesij za vodno pravico
Ocena prihodkov Občine Cerkno iz naslova koncesijskih dajatev, podeljenih z državne ravni, ki vključuje
prihodke od podeljenih koncesij za vodno pravico tj. koriščenje vodnega potenciala (HE, MHE) za leto
2020 znaša 973 EUR na letni ravni. Prihodki od koncesij se nakazujejo v skladu s koncesijskimi akti in so
vezani na obseg opravljanja dejavnosti in podeljenih državnih koncesij. Koncesionar plačuje koncesijsko
dajatev v višini 7% od prodajne vrednosti proizvedene električne energije, plačilo pa se razdeli med
občine, na območju katerih elektrarna leži, in državo v razmerju 60:40 v korist občin. Glede na to, da
ministrstvo občin ne obvešča o pripadajočih zneskih koncesije smo znesek načrtovali zgolj na osnovi
realizacije preteklega leta.
710399 Drugi prihodki od premoženja
Postavka vključuje prihodke iz naslova najema javnih površin za potrebe tržnega sejma in postavitve
letnih vrtov ter najemnino CŠOD-ja v skupni višini 10.500 EUR, ter najemnine dvoran oz. prostorov v
lasti posameznih krajevnih skupnosti v višini 1.070 EUR.

711 Takse in pristojbine

7111 Upravne takse in pristojbine
Realizacija prihodka iz tega naslova je odvisna od števila in narave upravnih zadev, ki jih občani sprožijo
pri občinski upravi, in za katere je po Zakonu o upravnih taksah potrebno plačati upravno takso. Pretežni
del pobranih taks se nateka prek blagajniškega gotovinskega poslovanja, vzpostavljenega neposredno na
upravi občine, manjši del vplačil pa se vrši prek posebnega, upravnim taksam namenjenega podračuna
občine. Pričakovani priliv je ocenjen na višino 4.521 EUR.
712 Globe in denarne kazni
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je dolžan plačati investitor oziroma lastnik nedovoljene
gradnje, če tega ni mogoče ugotoviti, pa lastnik zemljišča, na katerem je takšna gradnja oziroma objekt.
Vrsta in stopnja degradacije in uzurpacije prostora se ugotavljata glede na vrsto in obseg nedovoljene
gradnje, posledice takšne gradnje oziroma objekta na možnosti s prostorskimi akti opredeljene namenske
rabe prostora in glede na območje, na katerem je bila izvedena nedovoljena gradnja. 50,00 % sredstev iz
naslova vplačanih nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora pripada proračunu občine, na območju
katere se nedovoljena gradnja nahaja, ostalih 50,00 % pa je prihodek državnega proračuna. Z ZOF-1 to
nadomestilo sodi med druge lastne vire financiranja občin. Upoštevaje dejstvo, da je ta prihodkovni vir v
celoti nepredvidljiv, je plan za leto 2020, enako Prihodki, ki izvirajo iz nadomestila za degradacijo in
uzurpacijo in so v celoti nepredvidljivi v letu 2020 načrtujemo v višini 2.840 EUR.
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
Na tem kontu se stekajo predvsem prihodki, ki izvirajo iz naslova lastne dejavnosti krajevnih skupnosti.
Prihodki od prodaje blaga in storitev so s strani občine predvsem občasnega in iz tega razloga
nepredvidljivega značaja, saj občine svojih storitev in blaga ne tržijo.
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
V tej skupini planiramo prihodke v višini 334.305 EUR. Z letom 2017 je Občina Cerkno uvedla
zaračunavanje enotne cene vodarine na celotnem območju občine. Vsled tega je iz naslova vodarine in
ostalih delov, ki so sestavni del cene vode predvidenih 307.444 EUR prihodkov v letu 2020. 45.000 EUR
je planiranih prihodkov, ki jih bo v proračun vplačal javni zavod LTO Laufar Cerkno iz naslova projekta
Vodilna destinacija, saj bo proračun za omenjeni projekt založil sredstva, ker jih zavod nima. 25.786 EUR
je pričakovati iz naslova komunalnega prispevka, ki je bil prav tako uveden v letu 2017. Komunalni
prispevek se odmerja investitorju ali lastniku objekta predvidenih in obstoječih zahtevnih in manj
zahtevnih objektov, ki se bodo prvič opremljali z lokalno gospodarsko javno infrastrukturo (prometno,
kanalizacijsko in vodovodno omrežje), oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali
namembnost objekta. Na izračun komunalnega prispevka vplivajo površina parcele, neto tlorisna površina
objekta, faktor dejavnosti ter indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta in neto
tlorisne površine objekta. Površina parcele objekta in neto tlorisna površina objekta se pridobita iz
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Poleg omenjenega prihodka so znotraj te skupine planirani
tudi prispevki občanov za izvajanje programov tekočega in investicijskega značaja, ter drugi izredni
nedavčni prihodki, kamor se uvrščajo sredstva podedovana po umrlih oskrbovancih, katerim je občina
plačevala oz. doplačevala domsko oskrbo. Znotraj skupine so vključeni tudi drugi izredni nedavčni
prihodki, ki se ne pojavljajo redno (npr. odškodnine zavarovalnic, bonusi zavarovalnic za neizkoriščeno
zavarovalno premijo, zamudne obresti v postopkih izvršb...).

72 KAPITALSKI PRIHODKI
V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja. Predvideni priliv od prodaje
v letu 2020 je ocenjen na višino 97.566 EUR. Osnovo za pripravo plana kapitalskih prihodkov iz
predstavlja Načrt Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Cerkno za leto 2020
ki bo občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlagan v postopku sprejema proračuna za leto 2020.
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
V letu 2020 je predvidena prodaja občinskega stanovanja v ocenjeni vrednosti 45.000 EUR, ter prodaja
gasilskega doma v Plužnjah.
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
V letu 2020 je načrtovan priliv v višini 11.888 EUR iz naslova prodaje stavbnih zemljišč, ter 678 EUR iz
naslova prodaje kmetijskih zemljišč.
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
Priliv v višini 485 EUR v letu 2020 načrtuje KS Novaki v povezavi z izvedbo programov za otroke v
mesecu decembru.
74 TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki so prihodki iz drugih javno finančnih institucij in blagajn drugih ravni države in niso
izvirni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer sredstev iz drugih blagajn javnega
financiranja in se v globalni javni bilanci konsolidirajo s transfernimi odhodki. Predvideni priliv transfernih
prihodkov v letu 2020 je ocenjen na višino 354.424 EUR ali okoli 6,5% vseh proračunskih prihodkov.
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
Sredstva predstavljajo dodaten vir, ki ga pridobi občina iz državnega proračuna ali drugih državnih virov za
posamezne investicije, pridobljena preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih
sredstev državnega proračuna. Planirana sredstva so zajeta na podlagi do sedaj znanih informacij o odobritvi
sredstev za posamezno investicijo.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Po vladnem predlogu naj bi se občinam v letu 2020 iz državnega proračuna namenila nepovratna
investicijska sredstva iz naslova 23. člena ZFO-1 v višini 3,00 % skupne primerne porabe občin
(evidentirana na obravnavanem prihodkovnem kontu). Občina Cerkno naj bi imela v letu 2020 na voljo
288.558 EUR nepovratnih investicijskih sredstev po 23. členu ZFO-1. Občina Cerkno namerava v letu
2020 predvideno kvoto nepovratnih sredstev 23. člena ZFO-1 v celoti črpati iz naslova uveljavljanja
upravičenih stroškov, ki bodo nastali v povezavi z izvedbo projekta Rekonstrukcija ovinka na LC043010
Bukovo-Grahovo.
Ministrstvo za obrambo
Požarna taksa predstavlja namenska sredstva požarnega sklada, ki se zbirajo na ravni države in jih Občini
Cerkno predvidoma mesečno nakazuje Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada RS.
Ta sredstva se ne upoštevajo več v oceno lastnih prihodkov Občine za izračun finančne izravnave in so

izven primerne porabe. Njihova namembnost je zakonsko določena. Namenjena so za nabavo gasilskih vozil
ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Pričakovan priliv za leto 2020 je ocenjen v višini 14.705 EUR.
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
Zajemajo sredstva za tekoče vzdrževanje gozdnih cest v višini 8.344 EUR, pridobljena s strani Ministrstva
za kmetijstvo in okolje, sredstva Zavoda RS za zaposlovanje in sicer kot refundacija stroškov za plačo
zaposlenega prek javnih del v višini 3.179 EUR, sofinanciranje 50% odhodkov realiziranih v preteklem letu
za delovanje skupne občinske uprave (Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno) v višini 1.547 EUR
za leto 2019, povračil subvencij tržnih najemnin v višini 120 EUR , ter 1.270 EUR sredstev pričakujemo s
strani MKGP-ja iz naslova prihodkov od prodaje lesa iz državnih gozdov, ki ležijo na območju občine.
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav
V letu 2020 je za sofinanciranje LAS-ovih projektov predvidenih 36.701 EUR sredstev in sicer:
- Dobimo se na tržnici 3 (5.424 EUR)
- Formica 3 (6.534 EUR)
- Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja (20.703 EUR)
- LAS:IKT-Digitalne rešitve (4.040 EUR).
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih inštitucij
V povezavi s projektom WiFi4EU je predviden s strani evropskih institucij priliv v višini 15.000€.

ODHODKI
Predlog proračuna predvideva v letu 2020 med odhodki bilance prihodkov in odhodkov obseg odhodkov v
višini 6.064.460 EUR.
Predvidena struktura odhodkov po ekonomski klasifikaciji:
- 30,7 % planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke,
- 33,5 % odpade na tekoče transfere,
- 32,5 % sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 3,3 % sredstev se nanaša na investicijske transfere.
TEKOČI ODHODKI
Tekoči odhodki zajemajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, stroškov
materiala in drugih izdatkov za blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov. V tej skupini
izkazujemo tudi plačilo obresti v zvezi z zadolževanjem, medtem ko se odplačilo glavnice izkazuje v računu
financiranja. Prav tako ta skupina odhodkov vključuje tudi sredstva za oblikovanje rezerv.
Podrobneje so posamezni nameni tekočih odhodkov izkazani v posebnem delu proračuna po posameznih
nosilcih oziroma področjih. V največjem deležu se nanašajo na stroške delovanja občinskih organov in
občinske uprave. Poleg tega zajemajo tudi stroške delovanja krajevnih skupnosti, stroške upravljanja z
občinskim premoženjem in stroške za specifične naloge in obveznosti občine po različnih področjih
proračunske porabe vključno s pripravo razvojne in prostorske dokumentacije, dokumentacije za izvedbo
javnih natečajev idr.

Skupaj tekoči odhodki za leto 2020 znašajo 1.863.541 EUR.
TEKOČI TRANSFERI
Ta skupina odhodkov smiselno vključuje plačila iz občinskega proračuna, za katera občina kot plačnik
neposredno ne prejme v povračilo materiala ali storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče
ali splošne narave. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo ali splošne narave. Največji obseg tovrstnih
odhodkov tvorijo transferi in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in
gospodarskih javnih služb. Prav tako so tu zajeti transferi posameznikom predvsem za zagotavljanje
socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v šolo, regresiranje oskrbe v domovih in druge oblike
transferov posameznikom. Sem sodijo tudi transferi za pospeševanje dejavnosti, ki so v javnem interesu in
jih izvajajo predvsem neprofitne organizacije kot tudi subvencije zasebnikom ali privatnim podjetjem za
pospeševanje določenih gospodarskih dejavnosti. V letu 2020 je za te namene načrtovano 2.028.626 EUR.
Pri razporejanju sredstev proračuna po posameznih namenih tekoče porabe se poleg posredovanih izhodišč
s strani ministrstva pristojnega za finance upošteva tudi obseg programa posameznega izvajalca javne
službe oziroma dejavnosti v javnem interesu. Pri obsegu sredstev za transfere posameznikom in
gospodinjstvom je potrebno upoštevati poleg valorizacije tudi predvideno gibanje števila prejemnikov in
spremembo zakonodaje po posameznih področjih.
Povečanja v tej skupni odhodkov so usmerjena predvsem v podporo posameznim razvojnim programom
kmetijstva, gospodarstva, aktivni politiki zaposlovanja, promociji in spodbujanju turizma, podpori

izvajalcem gospodarskih javnih služb.
INVESTICIJSKI ODHODKI
Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov,
prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko
vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti
projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine in
pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti.
Sredstva v tej skupini odhodkov so v letu 2020 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2019 nižja za
0,4% in znašajo 1.970.759 EUR. Posamezne investicijske naloge so opredeljene v načrtu razvojnih
programov.

INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov
prejemnikov sredstev (javnih podjetij in drugih upravljalcev premoženja občine, javni zavodi) za nakup ali
gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje,
obnove in rekonstrukcije. V letu 2020 je planiranih 201.534 EUR. Nameni porabe investicijskih transferov
so opredeljeni v Načrtu razvojnih programov po posamezni investicijski nalogi.
Podrobneje so vsi tekoči odhodki in tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi izkazani
v posebnem delu proračuna po programski klasifikaciji proračunskih izdatkov v okviru finančnih načrtov
neposrednih proračunskih uporabnikov.
Skupni investicijski nameni porabe proračuna občine Cerkno za leto 2020 znašajo 2.172.293 EUR, kar
predstavlja 35,8 % celotne proračunske porabe.

Podrobnejša obrazložitev odhodkov je podana v obrazložitvi posebnega dela proračuna.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V skladu z mednarodno primerljivo ekonomsko klasifikacijo odhodkov proračuna se sredstva, prejeta v
občinski proračun (prejemki) iz naslova vračil danih posojil, prodaje kapitalskih deležev ne vključujejo med
prihodke proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, temveč se izkazujejo posebej v t.i. računu finančnih
terjatev in naložb. Podobno velja tudi za izdatke iz naslova danih posojil, povečanje kapitalskih deležev –
ti izdatki se prav tako izkazujejo posebej v zgoraj navedenem računu.
V računu finančnih terjatev in naložb v letu 2020 niso načrtovani ne prejemki, prav tako pa ni predvidena
proračunska poraba.

C. RAČUN FINANCIRANJA
Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanja dolga in zadolževanje občine.
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije, ki jih potrdi občinski svet.
V letu 2020 dolgoročno zadolževanje ni predvideno.
Na strani odlivov pa račun financiranja izkazuje znesek odplačila glavnic za najeta posojila občine v
preteklih letih, ki se odplačujejo v breme proračuna tekočega leta. V letu 2020 bo obseg odplačil glavnic
občinskega dolga v višini 105.467 EUR.

D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
Sredstva na računih predstavljajo prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Sredstva na
računih občine se razporejajo za kritje izdatkov v okviru sprejetega proračuna in pokrivajo razliko med
tekočimi prejemki in izdatki za vse namene javne porabe v tekočem letu. Ta bilančna pozicija predstavlja
osnovo za saldiranje vseh prejemkov in izdatkov proračuna iz vseh treh bilančnih shem, tako da je proračun
kot celota izravnan in uravnotežen, kar se izkazuje z načrtovanim povečanjem ali zmanjšanjem sredstev na
računih.
Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2019 znaša 702.599 EUR.
Vključevanje prihodkov in odhodkov neposrednih uporabnikov (krajevnih skupnosti) v občinski
proračun
Zakon o javnih financah v 2. členu določa, da se v proračunu izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini,
ter vsi izdatki občine za posamezne namene. Iz določb 3. in 1. člena ZJF pa izhaja, da so neposredni
uporabniki občinskega proračuna občinska uprava ter ožji deli občine, ne glede na to, ali so pravne osebe
ali ne. Zato morajo biti vsi prihodki in odhodki vseh neposrednih uporabnikov zajeti v občinskem proračunu,
tako tudi prihodki in odhodki neposrednih uporabnikov, ki imajo status pravne osebe. Po 19.c in 19.č členu
Zakona o lokalni samoupravi morajo biti prihodki in odhodki ožjega dela občine, ki je pravna oseba, zajeti
v njegovem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna. Tako so ožji deli občin, ki so pravne
osebe, neposredni uporabniki občinskega proračuna, kar pomeni, da se financirajo neposredno iz proračuna
oziroma, da se njihovi prejemki in izdatki obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna, da
njihov finančni načrt sprejema občinski svet in da za njihovo financiranje ni potrebno skleniti posebne
pogodbe.

Zaradi predhodno navedenih določb ZLS in ZJF je potrebno zagotoviti, da se bodo tudi prejemki in izdatki
ožjih delov občin, ki so pravne osebe, dejansko izkazovali v splošnem delu proračuna med prihodki in v
posebnem delu proračuna v finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Glede na to, da iz splošnega dela proračuna niso razvidni izvirni prihodki krajevnih skupnosti, ki jih
posamezne krajevne skupnosti razporejajo v svoj finančni načrt skladno z zakonom, podajamo tabelo, kjer
so le ti razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:
KONTO
710
713
714
730

NAZIV

2019

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
PREJETE DONACIJE
Skupaj

19.306
11.989
1.095
485
32.875

POVZETEK PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
ZA LETO 2020
ŠT. NPU

KRAJEVNA SKUPNOST

PRIHODKI (CELOTNI)

ODHODKI

IZVIRNI PRIHODKI

20

BUKOVO

17.810

22.292

4.914

21

CERKNO

121.086

187.174

16.822

22

GORJE – POČE - TREBENČE

16.200

20.496

124

23

NOVAKI

22.481

29.466

2.368

24

OREHEK

10.501

12.232

868

25

OTALEŽ

31.850

193.080

3.574

26

PODLANIŠČE

11.705

30.919

949

27

RAVNE - ZAKRIŽ

18.432

25.487

421

28

STRAŽA - REKA

14.327

34.675

1.093

29

ŠEBRELJE

17.612

38.049

1.741

SKUPAJ

282.004

593.870

32.875

V občinskem proračunu smo za leto 2020 predvideli tudi fond sredstev, ki se namenijo za (so)financiranje
projektov krajevnih skupnosti. Fond je oblikovan v višini 180.000 EUR.

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

porabe kamor sodijo. Izdatki proračuna so znotraj posamezne proračunske postavke knjiženi na ustrezen
računovodski konto, po katerem je odhodek zajet v splošnem delu proračuna.

10 OBČINSKI SVET
Področje 01 – POLITIČNI SISTEM
Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot
zakonodajnih in izvršilnih organov lokalne skupnosti.
Pravne podlage:
- zakon o političnih strankah
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih financah
- statut Občine Cerkno
- sklep o financiranju političnih strank v Občini Cerkno
- pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov, ter o povračilu stroškov funkcionarjem, članom nadzornega
odbora, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta Občine Cerkno.
Glavni program 0101 – Politični sistem
Glavni program 0101 Politični sistem 0101 vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov
političnega sistema.
Podprogram 01019001 – Dejavnost občinskega sveta
Vsebina podprograma 01019001 Dejavnost občinskega sveta
Dejavnost občinskega sveta, odborov in komisij, financiranje političnih strank.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotovitev strokovnih in materialnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih teles.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in strokovnih služb.
Proračunska postavka 100100 Občinski svet - sejnine
Proračunska postavka vključuje stroške sejnin članom občinskega sveta in članom matičnih delovnih teles,
v skladu s Pravilnikom o določanju plač in drugih prejemkov, ter o povračilu stroškov funkcionarjem,
članom nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta Občine Cerkno, ki
ga je občinski svet sprejel dne 28.06.2007. Obseg razpoložljivih sredstev je za leto 2020 predviden v višini
20.012 eur.
Proračunska postavka 100101 Financiranje političnih strank
Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja političnih strank na območju občine Cerkno. Podlaga za
financiranje političnih strank iz občinskega proračuna je 26.člen Zakona o političnih strankah, po katerem
so do financiranja iz občinskega proračuna upravičene politične stranke, ki so kandidirale na zadnjih volitvah
za občinski svet in so dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
Stranka je upravičena do višine sredstev, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah..
Razdelitev sredstev za financiranje političnih strank je prikazana v sledeči tabeli:

Stranka
SDS
SD
SLS

število prejetih
glasov
198
238
426
862

% delitve

pripadajoča
sredstva

23,0
27,6
49,4

460,00
552,00
988,00

100,00

2.000

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

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

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

12 ŽUPAN
Področje 01 – POLITIČNI SISTEM
Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost župana.
Pravne podlage:
- Zakon o javnih financah

- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih uslužbencih
Glavni program 0101 – Politični sistem
Glavni program 0101 Politični sistem 0101 zajema naloge, ki jih županu nalagajo predpisi.
Podprogram 01019003 – Dejavnost župana in podžupanov
Vsebina podprograma 01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Župan v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje
sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti občine ipd.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije, ter zagotavljanje ustavnih pravic državljank in
državljanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotoviti pogoje za opravljanje županske funkcije.
Proračunska postavka 120100 Plače in drugi izdatki - župan
Strošek plače župana je načrtovan skladno z veljavno zakonodajo. Za opravljanje funkcije župana Občine
Cerkno (župan VI, od 2001 do 5000 prebivalcev), je v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju
določen 49. plačni razred. K plači mu pripada še dodatek na delovno dobo (0,33% za vsako zaključeno
leto), ter povračilo regresa za prehrano med delom (konto 4002), upoštevaje ZUJF, za funkcionarje
določeno v višini 3,52 EUR in stroškov prevoza na delo in iz dela skladno z veljavno zakonodajo.
Predpostavljamo, da bo regres za letni dopust (konto 4001) v letu 2020 županu pripadal v višini bruto
minimalne plače, ki od 1. januarja 2020 dalje znaša 940,58 EUR.
Proračunska postavka 120101 Prispevki delodajalca za socialno varnost
Glede na to, da je zaposlitev župana sklenjena kot redno delovno razmerje, so v plan vključeni še ostali
stroški dela, in sicer stroški obveznih prispevkov delodajalca za socialno varnost ob upoštevanju
obstoječih prispevnih stopenj na I. bruto (konto 4010 - Prispevek ZPIZ; konto 4011 - Prispevek ZZSZ;
konto 4012 - Prispevek za zaposlovanje; konto 4013 - Prispevek za porodniško varstvo), premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (konto 4015).
Proračunska postavka 120103 Materialni stroški
Postavka vključuje povračila stroškov, ki jih ima župan pri delu in v zvezi z njim (stroški za službena
potovanja – dnevnice, kilometrina, parkirnina ipd.), izdatke za reprezentanco, ter stroške telefona. Ostali
stroški, ki jih je nemogoče razdeliti na omenjenega proračunskega uporabnika, so zajeti pri materialnih
stroških občinske uprave.
Proračunska postavka 120105 Odvetniške storitve

Rezervirana sredstva v višini 8.685 € vključujejo plačila odvetniških in pravnih storitev, ki se jih
občina poslužuje v primeru raznih tožb in pritožb, ki so povezane s poslovanjem občine.

13 OBČINSKA UPRAVA
Področje 02– EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Področje porabe 02 – Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev
organa občinske uprave, pristojnega za finance.
Pravne podlage:
- zakon o plačilnem prometu
- pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila
Glavni program 0201 – Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
Glavni program 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor zajema sredstva za pripravo
strategij razvoja občine.
Podprogram 02019001 – Podlaga ekonomske in razvojne politike
Vsebina podprograma 02019001 Podlaga ekonomske in razvojne politike
Opredeliti strategijo razvoja občine.
Dolgoročni cilji podprograma
Opredeliti razvojne prednosti občine, prioritete in programe spodbujanja razvoja občine upoštevaje vse
vidike razvoja občine (gospodarski, socialni, okoljski, kulturni in drugi vidiki).
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotoviti pogoje za pripravo in sprejem strategija razvoja občine.
130206 Analiza razvojnih možnosti, strategija in vizualizacija Cerkno 2035
Priprava strategije je eden najbolj nujnih korakov, ki jih mora opraviti občina Cerkno. Potrebno je najti
ustrezne odgovore na potenciale, ki so že razviti in razvojne potenciale katere bomo v prihodnosti
uresničevali kot prioriteta za doseg boljše kakovosti življenja, tudi na področju gospodarstva in drugih
dejavnosti v občini. Samo z ustrezno začrtanimi cilji bomo omogočili dolgoročni razvoj občine in s tem
zagotovili prijazno okolje v katerem bomo želeli sobivati.
Glavni program 0202 – Urejanje na področju fiskalne politike
Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov
plačilnega prometa.
Podprogram 02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike
Vsebina podprograma 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Stroški plačilnega prometa, provizija Banke Slovenija.
Dolgoročni cilji podprograma
Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj učinkovito, pregledno in racionalno ravnanje z
javnimi financami, katerega prioriteta je zagotovo prilagajanje oziroma usklajevanje odhodkov občine z
razpoložljivimi prihodki.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Racionalna uporaba sredstev ob upoštevanju možnosti, ki jih lokalne skupnosti imajo pri vplivanju na
stroške plačilnega prometa in drugih finančnih transakcij.

Proračunska postavka 130201 Bančne provizije
Sredstva se namenijo za pokritje stroškov bančnih provizij, ki jih občinam zaračunavajo poslovne banke in
Banka Slovenije, (provizija za pologe bankovcev na gotovinski račun pri poslovni banki, nadomestila za
vodenje računa, negativne obresti za stanja na podračunih… ) in plačilom storitev organizacijam,
pooblaščenim za plačilni promet.
Proračunska postavka 130205 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Postavka vključuje sredstva namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za poslovni
prostor na Bevkovi ulici 9, Močnikovi ulici 2, ter Trgu Prekomorskih brigad 5.
Področje 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki
niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Glavni program 0402 – Informatizacija uprave
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti,
izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim
premoženjem, ter sredstva za poslovne prostore občine.
Proračunska postavka 130436 Projekt WiFi4EU
Cilj pobude WiFi4EU je državljanom in obiskovalcem zagotoviti dostop do interneta visoke kakovosti po
vsej EU prek brezplačnih dostopnih točk Wi-Fi na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne uprave, knjižnice
in zdravstveni domovi. Boni, ki jih Evropska komisija financira prek pobude, bodo dodeljeni za podporo
občinam pri namestitvi dostopnih točk Wi-Fi v teh središčih javnega življenja, z uporabo storitev podjetij
za namestitev omrežja Wi-Fi. Občina Cerkno se je javila na javni poziv.
Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne službe
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti,
izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim
premoženjem, ter sredstva za poslovne prostore občine.
Podprogram 04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti
Vsebina podprograma 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list RS ali drugo uradno glasilo), izdelava
in vzdrževanje spletnih strani, obveščanje medijev in drugo.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljati javnost dela občinskih organov in institucij, ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o
njihovem delu preko rednega komuniciranja.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih
medijev.
Proračunska postavka 130404 Financiranje objav
Sredstva so namenjena financiranju objav občinskih aktov, ter drugih objav v lokalnih in ostalih medijih.
Podprogram 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vsebina podprograma 04039002 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim
premoženjem.
Dolgoročni cilji podprograma
Optimalno upravljanje z nepremičninami, ki so v lasti občine Cerkno.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Ohranjanje nepremičnin v uporabnem stanju.
Proračunska postavka 130432 – Stroški razpisov, projektov
Sredstva zajemajo stroške priprave in vodenje razpisov, ter objav na portalu.
Proračunska postavka 130438 – Objekt »Bivša pekarna«
V letu 2020 je predvidena menjava vhodnih vrat.
Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin,
združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.
Pravne podlage:
- zakon o lokalni samoupravi
Glavni program 0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in
lokalne ravni
Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
vključuje sredstva za plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije.
Podprogram 06019002 – Delovanje zvez občin
Vsebina podprograma 02019001 Delovanje zvez občin
Občina Cerkno je članica Skupnosti občin Slovenije.
Dolgoročni cilji podprograma
Povezovanje z ostalimi občinami in izmenjava izkušenj in skupnega delovanja pri oblikovanju
zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo. Članstvo omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne
skupnosti.
Proračunska postavka 130621 Skupnost občin Slovenije – članarina
Proračunska postavka 130631 Združenje občin Slovenije
Občina Cerkno je članica Združenja občin Slovenije (ZOS) in Skupnosti občin Slovenije (SOS), ki sta
največji reprezentativni združenji lokalnih skupnosti Slovenije. ZOS in SOS sta uradna zastopnika
interesov občin v odnosu do državnih institucij in opravljata za svoje člane vrsto nalog. Poleg zastopanja
interesov pripravljata stališča in predloge občin pri sklepanju kolektivnih pogodb, organizirata razprave o
dokumentih ipd.. Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo letne članarine ZOS in SOS. Sredstva za
leto 2020 so načrtovana v enaki višini kot v preteklih letih.

Podprogram 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti
Vsebina podprograma 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
Občina Cerkno je skupaj še s 13 občinami Severne Primorske (Goriške statistične regije) povezana v
Mrežno regionalno razvojno agencijo Severne Primorske.
Dolgoročni cilji podprograma
Zadovoljevanje posebnih in skupnih, dogovorjenih potreb občanov na območju celotne RRA Severne
Primorske.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- koordiniranje dela in spremljanje, poročanje ter nadzor izvajanja regionalnih in drugih skupnih
razvojnih programov,
- svetovanje in prijava projektov na javne razpise za Razvoj regij,
- izdelava Regionalnega izvedbenega programa in drugih programov,
- koordiniranje dela lokalnih institucij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju regionalnih in skupnih
razvojnih programov, projektov in aktivnosti,
- sodelovanje pri pripravi državnih dokumentov razvojnega načrtovanja.
Proračunska postavka 130620 Regijska razvojna agencija – sredstva za delovanje
Sofinanciranje delovanja Mrežne regionalne razvojne agencije (MRRA) Severne Primorske (Goriške
razvojne regije) obsega izvajanje splošnih razvojnih nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni.
Proračun za leto 2020 namenja 5.675 EUR sredstev. MRRA pokriva 13 občin Severne Primorske. Deluje
kot mreža štirih lokalnih razvojnih agencij, v katero so
vključene:
– Razvojna agencija ROD iz Ajdovščine,
– RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica,
– PRC – Posoški razvojni center,
– ICRA d.o.o. Idrija – Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija.
V programskem obdobju 2014–2020 vlogo nosilne razvojne agencije opravlja Posoški razvojni center.
Višina sredstev za leto 2020 predstavlja 5,12% primerne porabe občine za leto 2020.
Glavni program 0602– Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva
za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.
Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Vsebina podprograma 06019001 Delovanje ožjih delov občin
Stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški.
Proračunska postavka 130628 Nagrada za delo predsednikov
4.124 EUR sredstev je v letu 2020 predvidenih kot nagrada za delo predsednikov krajevnih skupnosti.
Sredstva se bodo namenila desetim predsednikom in sicer vsakemu v višini 377 EUR bruto.
Glavni program 0603– Dejavnost občinske uprave
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Podprogram 06039001 – Administracija občinske uprave
Vsebina podprograma 06039001 Administracija občinske uprave

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi , ter materialne
stroške občinske uprave.
Dolgoročni cilji podprograma
Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za materialne stroške tako, da je izvajanje vseh
storitev in posredovanje informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi
zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot
zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi
primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Načrtovana sredstva omogočajo tudi izpopolnjevanje
funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature…
Letni izvedbeni cilji podprograma
Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.
Proračunska postavka 130600 Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obseg sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi je oblikovan na podlagi števila in strukture
zaposlenih v skladu z dejansko zaposlenostjo ob upoštevanju kadrovskega načrta delovnih mest, ki v letu
2020 predvideva 10 zaposlenih za polni delovni čas, ter 40 % zaposlitev pravnika. Pri načrtovanju mase
plač za leto 2020 pa je dodatno upoštevan decembra 2018 sklenjene stavkovni sporazum med Vlado
Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja, na podlagi katerega so bili sprejeti in v Uradnem listu
RS št. 80/2018 poleg Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju objavljeni tudi aneksi h
kolektivnim pogodbam v javnem sektorju. Skladno s temi akti, s katerimi se delovna mesta in nazivi v
javnem sektorju uvrščajo v plačne razrede, so se povišale uvrstitve delovnih mest in nazivov tako, da so se
praviloma za en plačni razred višje uvrstila delovna mesta, ki so bila v letu 2017, pred odpravo plačnih
anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, delovna mesta, ki so bila v letu 2017, pred odpravo
plačnih anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in VII/2, pa so
praviloma uvrščena za dva plačna razreda višje. Konkretno to pomeni, da so javni uslužbenci, skladno z
Aneksom št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave
samoupravnih lokalnih skupnosti, pravico do izplačila višje plače glede na uvrstitev delovnega mesta
pridobili s 1. januarjem 2019 za prvi plačni razred povišanja, s 1. novembrom 2019 pa bodo pridobili
pravico do izplačila višje plače še za drugi plačni razred povišanja.
Sredstva za regres za letni dopust so za leto 2020 načrtovana v bruto višini minimalne plače, ki od 1. januarja
2020 dalje znaša 940,58 EUR.
Proračunska postavka 130601 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Pri načrtovanju sredstev za prispevke za socialno varnost so upoštevane veljavne prispevne stopnje na
načrtovano maso plač (I. bruto). Ob dejstvu, da se masa osnovnih plač za leto 2020 glede na realizacijo
osnovnih plač v letu 2019 povečuje, se ob sicer nespremenjenih prispevnih stopnjah za socialno varnost
sorazmerno povečuje tudi obseg potrebnih sredstev za kritje prispevkov za socialno varnost, ki se odvajajo
od mase plač (I. bruto), in sicer za kritje prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevka za
zdravstveno zavarovanje, prispevka za zaposlovanje in prispevka za porodniško varstvo.
Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (konto 4015) so načrtovana
skladno s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za
javne uslužbence (Uradni list RS, št 80/2019), po katerem minimalna premija znaša 30,53 EUR (ta je s 1.
1. 2020 za 3,40 % višja), povečana za dodatno premijo, katere višina je odvisna od dopolnjenih let
delovne dobe javnega uslužbenca na dan 1. 8. 2003, čemur naj bi na letni ravni zadoščalo 2.825 EUR.

Proračunska postavka 130603 Materialni stroški občinske uprave
V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave in organov so zajeta vsa plačila materialnih stroškov in
storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave ter sredstva za kritje posrednih in skupnih
stroškov vseh organov občine.
Proračunska postavka 130604 Tekoče vzdrževanje opreme – občinska uprava
V letu 2020 se na omenjeni proračunski postavki tako kot tudi v preteklih letih zagotavljajo sredstva za
vzdrževanje službenih vozil (od servisov do tehničnih pregledov), zavarovalne premije tako za opremo,
kot tudi prostore občinske uprave. Največji delež znotraj postavke pa predstavlja tekoče vzdrževanje
licenčne programske opreme.
Proračunska postavka 130632 Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov (DPO paket)
Sredstva so namenjena izvajanje vseh nalog pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ki jih določa
39. in drugi členi Uredbe GDPR ter predpisi Republike Slovenije.
Proračunska postavka 130634 Varstvo pri delu
Sredstva so namenjena za letno plačilo zunanjega izvajalca po pogodbi za urejanje zadev s področja
varstva pri delu skladno z zakonodajo. Višina sredstev je ocenjena na osnovi doslej prejete ene ponudbe.
Proračunska postavka 130615 Nakup opreme – občinska uprava
Izdatki za nakup opreme vključujejo stroške nakupa opreme s ciljem modernizacije obstoječe in
nadomestitve dotrajane opreme, ki je potrebna za delo občinske uprave.
Podprogram 06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
Vsebina podprograma 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
Podprogram zajema plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov,
investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.
Dolgoročni cilji podprograma
Transparentno, racionalno in učinkovito upravljanje z razpoložljivim premoženjem občine, usmerjenih
predvsem v ohranitev uporabne vrednosti objektov in opreme, zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za
zaposlene in uporabnike storitev občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Vzdrževana službena vozila in ostala oprema, ter zgradba v katerih deluje občinska uprava, zavarovano
premoženje občine.
Proračunska postavka 130615 Nakup opreme – občinska uprava
Izdatki za nakup opreme vključujejo stroške nakupa pisarniških stolov, tiskalnika, ter za potrebe
komunalnih delavcev nakup ročnega akumulatorskega viličarja.
Proračunska postavka 130627 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
Na tej postavki so planirana sredstva za vzdrževanje poslovnih prostorov občinske uprave, vključno z
zavarovalnimi premijami za objekt. Sredstva so glede na leto 2019 načrtovana v nespremenjenem obsegu.

Proračunska postavka 130633 Vzpostavitev alarmnega sistema in sprejem signala
Občinski prostori imajo instalirano alarmno napravo in senzorje po prostorih. Potreben je premik
senzorjev v nekaterih prostorih zaradi kasneje montiranih notranjih enot klimatskih naprav ter
vzpostavitev sistema za delovanje. Poleg tega zajema postavka tudi vzdrževanje linije za javljanje
sprožitve alarma in intervencijo. Višina sredstev je ocenjena na osnovi prejete ponudbe.

Področje 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske
oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.
Varnost v najširšem pomenu je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in
varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem
tudi Občine Cerkno se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter zagotavljanje delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v
primeru vojne in drugih izrednih razmer.
Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednji glavni
program:
- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Glavni program 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Glavni program 0703 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
-

07039001
07039002

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

Vsebina podprogramov je naslednja:
-

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in
usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč,
usposabljanje in opremljanje gasilcev, organizacije, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne
zaščite.

-

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja
organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev. Dejavnosti gasilskih
društev in občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in
gasilske opreme investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Pregled predpisov:
-

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Zakon o varstvu pred požarom
Zakon o gasilstvu
Zakon o varstvu pred utopitvami
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje in pomoč
Uredba o merilih in za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite

-

Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite
Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Navodila za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah
Navodila za pripravo ocen ogroženosti

Podprogram 0703901 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami ter katastrofami je ena od osnovnih izvirnih
pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko govorimo o občini Cerkno pa je to še posebnega pomena, saj občina leži
na območju velike potresne ogroženosti, možnih ekstremnih padavin, kar ob zelo neugodni konfiguraciji
terena še dodatno povečuje ogroženost prebivalstva na tem območju. Občino Cerkno ogrožajo požari,
poplave, zemeljski plazovi, neurja, žled, nesreče z nevarnimi snovmi, potresi. Vse to pa pomeni ogrožanje
varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje
opremljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in
usposabljanja ter sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge
pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje opreme za reševanje.
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč je mogoče opravljati s poklicnimi ali prostovoljnimi
reševalnimi službami. Sodelovanje v enotah, organih in službah Civilne zaščite Republike Slovenije je
organizirano po načelu državljanske dolžnosti.
S sklepom o organiziranju sil za zaščito reševanje in pomoč v občini Cerkno so organizirane enote, službe,
organi Civilne zaščite ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč z namenom opravljanja nalog zaščite,
reševanja in pomoči na občinskem nivoju. Te enote, službe organi in druge sile za ZRP so:
 Poveljnik Civilne zaščite Občine Cerkno , njegov namestnik ter Štab Civilne zaščite občine Cerkno
 Poverjeniki za Civilno zaščito Občine Cerkno in njihovi namestniki
 Enota za prvo pomoč
 Enota za podporo
Lokalno javno gasilsko službo opravljajo prostovoljna gasilska društva združena v Gasilsko zvezo Cerkno.
Osrednja gasilska enota v občini Cerkno je PGD Cerkno
Lokalno javno gasilsko službo v občini Cerkno opravljajo:
 Prostovoljno gasilsko društvo CERKNO za območje:KS Cerkno ter naselja Bukovo, Cerkljanski
vrh, Cerkno, Čeplez, Dolenji Novaki, Gorenji Novaki, Gorje, Jagršče, Jazne, Jesenica, Labinje,
Laznica, Lazec, Orehek, Otalež, Planina pri Cerknem, Plužnje, Podlanišče, Podpleče, Police,
Poljane, Poče, Ravne pri Cerknem, Reka, Straža, Šebrelje, Travnik, Trebenče, Zakojca in Zakriž.
(osrednja enota v občini).
 Prostovoljno gasilsko društvo NOVAKI za območje KS:Novaki, Dolenji Novaki,Gorenji Novaki
 Prostovoljno gasilsko društvo GORJE-POČE-TREBENČE za območje KS Gorje, Gorje, Poče,
Trebenče, Laznica
 Prostovoljno gasilsko društvo ZAKRIŽ za območje:KS Zakriž – Ravne, Zakriž
 Prostovoljno gasilsko društvo RAVNE za območje:KS Zakriž- Ravne, Ravne pri Cerknem.
 Prostovoljno gasilsko društvo BUKOVO - ZAKOJCA za območje: KS Bukovo, KS Orehek,
Bukovo,Zakojca, Orehek, Jesenica, Laharn, Kojca, Zabže.
 Prostovoljno gasilsko društvo ŠEBRELJE za območje:KS Šebrelje, Šebrelje.
 Prostovoljno gasilsko društvo PLUŽNJE za območje:KS Otalež, Otalež, Jazne, Lazec, Plužnje,
Travnik.

 Prostovoljno gasilsko društvo PLANIA – ČEPLEZ za območje: Planina, Čeplez Podlanišče,
Podpleče, Cerkljanski vrh.
Poleg tega ima občina Cerkno za nemoteno opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in
pomoči sklenjene pogodbe z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so preprečevanje oziroma ublažitev posledice
naravnih in drugih nesreč. Odražalo se bo predvsem na izboljšanju pripravljenosti, odzivnosti, racionalnosti
in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč, obvarovanje ljudi, živali, materialne in druge
dobrine, kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč.
Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja, število
usposobljenih članov po programu, udeležba na seminarjih, udeležba na permanentnih usposabljanjih,
udeležbe na tekmovanjih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev.
Letni cilji Civilne zaščite občine Cerkno so: preprečevanje oziroma ublažitev posledic naravnih in drugih
nesreč, zagotavljanje kadrovskih in materialno tehničnih možnosti za delovanje sistema opazovanja
obveščanja in alarmiranja, upoštevanja in doseganje določil za popolnjevanje kadrovske in materialne
formacije enot, služb in organov Civilne zaščite po sklepu o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč
v občini Cerkno s prilogama kadrovske in materialne formacije izdelane na podlagi Uredbe o organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje in pomoči ter Pravilnikom o kadrovskih in
materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite.
Podprogram 0703901 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Predlog proračuna za leto 2019
Podprogram 0703901 pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč se deli na naslednje
podprograme:
130700 Zaščita in reševanje
130701 Gorska reševalna služba
130702 Zaščita in reševanje – sofinanciranje tehnične opreme
130708 Strokovno delo v sistemu zaščite in reševanja
130712 Ekipe CZ
Proračunska postavka 130700 Zaščita in reševanje
Izgradnja štabne sobe za vodenje intervencij. Občina mora imeti primeren prostor za vodnje večjih
intervencij katere se zgodijo na območju celotne občine Cerkno. Izgradnja štabne sobe se vleče že od
nastanka občine. Na ravni GZ cerkno se je že v preteklosti sprejelo sklep, da se za potrebe gasilstva ter
posledično civilne zaščite občine Cerkno zgradi štabno sobo v PGD Cerkno. Štabno sobo se bo zgradilo
(podprogram 130700). Celotna investicija je ocenjena na 20.000,00€. V tem znesku so zajeta gradbena dela
, postavitev ter ureditev elektrifikacije za neodvisno delo v primeru izpada električne energije, oprema sobe
z pohištvom, računalniki, računalniškim sistemom za vodenje intervenci, radijskimi postajami za
komunikacijo med enotami na terenu…
Gradbena dela, zidaki, plošča, vrata, okna, električna napeljava, električna omarica, internet, ureditev tlakov
v vseh povezanih prostorih, beljenje, stene, stopnice..
Radijske postaje, monitorji, računalniški sistem za vodenje, intervencija net (sistem za obveščanje), mize,
stoli, pohištvo za nemoteno delo, priprava kart, elektrfikacija (vzpostavitev neodvisnega sistema v primeru

izpada električne energije). V dogovoru z vodstvom PGD Cerkno se bodo sredstva namenila tudi za urejanje
dokumentacije.
130700 Zaščita in reševanje
Vrsta odhodka

Predlog 2020
SKUPAJ

10.000,00
6.000,00

Proračunska postavka 130701 Gorska reševalna služba
Izplačilo po pogodbi med GRS Tolmin ter Občino Cerkno.
130701 Gorska reševalna služba
Vrsta odhodka

Predlog 2020

Izplačilo po pogodbi med GRS Tolmin ter Občino Cerkno

685
SKUPAJ

685

Proračunska postavka 130712 Ekipe CZ
V skladu z uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč se je
ustanovilo ekipo TRE Občine Cerkno katera deluje pod okriljem operativne gasilske enote Cerkno. Za
potrebe delovanja ekipe se bo nabavilo hidravlične cilindre ter opore. Del sredstev se bo namenilo za
delovanje ekipe, reševanje ter iskanje pogrešenih oseb na področju občine Cerkno.
Sredstva se bodo namenila za (materialne stroške ekipe, literaturo, izpit, osebno opremo članov ekip…..),
ter preostalo opremo ekip.
130712 Ekipe CZ
Vrsta odhodka

Predlog 2020

Hidravlični cilindri, opore, osebna oprema pripadnikov…

9.000,00
SKUPAJ

4.000,00

Proračunska postavka 130702 Zaščita in reševanje – sofinanciranje tehnične opreme
Del sredstev se nameni za nakup opreme Radio kluba Cerkno S50E. Oprema se bo nabavila v skladu z
sklepom upravnega odbara radio kluba Cerkno S50E. Drug del postavke se nameni za opremo v sistemu
ZIR.
Proračunska postavka 130702 Zaščita in reševanje – sofinanciranje tehnične opreme
Del sredstev se nameni za nakup opreme Radio kluba Cerkno S50E. Oprema se bo nabavila v skladu z
sklepom upravnega odbara radio kluba Cerkno S50E. Drug del postavke se nameni za opremo v sistemu
ZIR.

130702 Zaščita in reševanje - sofinanciranje tehnične opreme
Vrsta odhodka

Predlog 2020
1.800,00
SKUPAJ
1.800,00

Proračunska postavka 130708 Strokovno delo v CZ
Operativno-strokovno vodenje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč se organizira in
izvaja kot enoten sistem. Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem
območju.V občinski pristojnosti je:
urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu s tem zakonom;
spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih;
zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim
informacijsko komunikacijskim sistemom;
načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja;
organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite;
organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine;
določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito,
reševanje in pomoč v občini;
zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč;
določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena;
usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo;
zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;
določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini;
mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči
Vse te naloge ter pristojnosti se ureja, v skladu z dogovorom med GZ ter županom občine.
130702 Strokovno delo v CZ
Vrsta odhodka
SKUPAJ

Predlog 2020
13.000,00
10.000,00

Podprogram 0703902 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Proračunska postavka 130703Dejavnost Gasilske zveze Cerkno
Gasilstvo je organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi
pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva preko sistema financiranja, in
sicer za:

130703 Dejavnost Gasilska zveza Cerkno
Vrsta odhodka
Predlog 2020
Opravljanje nalog prostovoljnih gasilskih društev:
- gašenje in reševanje v primeru požarov,
- reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč,
- izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva,
- načrtno kadrovanje in usposabljanje na nivoju društva,
- nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme,
- gradnja in vzdrževanje gasilskih domov,
- usposabljanje gasilske mladine,
- druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.
Opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog gasilske zvez:
- izvajala načrtno kadrovanje in usposabljanje gasilcev na nivoju občine,
59.383,00
- na nivoju občine skrbela za načrten in usklajen razvoj ter opremljenost gasilskih enot
v
skladu s predpisanimi merili,
- skrbela za načrtno in usklajeno delovanje gasilskih enot v občini,
- skrbela za povezavo med gasilskimi društvi in občino ter službami sistema za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- izvajala naloge, ki so jih nanje prenesle država ali občina
- zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov,
- zavarovanje oseb, opreme in objektov,
- izvajala druge organizacijske in razvojne naloge gasilstva.
SKUPAJ

49.383,00

Proračunska postavka 130704 Sofinanciranje zdravstvenih pregledov in stroškov prevoza
Po zakonu mora vsak operativni gasilec biti zdravstveno pregledan vsake tri leta. Glede na omejena sredstva
se obnavljajo zdravniški pregledi, prav tako pa se poskuša čim več novih članov kateri uspešno opravijo
tečaj zdravstveno pregledati po 4. členu pravilnika. V času veljavnosti zdravniškega pregleda se poskuša
člane poslati na čim več tečajev. Občina Cerkno pa ne zagotavlja sredstev za izvajanje zdravniških
pregledov po 3. Členu pravilnika o zdravstveni sposobnosti operativnih gasilcev. Glede na usmeritve po
skladnem razvoju gasilskih društev se bodo iz posameznega društva udeležili le člani kateri se bodo udeležili
izobraževanja ter člani katerim je zdravniški pregled potekel. GZC ima 203 operativnih gasilcev v skladu
z uredbo o organiziranju , opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Pri tem je
potrebno poudariti da bi morali vsi operativni gasilci imeti danes veljavni zdravniški pregled. Drugi del
postavke naj bi delno pokril stroške prevozov kateri nastanejo od delovanju dejavnosti zaščite in reševanja.
1307040 Sofinanciranje zsdravstenih pregledov in stroškov prevoza
Vrsta odhodka
Predlog 2020
Zdravniški pregledi po pravilniku o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih
12.000,00
gasilcev
SKUPAJ
6.000,00

Proračunska postavka 130705 Gasilska zveza sofinanciranje tehnične opreme.
Sredstva iz te postavke se bodo porabila predvsem za nabavo osebne zaščitne opreme ter pokritja sroškov
zaradi izobraževanja članov. Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje
in pomoč ureja tudi minimalne kriterije za opremljanje gasilskih enot z osebno zaščitno opremo. Osebno
zaščitno opremo so deležni le operativni gasilci. Osebna zaščita oprema obsega: gasilsko čelado, gasilski
pas, gasilsko zaščitno obleko, gasilski škornji, gasilske zaščitne rokavice, radijske postaje, dihalni aparati,
varnostni pasovi. Prav tako pa se tudi tukaj kažejo potrebe po zamenjavi že dotrajane osebne zaščitne
opreme. Predvidena sredstva se bodo namenila za popolnitev osebne opreme. Vsa nabavljena osebna
zaščitna oprema bo nižjega cenovnega razreda ne glede na pa bo oprema še zmeraj v skladu z standardi
ter tipizacijo GZS.
130705 Gasilska zveza sofinanciranje tehnične opreme
Vrsta odhodka
Predlog 2020
Osebna zaščitna oprema gasilca, podkape, luči, zzaščitne gasilske obleke, čevlji,
10.000,00
servisi…
SKUPAJ
10.000,00
Proračunska postavka 130709 Nakup gasilskega vozila.
Gasilske enote v občini Cerkno se opremljajo v skladu z uredbo o organiziranju in opremljanju gasilskih
enot. Po uredi bi morala gasilska društva v GZ Cerkno razpolagati z naslednjimi vozili prav tako pa bi v
skladu z uredbo ter 19. Členom te uredbe biti opremljena z minimalnimi merili do 1.1.2014. V spodnji tabeli
so podane potrebe za posamezno prostovoljno gasilsko društvo v GZ Cerkno.
PGD NOVAKI
Dejansko
stanje
2.

PV1

Dejansko
stanje
2.
PV1

Letnik
1991

Ocenjeni strošek
Merilo
zamenjave
Ni po merilih in ne
2004
izpolnjuje pogojev
41.800,00
PGD GORJE POČE TREBENČE
Življenjska
Ocenjeni strošek
doba do
Merilo
zamenjave
1996
Odpis v letu 2018
41.800,00

Letnik

Življenjska
doba do

2006

2016

Letnik
1999

Življenjska
doba do

Z DDV
50.966,00

Z DDV
50.966,00

PGD BUKOVO
Dejansko
stanje
2.

GVGP1

Merilo
Ni po merilih in ne
izpolnjuje pogojev

Ocenjeni strošek
zamenjave

Z DDV

41.800,00

50.966,00

PGD ŠEBRELJE
Dejansko
stanje
AC 161. 100
3. GVM 1

Letnik
1976
2014

Življenjska
doba do
2001
2019

Merilo
Ni po merilih in ne
izpolnjuje pogojev
Izpolnjuje merilo

Ocenjeni strošek
zamenjave

Z DDV

103.700,00
0,00

126.514,00
0

Ocenjeni strošek
zamenjave

Z DDV

103.700,00

126.514,00

41.800,00

50.966,00

Ocenjeni strošek
zamenjave

Z DDV

103.700,00

126.514,00

41.800,00

50.966,00

Ocenjeni strošek
zamenjave

Z DDV

41.800,00

50.966,00

103.700,00

126.514,00

Ocenjeni strošek
zamenjave

Z DDV

41.800,00
103.700,00

50.966,00
126.514,00

PGD RAVNE
Dejansko
stanje
Letnik
GVV1 ni
1.
vozila
2.

PV1

1999

Življenjska
doba do

Merilo

2004

Ne izpolnjuje
Ni po merilih in ne
izpolnjuje pogojev
PGD PLUŽNJE

Dejansko
stanje

Letnik

Življenjska
doba do

1.

GVGP 1

1993

2003

2.

GVM 1

2009

2014

Letnik

Življenjska
doba do

1999

2004

1980

2005

Letnik

Življenjska
doba do

2005

2010

Merilo
Ni po merilih in ne
izpolnjuje pogojev
Izpolnjuje merilo živl.doba
prekoračena
PGD PLANINA ČEPLEZ

Dejansko
stanje
1.

PV1

2. AC16-30

Merilo
Ni po merilih in ne
izpolnjuje pogojev
Ni po merilih in ne
izpolnjuje pogojev
PGD ZAKRIŽ

Dejansko
stanje
1.
2.

GVM 1
GVV1

Merilo
Izpolnjuje merilo živl.doba
prekoračena
NI VOZILA

PGD CERKNO
Dejansko
stanje
1.

PV1
GVC 163. 15, GVC
16-25
GVC 164.
24

Letnik

Življenjska
doba do

2010

2015

Merilo
Izpolnjuje merilo živl.doba
prekoračena

2026

NI VOZILA
Izpolnjuje merilo Ni last
društva

2001

Ocenjeni strošek
zamenjave

Z DDV

29.280,00

35.721,60

231.800,00

282.796,00

0,00

0

Sklep Gasilske zveze Cerkno z dne 25.3.2019 je, da je v letu 20119- 2020 na vrsti PGD Cerkno za nabavo
vozila GVC 16-15. Staro vozilo GVC 16-24 se s sklepom prerazporedi v PGD Planina Čeplez.

130709 Nakup gasilskega vozila
Vrsta odhodka
PGD Cerkno GVC16-15

Predlog 2020
180.000.00
SKUPAJ
90.000,00

Gasilsko vozilo s cisterno GVC-16/15
Opredelitev
Gasilsko vozilo s cisterno GVC-16/15 je vozilo z vgrajenim rezervoarjem za vodo, volumna med 1500 in
2000 l, gasilsko tehnično opremo ter najmanj eno hitron apadalno napravo. Vozilo ima vgrajeno gasilsko
centrifugalno črpalko, gnano preko motorja vozila. Vgrajena mora biti skladno z določili standarda DIN
14420. Izpolnjevati mora določila razreda:
FPN 10-2000 / FPH 40-250 skladno s SIST EN 1028-1,2 (NT- in VT-črpalka).
Posadka vozila so zmanjšan oddelek 1+5 ali oddelek 1+8 ter vmesne možnosti. Namen
Gasilsko vozilo s cisterno GVC-16/15 se uporablja za gašenje in reševanje pri požarih ter
za srednje zahtevne tehnične intervencije.
Namenjeno je večjim gasilskim enotam. S posadko sestavlja gasilsko taktično enoto — zmanjšan oddelek
ali oddelek.
Mere vozila in oznake
Dolžina vozila ne sme presegati 7500 mm, širina je lahko največ 2500 mm, višina pa 3400 mm (merjeno
prazno vozilo s pripadajočo opremo na strehi).
Skupna masa vozila sme znašati največ 14.500 kg.
Oznaka vozila je GVC-16/15, osnovo za izdelavo določil predstavlja standard DIN 14530- 27.
Tehnične zahteve
Splošne tehnične zahteve za gasilsko vozilo s cisterno GVC-16/15 so določene v standardih SIST EN 18461, SIST EN 1846-2 in SIST EN 1846-3.
Posebne tehnične zahteve so določene v standardu DIN 14530-27, razen za uporabo modrih luči in radijskih
zvez.
Za podvozje se uporabi vozilo, ki se prodaja kot gospodarsko vozilo. Glede na predvideno področje uporabe
vozila se lahko izbereta pogona 4x2 ali 4x4.
Na vozilu morata biti spredaj in zadaj nameščena priklopa, da je omogočena vleka vozila v obe smeri.
Izvedba je stvar proizvajalca in mora omogočati vstavitev škopca (velikost 3, skladno z DIN 82101).

Namesto tega je dopustna namestitev 2 škopcev (velikost 3, skladno z DIN 82101) na prednjem in zadnjem
delu vozila.
Na vozilo je lahko na željo naročnika nameščena vlečna kljuka za vleko prikolice. Dovoljena priključna
obremenitev prikolice mora biti označena s posebno tablico.
Penilo, predvideno za namestitev v vozilo, je lahko shranjeno v namenskih posodah ali rezervoarju,
vgrajenem v vozilo. V prostoru za moštvo so nameščeni IDA.
V ali na nadgradnjo vozila mora biti vgrajen svetlobni stolp, s katerim je mogoče okrog vozila razsvetljevati
bližnjo in daljno okolico v vseh smereh. Sistem dviganja je lahko mehanski, pnevmatski ali električni. Vir
energije za razsvetljavo je lahko napajan iz elektroagregata ali neposredno iz vozila. Namestitev svetil,
njihova jakost in izvedbena tehnologija ter način upravljanja so stvar dogovora med naročnikom in
izvajalcem. Na levem in desnem boku ter zadnjem delu vozila morajo biti nameščena svetila za neposredno
osvetlitev delovnih površin okoli njega. Namestitev svetil, njihova jakost in izvedbena tehnologija ter način
upravljanja so stvar dogovora med naročnikom in izvajalcem.
Notranjost nadgradnje vozila mora biti ustrezno osvetljena, da je omogočeno varno dostopanje, prevzemanje
in vračanje opreme. Namestitev svetil, njihova jakost in izvedbena tehnologija ter način upravljanja so stvar
dogovora med naročnikom in izvajalcem. Nameščena oprema mora zadostiti zahtevam iz tabele 10.
Nadgradnjo se bo izdelalo na podvozja je MAN TGM 13.290 4X4 BL FW / LN34MG03 (Številka šasije:
WMAN34ZZ3LY405784)
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA NADGRADNJO
Nadgradnja mora biti izdelana in certificirana po upoštevajočih standardih:
-

EN 1846 / evropski standard za Gasilska vozila: »Splošne zahteve glede varnosti in sposobnosti
gasilskih vozil«

-

ECE R 14 / certifikat za pritrdišča varnostnih pasov

-

ECE R 16 / certifikat za varnostne pasove

-

ECE R 29 / certifikat za zaščito potnikov v kabini tovornih vozil

Potrebno priložiti dokazila/certifikate.
●

Posadka vozila 1 + 1 + 2 + 4 (1+7)

Armaturna plošča:
-

Vgrajena bo 2x mobilna UKV postaja MOTOROLA DM4600 ali enakovredno, mora biti
montirana na spodnjem delu armaturne plošče.

Vozilo bo opremljeno z odvojenim mestom za radijsko postajo do prostora s črpalko. Oddvojeno
mesto naj bo povezano z eno izmed radijskih postaj iz kabine. V vozilu je vgrajena vzvratna kamera.

Med voznikom in sovoznikom so vgrajena
vklopno/izklopna stikala za:
●
●

vklop/izklop razsvetljave vozila zunaj
vklop/izklop modrih svetlobnih teles

●
●
●
●
●

vklop/izklop zvočnih teles Martin Horn
indikator odprtih vrat in rolet
indikator dvižnega stebra
indikator preklopne lestve
indikator odprtega zaboja na strehi

Prva vrsta (v kabini podvozja): voznik in sovoznik:
Med sedežema spredaj se namesti dva nosilca za čelado, 2x ročna UKV postaja in 2x svetilka. Vgrajene
so preproste tipke za vklop komplet modre luči, sireno, stranske luči v nadgradnji in notranjosti
nadgradnje, več je opisano v nadaljevanju dokumenta. Med sedežema bo nosilec za prenosnik na
sovoznikovem delu.
Oprema

Št.

Opozorilni telovnik

2

SIST EN
471

DN

Kabina za moštvo:
Kabina za posadko bo zgrajena iz Al pločevine po standardu EN 1846 - ECE R 14, R 16 in R 29. Kabina je
samostoječe pritrjena na šasijo. Z vozniško kabino je povezana s tesnilnim okvirjem. Odprtina med osnovno
kabino in kabino posadke je primerne velikosti in služi za komunikacijo med voznikom/sovoznikom in
posadko. Notranjost kabine je izdelana iz korozijsko odpornih materialov. Sedeži in nasloni so iz materialov,
ki jih je možno enostavno čistiti z vlažno krpo. Vsi sedeži so opremljeni s homologiranimi tritočkovnimi
varnostnimi pasovi po certifikatu ECE R 16. Varnostni pasovi so prav tako vgrajeni na konstrukcijo kabine
s homologiranimi pritrdišči po certifikatu ECE R 14. Tla prostora za posadko so obložena z ne drsljivo
podlogo. Na stropu kabine je nameščen kvalitetni ročaj za oprijem med vožnjo, kateri hkrati služi tudi za
razsvetljavo kabine v LED tehniki. V kabini je na primernem mestu nameščeno stikalo za vklop razsvetljave
tudi, ko so vrata zaprta. Prostor za posadko je tako primerno osvetljen. Vstop in izstop posadke v prostor za
posadko je preko zgibnih oziroma rotirajočih stopnic, ki z odpiranjem ustvarijo poševno lego, ki omogoča
lažje in varnejše vstopanje in izstopanje. Gibanje teh stopnic je pogojeno z odpiranjem vrat in imajo vgrajeno
blokado v kolikor oseba stoji na stopnici se vrata ne morejo več odpirati ali zapirat. Vrata se se odpirati
preko 80⁰. V zaprti legi so zaščitene proti vdoru vode in prahu. Stopnice so osvetljene, prekrite z proti drsnim
posipom oziroma premazom minimalne klase R12 po EN 13036-4 (priložiti dokazilo). Izpostavljeni deli
mehanizma za gibanje stopnic so skriti in ustrezno zaščiteni proti poškodbam. Za lažji vstop / izstop služijo
drogovi za oprijemanje. Okna vrat se odpirajo z elektromotorjem. Vrata so kovinska okno je samo v
zgornjem delu. Spodnji del kabine mora biti zaradi segrevanja menjalnika in motorja toplotno izoliran. Med
kabino vozila in moštvom mora biti dobro tesnjeno. V primeru večjega hrupa bo med kabino vozila in
kabino moštva osnovno dvosmerno ozvočenje.

Oprema

Št.
4

SIST EN
137

DN

Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce (skupina 3)
Celo obrazna maska za IDA, izvedba za gasilce (skupina 3)

4

SIT EN 136

DN

Druga vrsta:
Dva sedeža, obrnjena v nasprotni smeri vožnje, naslona sedežev in sedišče sedeža bosta nameščena
levo in desno z vgrajenim zgibnim nosilcem za IDA, ki omogočajo namestitev aparata z eno
kompozitno tlačno posodo 6,8 l/300 bar, Ima blokado odpiranja, ki se sprosti ročno. Ročica je lahko
dostopna.
Druga vrsta, vmesni prostor:
Na ta vmesni prostor so nameščeni:
Kjer je vgrajen IDA se na primernih mestih vgradi nosilec za obrazno masko.
Oprema druga vrsta vmesni prostor med sedežema

Št.

Ročne akumulatorske svetilke

4

DN

Termokamera

1

DN

1

DN

Ročna UKV postaja s polnilcem

4

DN

Torba s prvo pomočjo in aplikacijo kisika
(200bar/2l)

1

DN

Paket medicinskih rokavic (200kos)

1

DN

Merilnik plinov Ex-O2-CO (4 in 1), s polnilcem

Tretja vrsta:
Štirje sedeži, zunanja dva pri vratih, z vgrajenima zgibnima nosilcema za IDA. Kjer so vgrajeni IDA so na
primernih mestih vgrajeni nosilci za obrazno masko
Omogočata namestitev aparata z eno kompozitno tlačno posodo 6,8 l/300 bar. Imajo blokado
odpiranja, ki se sprosti ročno. Ročica mora je lahko dostopna. Sedeži so opremljeni s homologiranimi
tritočkovnim varnostnimi pasovi.
Tretja vrsta, predali pod sedežem:
Predali so snemljivi, da je možno opremo odnesti na teren.
Oprema

Št
.

Zaščitna očala in maske, drobni material

8

DN

Plastenka pitne vode 0,5l

12

DN

Gasilski zaščitni pas

4

Odeja (190x140 cm)

2

DN

Delovni pas Petzl ali primerljiv

2

DP

Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom

2

DP

SIST EN 358

DN

Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag,
zaščitni razred 1

2

SIST EN
381-5

DN

Kabina za moštvo splošno:
Na primernem mestu so montirane štiri rezervne tlačne posode.
Pred izstopom levo in desno so nameščena:

Oprema

št.

Varnostni triopan

2

DN

Signalni lopar (napis GASILCI)

2

DN

Nadgradnja splošno:
Pomožni kovinski okvir za nadgradnjo je izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno
povezana in pocinkana. Nanj so pritrjena pritrdišča za nadgradnjo (oprema) ter nosilci za vpetje
kardanskega pogona črpalke in rezervoarja za vodo. Pomožni okvir j bo preko elastičnih elementov
pritrjen na podvozje vozila. Celotno podvozje vozila je zaščiteno z brizgano zaščito proti koroziji.
Nadgradnja vozila bo izdelana kot samonosna aluminijasta konstrukcija (brez cevnega ogrodja).
Izvedena je iz aluminijastih profilov, povezanih v stabilno konstrukcijo in zaprta z Al pločevino.
Nadgradnja bo izvedena tako, da bo torzijska odpornost in z njo povezana deformacija čim manjša.
Rezervoar vode je vzdolžno postavljen glede na smer vožnje na sredini nadgradnje.
Levo in desno je prostor za namestitev opreme, zaprt s po tremi kvalitetnimi Al roletami na vsaki strani.
Rolete so izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija (barvane antracit temno sive), ki bodo
med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili bo elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu
in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet bo izvedeno z
zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i. barlock), s ključavnicami. V primeru, da je
katera izmed rolet odprta, se bo kot opozorilo prikazala v vozniški kabini. Za lažji dostop do višje
ležeče opreme ima nadgradnja pod vsako roleto pohodne stopnice, prekrite s protidrsnim posipom
oziroma premazom minimalne klase R12 po EN 13036-4. Pohodne stopnice imajo pri odprti legi na
obeh straneh in ob robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rumeno refleksno
odbojno folijo. Nosilnost vsake naj bo vsaj 250 kg. Pri zaprti legi naj tesno zaprejo vse prostore z
opremo. Zadnja odprtina nadgradnje (za črpalko) bo zaprta z dvižnimi vrati, ki ima pri odprti legi na
robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rdečo refleksno odbojno folijo. Notranjost
nadgradnje bo izdelana iz gladke pločevine iz ščetkanega aluminija.
Streha nadgradnje bo pohodna, pokrita oziroma premazana s proti drsno oblogo minimalne klase R12
po EN 13036-4. Na levi in desni strani nadgradnje bosta povišana robova z integriranimi reflektorji za
osvetlitev okolice, z lučmi za osvetlitev pohodne strehe in z integriranimi modrimi lučmi zadaj. Zadaj
se nahajata tudi dva reflektorja za osvetlitev okolice. Dostop do strehe bo preko zgibne lestve in
ročajev za lažji prestop na streho. Lestev bo nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri
vožnje. Pri izvlečeni legi bo lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop.
Zložena se vgrezne v nadgradnjo, pri tem se trdno zasidra na zgornjem in spodnjem nosilcu. Za lažji
prestop na streho bosta ob lestvi ob strani zgoraj dva pokončna oprijemalna drogova. Streha bo

osvetljena. Na strehi se na levi strani v smeri vožnje naredi pritrdišče za 4 delno aluminijasto stikalno
lestev, na desni in sprednji strani pa se namesti zaboja za orodje primernih dimenzij.
Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji bodo označena z ustreznimi grafičnimi simboli, v
nasprotnem primeru pa s slovenskimi napisi. Težja oprema se namesti čim nižje lažja pa v višje predele
nadgradnje. Prav tako bodo vsi informacijski in opozorilni napisi ter kratka osnovna navodila za
rokovanje in varno delo s posameznimi napravami obvezno navedena v slovenskem jeziku.
V nadgradnji bo vgrajen higienski kotiček. Zadaj za kolesi pod nadgradnjo bosta montirani zagozdi
za vozilo.
Rezervoar za vodo:
Kapaciteta rezervoarja za vodo je 2000 litrov. Izdelan bo iz PP – Polipropilena, poliesterskih smol,
ojačanih s steklenimi vlakni oziroma iz drugih umetnih (polimernih) materialov. Ima zadostno število
vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje
vozila. Za polnjenje rezervoarja bosta zadaj nameščena dva polnilna priklopa velikosti Storz B, zaprta
s slepo spojko. Vsak polnilni priklop naj ima proti povratni ventil. Rezervoar ima avtomatsko
regulacijo nivoja vode v rezervoarju pri polnjenju iz zunanjega vira (odpiranje ventila pri 70%,
zapiranje pri 95% kapacitete rezervoarja), seveda tudi z možnostjo popolne napolnitve. Na levi in desni
strani nadgradnje bosta nameščena optična pokazatelja količine vode v rezervoarju, izdelana iz LED
luči različnih barv. Na zgornji strani ima rezervoar ustrezno loputo za dostop v notranjost, v primeru
popravil. Rezervoar ima certifikat za prevoz pitne vode.
Svetlobni stolp:
Pnevmatski svetlobni stolp ima vgrajenih 8 LED reflektorjev NORDIC LIGHTS CENTAURUS.
Nameščeni so v krogu in se prižigajo po segmentih: napetost/tok/moč: 24V/3,5A/85W, svetilnost
vsakega reflektorja: 11.500 lm, barva temperature: 5700K, ohišje: aluminij. Položaj svetlobnega stolpa
bo v zadnjem delu nadgradnje. Skupna višina dvignjenega stolpa se meri od vrha nadgradnje in bo 2,8
m. Upravljanje s stolpom bo z upravljalno ploščo ob črpalki. Varnostni elementi, ki jih ima svetlobni
stolp: opozorilo v kabini in na plošči pri črpalki pri izvlečenem stolpu, samodejni izklop reflektorjev
pri spustu in avtomatski spust reflektorjev ob sprostitvi ročne zavore vozila.
Razsvetljava in zvočni sistem:
Na sprednji strani vozila v maski bodo vgrajeni 4 modre bliskajoče LED luči. Streha kabine ima nameščen
okrov iz umetne mase z integriranimi modrimi lučmi v LED izvedbi. Omogočen bo enostaven dostop za
vzdrževanje in morebitno zamenjavo modrih luči. Okrov je rdeče barve RAL 3000.
2 LED utripajoči luči, modre barve, nameščeni v zadnjem delu nadgradnje vozila. LED utripajoče luči
naj bodo podaljšane na stran vozila. Zvočni sistem za javno opozarjanje PH Federal signal PA 300
(ojačevalnik 200W) in sirene Martin horn model 2297 GM. Kompresor za zračne/ pnevmatske sirene
bo nameščen zaboju na strehi kabine. Na zadnji strani nad črpalko bodo vgrajene rumene LED luči.
Imajo možnost programiranja utripanja. Iz leve proti desni, desni proti levi in utripanje. Na zadnji
strani med reflektorjema kratkega dosega, ki sta nameščena na vrhu nadgradnje, bo nameščena
vzvratna kamera, katera naj ima povezavo na LCD zaslon v kabini pri šoferju.
Osvetlitev prostorov za opremo bo izdelana iz LED svetilnih trakov IP zaščite v alu nosilcu. Za
osvetlitev okolice bodo vgrajeni reflektorji kratkega dosega LED; spredaj med modrima lučema 2x,
levo 3 in desno 3 zadaj nad črpalko 2 x LED, z možnostjo vklopa tudi iz vozniške kabine. Vsak izmed
reflektorjevje moči minimalno 1000 Lumnov. V kabini za posadko je razsvetljava na stropu kabine
v drogovih, v drogovih vrat podaljšane kabine in na samih stopnicah. Pri sovoznikovem sedežu bo
vgrajena dodatna bralna lučka za branje načrtov.
Vsa elektrooprema in signalne naprave bodo v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki

Sloveniji in EU
Zrak in napajanje vozila:
Na vozilu pri voznikovih vratih je hitra spojka za polnjenje z zrakom. Vozilo ima na levi strani med
voznikovimi vrati in nadgradnjo dve NATO vtičnici 12V in 24V povezani z akumulatorjem za potrebe
zagona drugih vozil. Ravno tako bo na tem mestu magnetni konektor za polnjenje in vzdrževanje
akumulatorjev vozila sistem Ctek.
V vozilu se za različne porabnike preko inverterja uredi 230 V napajanje za moštveno kabino in boks
D1 za polnjenje baterij.
Pritrdišča za opremo:
V vozilu so narejena vsa pritrdišča za opremo
Vlečni vitel:
Vlečni vitel je električen, Warn. Vlečna sile vsaj 7.900 kg 24 V, Opremljen je z specialno 2x valjano
žično vrvjo dolžine vs 26,5 m in premera 12 mm, primerna za vitlo 8,5t. Krmiljenje je z upravljalno
konzolo preko kabla in preko daljinskega upravljalnika. Vsebuje avtomatsko zavoro bobna in je
vgrajena v notranjosti podvozja.
Barvanje, označbe:
Barvanje:
●
●
●
●
●
●

kabina, nadgradnja – rdeča RAL 3000
blatniki, odbijači, - bela RAL 9010
povišan rob nadgradnje – rdeča RAL 3000
platišča srebrne barve RAL 9006
okvir črne barve RAL 9011
Rolete temno siva barva - siva RAL 7016

Napisi:
- V slovenskem jeziku ali s simboli
- spredaj na maski vozila napis GASILCI
- na vratih vozila gasilski znak čelada in napis
- Na stranskih roletah
- na

PGD Cerkno po tipizaciji GZS

L3 in D3 napis GASILCI pod napisom pa številka 112

zadnjih vratih nadgradnje kjer je črpalka GASILCI CERKNO + 112

- Vozilo

ima za boljšo vidljivost nalepljene kvalitetne odsevne trakove v skladu s
homologacijskimi zahtevami.
Tehnični načrti in izračuni:
OPREMA PO TIPIZACIJI GZS ZA GVC 16/15 PO PREDALIH V NADGRADNJI
Opomba:
Opremo v vozilu zagotovi naročnik ali pa ponudnik, ponudnik bo zagotovil namestitev in
pritrdišča v nadgradnji. Označba predalov je mišljena L1 (levi prvi boks na voznikovi strani),
D1 (desni prvi boks na sovoznikovi strani).

PREDAL L1

KOLI
ČINA

Preklopna stena zunanja stran
Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z
verigo)

2

DN

Lomilka, dolžine cca. 700 mm

1

Škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm)

1

lahko DIN
14853

DN
DN
DN

Gasilska sekira

2

lahko DIN
14900
DN

Drvarska sekira
Hooligan tool

1

lahko DIN
7294

1

Macola velika

1

Mala macola

1

Velike cevne klešče

1

DP
DN
DN
DN
DN

Male cevne klešče
Žaga za steklo
Žaga lokarica

DP

1

DP

1

Preklopna stena notranja stran
DP
Kovček z ročnim orodjem

1

Priloga 6

Verižna motorna žaga, dolžina meča cca. 40
cm, moč ≥ 2kW, z opremo

1

SIST EN ISO
11681-1

Rezervna veriga za verižno motorno žago

1

DN

DN

Gozdarska zagozda

DN

2

Kotna rezalka, motorna Stihl, za rezilne
plošče 230
- 3 kos plošča za kovino
- 3 kos plošča za kamen

1

Kombinirana posoda: mešanica 5 l/olje za
verigo 2 l

1

DN

DN
DN

Izvlek spodnji del predala
Agregat, motorni, za pogon hidravličnega
reševalnega orodja; količina olja mora
omogočiti uporabo več hidravličnih orodij
hkrati z 20 m cevi.

DN
1

SIST EN
13204
DN

Hidravlično reševalno orodje razpiralo, tip BS
ali večje zmogljivosti, s pripadajočimi dodatki

1

Hidravlično reševalno orodje škarje, tip BC
ali večje zmogljivosti, s pripadajočimi dodatki

DN
1

Set hidravličnih reševalnih cilindrov, tip R60
ali večje

2

Podaljšek za cilinder RZT 2-750

1

Notranji del boksa

SIST EN
13204
SIST EN
13204
DP
DP

KOLIČ
INA

Mobilni vitel, čim nižje zaradi teže

1

Komplet stabfast

1

Zaščita volana komplet treh

1

Opora za cilinder, kotna

1

Opora za cilinder, za armaturo

1

DN
DN
DP
DP
DP

Opara za cilinder ravna

1

Zaščita robov komplet

1

Zaščitna podloga

1

Kovček z orodjem za prometne nesreče

1

Mehanska dvigalka

2

DP
DN
DN
DP
DN

PREDAL L2
KOLIČ
INA
DN

Stab pack oz. podložni les

4

Žični poteg - tirfor, sidrišče in dodatki

1

Reševanje na vodi jopič

3

PVC zaboj

Neoprenske hlače

2

PVC zaboj

4

PVC zaboj

Povezovalni trakovi (Gurtne)

2

PVC zaboj

Neskončni trak

4

PVC zaboj

Trak z ušesi

2

PVC zaboj

Škripec, večji

1

Zaščita za jeklenico

1

PREDAL L3

KOLIČ
INA

Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan

DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN

Visokotlačna H cev

2

Visokotlačni turbo ročnik

1

DP
DP

Vedrovka, 10 l

1

lahko DIN
14405

Gasilnik na prah, 9 kg

2

SIST EN 3

Gasilnik na CO2, 5 kg

1

SIST EN 3

Gasilni aparat D

1

Bioversal

1

Trojak B/CBC z B cev pripravljen za hitri iznos

1

DIN 14345

Turbo ročnik s C-spojko

1

SIST EN 151822

Cevna košara za B-cevi

3

DIN 14827-1

Cevna košara za C-cevi, na njej je montirana
dimna zavesa,

1

Dimna zavesa 70-115

1

DP
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DP
DP

Prehodna spojka torz - SCC (sistem, ki ga
uporablja smučišče)

1

Ventil C

1

Ventil B

1

Oporno koleno C

1

Oporno koleno B

1

Podgana (čiščenje jaškov)

1

Vodna zavesa

1

DN
DN
DN
DN
DN
DIN 14368

DN
DN
DN

PREDAL D1
KOLI
ČINA
Preklopna stena zunanja stran
DN

Set pnevmatskih dvižnih blazin, sestavni deli
1

SIST EN
13731

- reducirni ventil
- krmilna enota
- povezovalne cevi
tlačna posoda 6l/300 bar

1

blazina z dvižno kapaciteto cca. 10 t

1

blazina z dvižno kapaciteto cca. 20 t

1

blazina z dvižno kapaciteto cca. 30 t

1

DN
DN
DN
DN

Preklopna stena notranja stran
Varnostna svetilka (utripajoča)

2

Cestni stožec (cca. 60 cm) zložljiv

6

Opozorilni trak, 500 m

1

DN
DN
DN
DN

Prenosni reflektor LED min. 50W, 230 V, IP 44, z
10 m
kablom, z možnostjo enostavne pritrditve

2
DN

Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj
1,6 m, z
možnostjo enostavne pritrditve reflektorja

1

DN
Nosilec za namestitev 2 reflektorjev, z možnostjo
enostavne pritrditve

1

Baterijska prenosna reflektorja

2

Baterijski vijačnik

1

Baterijska vrtalna

1

Baterijska kotna brusilka mala

1

Baterijska žaga lisičji rep

1

Polnilec za ročno baterijsko orodje

1

Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30 m,
16A,
3x2,5 mm2, kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko«
vtičnice s pokrovčkom.

DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN

2

Izvlek spodnji del predala
Elektro agregat z nadzorom izolacije

1

DIN 14685-1

1

DIN 14425

DN

Notranji del predala
Električna potopna črpalka TP 4/1

PVC zaboj
Lovilno korito, 60x40x18 gumi zložljivo, ali
podobno

3

Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana,
polna

1

DN
DP

lahko skladno
z DIN 14060
DP

DP
Posoda za rezervno gorivo za elektroagregat, 10 l,
testirana, polna

1
DP

Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ϕ 16 mm, z očesi na
obeh koncih

1

Zajemalna nosila, opora za glavo, skupaj s

1

Koritasta nosila

1

Ked

1

SIST EN 1865

DP
DP
DP
DP

Absorbent za ogljikovodike, 15 kg, v ustrezni
posodi

3

Cestna metla, dolžine cca. 1400 mm

1

Hitro postavljivi paviljon 3x3m

1

Pivniki za ogljikovodike

1

Podložni les za stabilizacijo predmeta, v škatli cca
600x400x220 mm:
- 6 kos zagozda 75x95x350 mm
- 2 kos zagozda 35x95x350 mm
- 2 kos plošča 50x200x300 mm
- 4 kos moral 120x88x500 mm

DP
DP
PVC zaboj
Več kosov

DN
DP

1

PVC zaboj

PREDAL D2
KOLIČI
NA
Komplet za gašenje dimniških požarov

1

Priloga 5

DN

DN
Naprava za prezračevaje požarnih plinov, neposredna
zmogljivost min 10.000 m3/h

Delovna vrv, 20 m

Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom

1

/

1

lahko
DIN
14920

2

Posoda za penilo ,20 l (penilo za požarni razred B)

2

SIST EN
1891 in
SIST EN
362
DIN
14452

DN

DP
PVC zaboj
Zaščitna očala s prozornimi stekli

4

SIST EN 166
PVC zaboj

Zaščitni gumirani škornji

4

DP

SIST EN ISO
20345
DP
PVC zaboj

Zaščitne rokavice za nevarne snovi

4

SIST EN 374
SIST EN 388
SIST EN 407

DN

PVC zaboj
Kapljevinska zaščitna obleka TYCHEM F ali
enakovredno

SIST EN 14605
SIST EN ISO
13982-1
SIST EN 13034
SIST EN 14126
SIST EN 1149-1
SIST EN 1073-2

4

PREDAL D3
KOLIČI
NA
Tlačna cev C, 15 m zgornji del predala

10

DIN
14811

10

DIN
14811

DP

Tlačna cev B, 15-20 m pod C cevmi

1

DIN
14355

DN

Zbiralnik A-2B

1

DIN
14345

DN

Trojak B/CBC pripravljen za hitri iznos

DN

Omejevalnik tlaka B

1

DIN
14380

1

DIN
14343

DN

Prehodna spojka A-B

2

DIN
14342

DN

Prehodna spojka B-C
Prehodna spojka C-D

3
1

SIST EN
15182-3

DN

Ročnik z zasunom B

2

SIST EN
15182-2

DN

Turbo ročnik s C-spojko

DP

DP

1

SIST EN
16712-3

DN

Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C (200l/min)

1

SIST EN
16712-1

DN

Mešalnik penila Z2

DN

Sesalna cev za penilo D 1500

1

SIST EN
16712-2

Vezna vrv, 2 m

2

/

Cevni pritrdilec

4

DIN
14828

DN
DN

ZADNJI PREDAL ČRPALKA in NAVIJAK
Črpalka Rosenbauer NH 25 ali enakovredna:
Črpalka Rosenbauer NH 25 ali enakovredna je izdelana
in preizkušena v skladu s standardoma SIST EN 1028-1
in SIST EN 1028-2. Oznaka je FPN 10-2000 in FPH 40250. Pogon črpalke je izveden preko hlajenega izvoda iz
menjalnika podvozja s pomočjo kardanskih prenosov.
Nameščena naj bo v zadnjem delu vozila, za
rezervoarjem vode. Izvedba črpalke naj bo
centrifugalna. Vklop črpalke naj bo možen iz vozniške
kabine in iz prostora, kjer je nameščena črpalka. Naj bo
avtomatizirano: aktiviranje sklopke, vklop pogona
črpalke in odpiranje ventila rezervoarja vode. Deli
črpalke, ki pridejo v stik z vodo in/ali s penilnim
sredstvom, naj bodo izdelani iz korozijsko odpornih
materialov ali delov, prevlečenih s protikorozijskimi
materiali. Črpalka naj ima avtomatsko sesalno napravo
za odzračevanje v primeru oskrbovanja z vodo iz
zunanjega vira. Za priključitev sesalnih cevi za vodo naj
ima črpalka priključek s premerom Storz 110 mm, zaprt
s slepo spojko. Za sesanje penilnega sredstva iz
zunanjega vira pa naj ima črpalka priklop Storz 38, prav
tako zaprt s slepo spojko. Tlačnih izhodov iz črpalke naj
bo šest:
●

●

●

dva velikosti 75 mm (Storz B): 1 x v
levem zadnjem boksu, 1 x v desnem
zadnjem boksu. Oba izhoda naj bosta
opremljena z zapornimi ventili, ki so
nameščeni zadaj na črpalki in slepimi
spojkami,
dva velikosti 75 mm (Stroz B) 1 x levo
zadaj pri črpalki, 1 x desno zadaj pri
črpalki. Oba izhoda naj bosta opremljena
z zapornimi ventili, ki so nameščeni zadaj
na črpalki in s slepimi spojkami.
dva visokotlačna izhoda: Eden
priključen direktno na navijak nad
črpalko 25mm. Drugi izhod naj bo
v zadnjem levem boksu 38 mm
(Storz 38).

Črpalka naj ima avtomatski sistem regulacije vrtljajev
motorja vozila za vzdrževanje konstantnega tlaka vode
na tlačnem izhodu neodvisno od odjemne količine.
Črpalka oziroma ohišje črpalke naj ima omogočeno
gretje / hlajenje (v primeru ekstremnih pogojev).
Črpalka ter pripadajoči cevni sistem naj imajo možnost
popolne izpraznitve vode (za zimski čas). Prav tako naj
bo omogočeno izpiranje črpalke in vseh cevovodov, ki
pridejo v stik s penilnim sredstvom. Črpalka naj ima

DP

sistem termične zaščite, ki pri prekomerno povišani
temperaturi, ki bi škodila črpalki, sproži akustični signal
in spusti vodo bodisi v rezervoar ali na prosto (kadar se
uporablja penilno sredstvo). Črpalka naj ima možnost
delovanja tudi v primeru, ko se vozilo premika, s tem je
omogočena mobilnost pri gašenju. Vklop te opcije naj
bo v kabini podvozja. Črpalka naj ima ročno upravljanje
za preklop med nizkim in visokim tlakom, za odpiranje
tlačnih izhodov B in 25 mm in za sesalno napravo.
Oznake in opozorila naj bodo v slovenskem jeziku.
Črpalka naj bo protihrupno in atmosfersko zaščitena s
pokrovom, vendar dostopna za obratovanje v sili in za
vzdrževalna dela. Prav tako je omogočen enostaven
dostop za vzdrževanje in popravila tudi z leve in z desne
strani nadgradnje.
Vozilo omogoča zagon motorja in črpalke še z drugega
vira. Zato naj bo v zadnjem delu tudi preklopnik za
zagon vozila in črpalke.
Tlačni izlivi naj bodo barvno označeni: normalni tlak –
zelena barva, visoki tlak – vijolična barva, penilo –
rumena barva. Polnilni priklopi za vodo – modra barva.
NAVIJAK

KOLIČIN
A

DP

Nadgradnja naj ima eno hitro napadalno napravo
navijaka, vgrajena nad črpalko. Visokotlačna cev
navijaka naj ima dolžino 60 m in notranji premer 25 mm.
Cev naj bo ob izvleku vodena v vseh smereh s pomočjo
okvirja z vrtljivimi valjčki. Pogon bobna naj bo preko
elektromotorja prek stikala, z možnostjo tudi ročnega
navijanja v primeru okvare. Ročnik naj bo tipa turbo
ročnika proizvajalca AWG ali enakovredno.
Za zaščito opreme, nameščene pod napravo, pred
umazanijo ter vodo naj bo pod navijakom nameščena
zaščita v obliki korita z odvajanjem vode na prosto.

Spojni ključ ABC

Hidrantni nastavek 2B

3

14822-2

1

DIN
14375-1

DN
DN

DN
Ključ za podzemni hidrant, model B

1

3223

DN
Ključ za nadzemni hidrant, model C

1

Pletenica za čiščenje dimnika na notranji strani vrat

3223
Dostavi
ponudnik

1

Tlačna cev B, 5 m polnilna

DIN
14811

1

DP

DN
Tablica za nadzor uporabnikov IDA

1

Pod nadgradnjo v vmesnem prostoru pod vlečno kljuko naj bosta nameščena:

Cevni mostiček 2B

2

lahko
DIN
14820-1

DN

STREHA NADGRADNJE
Predal desno
KOLIČIN
A
Naprtnjača

2

Gasilna metla z ročajem

2

DN
DN
DN

1

lahko DIN
20109

DN

Lopata, gradbena

1

lahko DIN
20121

1

lahko DIN
20127

DN

Lopata, štiharica
Vile

1

Kopača

2

Požarni kavelj, dvodelni, 5 m

1

Cepin

2

Kramp

DN
DN
lahko DIN
14851

DN
DN

SPLOŠNO NA NADGRADNJI
PVC Zaboj

DN

Vreče za protiploplavne nasipe

30

Zračna membranska črpalka za prečrpavanje nevarnih snivi do
200l

1
4

SIST EN
1147

DN

Stikalna lestev

1

SIST EN
1147

DP

Tri delna raztegliva lestev z oporami
Opora za stikalne lestve

1

Vmesnik za stikalne lestve

1

Posoda za penilo 20l

4

DP

DN
DN
DN

Proračunska postavka 130710 Nabava opreme za gasilska vozila
Predvideva se popolnitev ter zamenjavo opreme po vozilih v skladu z usmeritvami ter tipizacijo Gasilske
zveze Slovenije prav tako se bodo opravljali servisi opreme ter vozil. Dobršen del teh sredstev se bo
uporabilo za nakup opreme za vozilo. Nabavilo se bo opremo ter orodje v skladu z tipizacijo GZS.
130710 Nabava opreme za gasilska vozila
Vrsta odhodka
Predlog 2020
Gasilski ročniki, gasilska hidravlika, blazine, stikala, kabel rolete, reflektorji, gasilsko
14.000,00
oprema ter orodje v skladu z tipizacijo GZS
SKUPAJ
14.000,00

Proračunska postavka 130711 Požarna taksa
Dotaciji iz naslova požarne takse razpolaga odbor za razpolaganji s sredstvi požarnega sklada. To so
namenska sredstva katera država preko občin namenja za razvoj gasilstva. Uprava za zaščito in reševanje
mesečno nakazuje sredstva, le tej pa se tudi pošilja poročila o porabi sredstev. Sredstva se lahko porabijo
le za točno določeno namen, ki ga določi URSZR. Odbor za razpolaganji s sredstvi požarnega sklada
mora v skladu z 98.in 99. členom Zakona o javnih financah ter z 58.členom Zakona o varstvu pred
požarom ter v skladu z pogodbo št.427-00-5/2004 posredovat poročilo na URSZR. Glede na navedeno
je odbor že v letu 2018 sklenil, da se sredstva porabijo za nakup GVM1.

130711 Požarna taksa
Vrsta odhodka

Predlog 2020

Nakup GVM 1

29.409,00
SKUPAJ

29.409,00

Proračunska postavka 130713 Obnova rekonstrukcija gasilskih domov , nabava opreme
Predvidene investicije obsegajo obnovitvena dela na objektih gasilskih domov. Gre za posamezna večja
in manjša vzdrževalna dela na obstoječih objekti razen za PGD Plužnje kjer je potrebno izvesti javni
razpis za dokončanje objekta. V PGD Ravne se bo izvedlo izolacijo podstrešja z tlaki. V PGD Planina
Čeplez se bo izvedlo delno ogrevanje objekta, saj je trenutni objekt brez kakšnega koli ogrevanja. V
PGD Šebrelje je potrebno pokriti strošek stopnic ter zaščitne ograje na samih stopnicah. V samem
prizidku pa se bo dokončno obdelalo stene ter stropove v spodnjem delu izgrajenega prizidka.
130713 Obnova rekonstrukcija gasilskih domov , nabava opreme
Vrsta odhodka
PGD Ravne pri Cerknem
PGD Planina Čeplez
PGD Šebrelje
PGD Plužnje

Predlog
Dejanski
2020
predlog 2020
1.600,00
800,00
4.000,00
2.000,00
8.000,00
2.728,00
180.000,00
0
5.528,00
SKUPAJ

Področje 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne
varnosti in notranje varnosti v občini.
Pravne podlage:
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o policiji
- zakon o lokalni samoupravi
Glavni program 0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost
Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne
varnosti in notranje varnosti v občini.
Podprogram 08029001 – Prometna varnost
Vsebina podprograma 08029001 Prometna varnost
Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma
Izvajanje preventivno vzgojnih dejavnosti s ciljem osveščanja, vzgoje in izobraževanja za varno
vključevanje v promet in s tem preprečevanje prometnih nesreč.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- dejavnosti vezane na aktivnosti “varne ceste«
- izvajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja četrtošolcev devetletke za kolesarski izpit,
- izobraževanje.
Proračunska postavka 130800 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje
Sredstva so namenjena delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, vzdrževanju in
zavarovanju radarskih tabel.
Proračunska postavka 130801 – Evropski teden mobilnosti
Občina Cerkno bo tudi v letu 2020 sodelovala v kampanji za spodbujanje trajne mobilnosti.

Področje 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Področje 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike
zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih
oseb.
Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi Uradni list RS št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09,

51/10, 40/12- ZUJF).
Glavni program 1003 – Aktivna politika zaposlovanja

Glavni program Aktivna politika zaposlovanja je namenjen aktiviranju brezposelnih oseb in
njihovi socializaciji.
Podprogram 10039001 – Povečanje zaposljivosti
Vsebina podprograma 10039001 Povečanje zaposljivosti
Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela).
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotavljanje socialne vključenosti, ohranitev in razvoj delovnih
sposobnosti brezposelnih in spodbujanje razvoja novih delovnih mest.
Letni izvedbeni cilji podprograma
V letih 2015 planiramo sofinanciranje programov javnih del v okviru proračunskih
zmožnosti izvajalcem, ki bodo uspeli na razpisu
Proračunska postavka 131001 Javna dela – Mestni muzej Idrija
Mestni muzej Idrija bo v okviru aktivne politike zaposlovanja - program javnih del, v letu 2020 imel
zaposleno eno osebo z VII. Stopnjo izobrazbe in sicer za pomoč v muzejih, galerijah in arhivih.
Zaposleni bo dela opravljal v Cerkljanskem muzeju. Delež sofinanciranja Občine Cerkno pa bo znašal
3.000 EUR.
Proračunska postavka 131004 Javna dela – občina
V okviru omenjene postavke je predvideno pokrivanje stroškov dela za osebo vključeno v program
javnih del za polovični delovni čas od 1. aprila dalje.
Področje 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje
programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja
in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.
Pravne podlage:
- zakon o kmetijstvu
- zakon o kmetijskih zemljiščih
- zakon o zaščiti živali
- zakon o gozdovih
- zakon o lokalni samoupravi
Glavni program 1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva
Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za
strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih
območij.

Podprogram 11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Vsebina podprograma 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske
proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na
primer: subvencioniranje obrestne mere idr.).
Dolgoročni cilji podprograma
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij, prestrukturiranje in prenova oz. modernizacija kmetijske
proizvodnje.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- pridobitev sredstev s strani MKGP za programe v kmetijstvu,
- posodabljanje kmetijske mehanizacije in gospodarskih objektov na kmetijah,
- posodabljanje opreme za delo v gozdu in obnova ali izdelava gozdnih poti.
Proračunska postavka 131125 – Delovanje LAS
Občina Cerkno zagotavlja sofinanciranje razvojnih nalog LAS s CILjem na podlagi programa
izvajanja strategije LAS s CILjem za leto 2020 ter sofinanciranje delovanja LAS - izvajanje aktivnosti
iz pogodbe o nalogah vodilnega partnerja pri lokalno zasebnem partnerstvu LAS s CILjem.
V letu 2020 so naloge usmerjene predvsem v pripravo skupnih projektov in projektov sodelovanja,
izvajanje tekočih nalog delovanja (zagotavljanje servisa za člane LAS in partnerje v projektih,
svetovanje, zagotavljanje administracije, poročanje in izpolnjevanje nalog napram ministrstvom) ter
pripravo na novo programsko obdobje.
Proračunska postavka 131128 – Naložbe v kmet. gospodarstva za primarno proizvodnjo-javni razpis
V okviru postavke bo občina 20.000 EUR sredstev preko javnega razpisa namenjala: za nakup kmetijske
mehanizacije in opreme, za naložbe v novogradnjo in adaptacijo gospodarskih poslopij in objektov,
z namenom izboljšanja pogojev bivanja živali, kot so večji prostor, stelja, naravna svetloba, izhod na
prosto, živali niso v osami ali stalno privezane, za stroške celovitega urejanja zemljišča (naložbe v
urejanje pašnikov in urejanje kmetijskih zemljišč) ter za stroške urejanja, obnove in izgradnje privatnih
dovoznih poti na kmetijskem gospodarstvu.
Proračunska postavka 131132 – Pokrivanje operativnih stroškov transporta-javni razpis
Preko javnega razpisa so sredstva v višini 5.000 EUR namenjena za pokrivanje operativnih stroškov
cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih občine.
Proračunska postavka 131133 – Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov-javni razpis
Sredstva v višini 8.300 EUR se razdelijo preko javnega razpisa. Namenjena so za nakup gozdarske
mehanizacije, zaščitne opreme za delo v gozdu ter za sofinanciranje izgradnje ali rekonstrukcije gozdnih
vlak.
Proračunska postavka 131161 – LAS: IKT Digitalne rešitve za izzive podeželja
Glavna vsebina je računalniško izobraževanje po vaseh in v Cerknem, kjer se še zmeraj izvajajo
delavnice – in sicer za tiste vsebine za katere so izrazili krajani zanimanje.
Ker je namen operacije približati znanje in uporabnost računalniških in digitalnih vsebin čim širšemu
krogu podeželskega prebivalstva, bodo izobraževalni programi prilagojeni za različne ciljne skupine in
načine izvedbe (manjše skupine, različna raven predznanja, različen obseg vsebine, trajanje, ….).
Aktivnosti operacije so združene v šest delovnih paketov (vodenje in koordinacija operacije; nakup
opreme za izvajanje študijskih krožkov, izobraževanja in ostalih skupnih aktivnosti sodelujočih LAS;
skupna priprava in izvedba programov izobraževanja; skupen nastop na trgu – sodelovanje lokalnih
ponudnikov z območij partnerskih LAS; krepitev zmogljivosti in izmenjava izkušenj za reševanje
izzivov lokalnega razvoja ter implementacija novih rešitev na območja sodelujočih LAS; promocija
aktivnosti operacije in komuniciranje s širšo javnostjo).

Podprogram 11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Vsebina podprograma 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na
vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,....), podpore
stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).
Dolgoročni cilji podprograma
Obnova vaške infrastrukture in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- izobraževanje in promocija ekoloških kmetij,
- pomoč pri trženju produktov idrijsko-cerkljanskega podeželja,
- strokovna izobraževanja društev,
- seznanitev z različnimi možnostmi razvoja na kmetijah.
Proračunska postavka 131121 – Kmečka tržnica Idrija
Pokrita tržnica Idrija je skupni projekt Občine Idrija in Občine Cerkno, ki je bil pred leti dobra strateška
odločitev za odprtje tržne poti v mestu, skupaj z vzporednim spodbujanjem dopolnilnih dejavnosti in
razvoja lokalne ponudbe.
Vzpostavljena je skupina Kmečka tržnica Idrija – Cerkno, kjer večji delež ponudnikov izhaja iz območja
občine Cerkno.
Pokrita tržnica deluje že od leta 2008 (prodaja vsako soboto), z letom 2010 pa neprekinjeno dvakrat
tedensko (vsako sredo in vsako soboto v tednu). Na leto je to 90 – 100 tržnih dni. Tržnica je pomemben
prodajni kanal in element razvoja lokalne ponudbe ter odprta izhodiščna prodajna pot za nove
ponudnike, ki prihajajo na trg.
V stroških so vključene naslednje aktivnosti: upravljanje in koordinacija prostora Pokrite tržnice;
koordinacija rednih tržnih dni v letu (srede, sobote); koordinacija ponudnikov, delo s ponudniki;
izvajanje programskih aktivnosti; priprava letne vloge za prodajo za skupino ponudnikov; čiščenje,
skrb za prostor; izvedba velike jesenske tržnice oktobra v Idriji.
Proračunska postavka 131124 – Kmečka tržnica Cerkno
Po določenem obdobju uvajanja rednih tržnic (do 2x mesečno v letu) in tematskih tržnic se je izkazalo,
da izvedba rednih tržnic ob sobotah ni tako efektivna, tako iz vidika obiska kupcev kot tudi interesa oz.
dejanskih možnosti sodelovanja lokalnih ponudnikov za prisotnost in prodajo (pomanjkanje kadra na
kmetijah za prodajo na več prodajnih mestih na isti dan; uporaba in imetje več davčnih blagajn; čas in
efekt glede na dejansko prodajo).
Zato se planira, da se v letu 2020 izvede:
- tematski dogodek ZELENI DAN (predvidoma meseca aprila)
- 2 tematski tržnici v mesecu decembru (npr. dve praznični tržnici).
Zeleni dan se je prvič zasnovalo in izvedlo leta 2017; nadaljevalo leta 2018 v sodelovanju z LTO Laufar
Cerkno. Gre za koncept dogodka v spomladanskem času, ki je bil zastavljen s ciljem, da se v prihodnje
skupaj z različnimi deležniki razvija na temo razvoja zelenih eko vsebin, področje okolja, zero waste,
trajnostni razvoj, trajnostni turizem.
Izvedba tematskih tržnic v mesecu decembru.
V okviru področja razvoja lokalne ponudbe pa bomo še naprej izvajali informiranje in promocijo o
možnosti nakupa, vršitve neposredne prodaje na domu ponudnikov (tako sira in mlečnih izdelkov, medu,
zelenjave, sadja, idrijskih žlikrofov, itd.)

Proračunska postavka 131156 – Lokalna hrana v šole in vrtce-ICRA
Cilj večletnega projekta Lokalna hrana v šole in vrtce je krepitev zavedanja o pridelavi in uporabi
lokalno pridelane hrane, delo z različnimi ciljnimi skupinami ter obravnave lokalne hrane iz različnih
vidikov. Vzpostavljeno je večletno uspešno sodelovanje z OŠ Cerkno.
Namen je, da se z načrtnim delom in krepitvijo sodelovanja med lokalnimi deležniki, javnimi zavodi in
ponudniki dolgoročno še poveča delež lokalne hrane v javnih zavodih.
K povečanju pridelane in zaužite lokalne hrane, spodbujanju zdravega načina življenja in odnos do
pridelane hrane v lokalnem okolju bomo lahko prispevali le z nadaljnjim sodelovanjem med različnimi
deležniki.
Proračunska postavka 131162 – LAS: Dobimo se na tržnici 3
LAS-ov projekta DOBIMO SE NA TRŽNICI 3 vključuje novo kulinarična prireditev PAJTIČKA
FEST, na kampanijo EU PROJEKT, MOJ PROJEKT.
Izvajalec: Hotel Cerkno v sodelovanju z LTO in partnerjem ICRA.
Proračunska postavka 131163 – LAS: Dobimo se na tržnici 4
Vsebina za projekt DSNT 4 še ni bila dokončno dorečena, Občina Cerkno ima še vedno možnost s
svojimi predlogi vplivati na vsebino projekta. Gre za nadaljevanje aktivnosti v predhodnih projektih
Dobimo se na tržnici.
V letih 2020 do leta 2023 se predvideva povečanje financ za ta projekt (na račun nagrade za uspešnost
LAS s CILjem) in v skladu s tem razširitev vsebine projekta DSNT 4. Projekt DSNT 4 se bo izvajal v
okviru tematskega področja »ustvarjanje delovnih mest – ukrep vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje
delovnih mest«.
Proračunska postavka 131129 – Tehnična podpora društvom, organizacijam v kmetijskem sektorjujavni razpis
V okviru postavke se bo preko javnega razpisa v višini 900 EUR sofinanciralo delovanje društev, ki so
registrirana in delujejo na področju kmetijstva.
Proračunska postavka 131153 – Vračilo dela koncesnine za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Skladno s sprejetim Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v
Občini Cerkno, ki ga je Občinski svet Občine Cerkno sprejel dne 20.6.2012 se za izvajanje ukrepov
varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Cerkno lovskim družinam nameni 1.400 EUR sredstev iz
naslova koncesnine za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Glavni program 1103 – Splošne storitve v kmetijstvu
Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih
zavodov, ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni
Podprogram 11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Vsebina podprograma 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Sofinanciranje zavetišč za živali, preventivne in humanitarne dejavnosti društev za zaščito živali,
sofinanciranje veterinarskih storitev.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali v skladu z veljavno zakonodajo, zmanjšati število
zapuščenih živali na območju občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Sofinanciranje letnih programov.

Proračunska postavka 131134 – Najemnina azilskega mesta za živali
V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur.l. RS,
št.43/07 – UPB2) zagotoviti sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču, vključno s stroški
veterinarske oskrbe živali. Občina Cerkno za ta namen planira sredstva v višini 4.510 EUR na letni
ravni in sicer za pokritje stroškov najemnine za eno mesto (azil v Vitovljah), ter morebitne
veterinarske storitve v višini 1.100 EUR.
Glavni program 1104 – Gozdarstvo
Glavni program 1104 Gozdarstvo – v okviru katerega se zagotavlja pogoje za sonaravno in
večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot
ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.
Podprogram 11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Vsebina podprograma 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja financiranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti
cestišča v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.
Proračunska postavka 131108 – Vzdrževanje gozdnih cest
Na osnovi operativnega programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga bo pripravil Zavod za gozdove
Slovenije, se bodo izvedla investicijsko vzdrževalna dela na gozdnih cestah na območju občine Cerkno,
za kar smo predvideli sredstva v višini 20.228 EUR za leto 2020. Znesek 379 EUR pa predstavlja
pristojbino občine kot lastnice gozdov za vzdrževanje gozdnih cest.
Področje 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema
področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s
toplotno energijo.
Pravne podlage:
- energetski zakon in iz njega izhajajoči podzakonski predpisi
Glavni program 1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva
za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.
Podprogram 12069001– Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
Vsebina podprograma 12069001 Spodbujanje rabe učinkovitih virov energije
Uvajanje rabe obnovljivih virov energije, izgradnja energijsko varčnih objektov.
Dolgoročni cilji podprograma
Izboljšanje stanja okolja, predvsem zraka, zmanjšanje onesnaževanja okolja zardi uporabe manj
ekološko energetskih surovin, povečanje uporabe ekološko primernejših energentov – obnovljivih virov
energije. Zmanjšanje porabe energije.

Letni izvedbeni cilji podprograma
Izvajanje ukrepov iz lokalno energetskega koncepta Občine Cerkno.
Proračunska postavka 131205 – Lokalno energetski koncept
Skladno s Pogodbo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Cerkno se vsako leto potrdi
letni izvedbeni načrt v katerem se natančneje opredeli aktivnosti za posamezno leto. V letu 2020 so
predvidene naslednje aktivnosti:
- izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK,
- izvajanje energetskega knjigovodstva,
- izvajanje upravljanja z energijo,
- letni najem sistema ENS in informacijsko vzdrževanje sistema,
- priprava poročila o izvedbi OVE in URE izobraževalnih vsebin v šolah in ostalih zavodih vključenih
v "Izobraževalni program Projekta OVE v primorskih občinah",
- priprava poročila z letnimi in sumarnimi kazalniki spremljanja učinkov "Projekta OVE v primorskih
občinah" za sanirane objekte in kotlovnice,
- izvedba izobraževalnih delavnic za učitelje, ki izvajajo OVE in URE vsebine v okviru pouka,
krožkov, tehničnih dni ali ostalih izobraževalnih aktivnosti v vrtcih in šolah.
Področje 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture.
Pravne podlage:
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
Glavni program 1302 – Cestni promet in infrastruktura
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega
prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko
vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Podprogram 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Vsebina podprograma 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje
javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Dolgoročni cilji podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Upravljanje cest ter investicijsko in tekoče vzdrževanje ter urejanje občinskih cest.
Proračunska postavka 131313 – Zimska služba
Glede na preteklo milo zimo se sredstva v letošnji sezoni nekoliko znižajo. Ocenjujemo, da bomo s
tako predlagano višino sredstev pokrili stroške zimske sezone 2019/20. Sredstva se porabijo za storitve
pluženja in posipanja na občinskih cestah in javnih površinah, odstranjevanja ledu z javnih površin,
posipne materiale ob snežnih padavinah, ter preventivno izvajanje posipanja cest pred poledico.

Proračunska postavka 131315 – Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti
Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, zajema vzdrževanje cest tekom celega leta. Za sanacijo
poškodb na vozišču po zimski sezoni bo potrebno krpanje udarnih jam ter popravilo manjših objektov
na občinskih cestah. Izvaja se košnja trave in grmovja, redno čiščenje koritnic, muld, jaškov in
propustov ter odstranjevanje padajočega kamenja. V letu 2020 se bo nekaj več sredstev namenilo za
čiščenje glavnih cest po katerih potekajo avtobusne linije predvsem za zagotavljanje ustrezne
odvodnje meteornih vod in s tem preprečevanja pojavljanja večjih škod na cestnih objektih.
Proračunska postavka 131320 – Urejanje parkov, trgov, pločnikov, zelenic
Del sredstev se nameni pomladanskim in jesenskim zasaditvam, del pa ureditvi trga pred cerkvijo.
Podprogram 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Vsebina podprograma 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter
trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna
križanja, mostovi, varovalne ograje),
Dolgoročni cilji podprograma
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Investicijsko vzdrževanje občinskih cest po proračunskih postavkah.
Proračunska postavka 1313111 – Most »Koblar«
Zaradi dotrajanosti dosedanjega mostu ter nezmožnosti prevajanja stoletnih vod in s tem povezanega
ogrožanja poplavne varnosti objektov na levem in desnem bregu Cerknice, bo potrebno zgraditi nov
most pri Eti. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije in pridobljenega gradbenega dovoljenja se
bo gradnja izvajala v letu 2020.
Proračunska postavka 1313112 – LAS: E-nostavno na kolo
V letu 2020 se bo v okviru projekta izvedlo nakup 10 električnih koles, kolesarskega postajališča in
servisnega stebrička.
V okviru izvedbe operacije se bo poleg investicije izvedlo še naslednje vsebine:
- Usposabljanje potencialnih kolesarskih ponudnikov (priprava koncepta standardizacije »kolesarjem
prijaznega ponudnika«; usposabljanje ponudnikov za izboljšanje oz. prilagoditev ponudbe
kolesarjem).
- Spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami (posodobitev zemljevidov Gorenjskega
kolesarskega omrežja, ciljna skupina: kolesarji, gostinci; spodbujanje kolesarstva v lokalnem okolju,
ciljna skupina: otroci, starejši, slepe in slabovidne osebe in širša javnost).
- Prenos znanja in izkušenj med LASi in implementacija pridobljenih znanj na območju posameznega
LAS (prenos dobrih praks na območju vključenih LASov, predstavitev razvoja kolesa/kolesarstva na
območju vključenih LAS, implementacija dobrih praks v praksi).
- Promocija projekta.
Proračunska postavka 1313119 – Most »Kurnk«
Leseni del mosta na Kurnku je dotrajan, zato bo Občina Cerkno pomagala z delom sredstev za
zamenjavo poškodovanih desk.
Proračunska postavka 1313121 – Rekonstrukcija ovinka na LC 043010 Bukovo - Grahovo
Na lokalni cesti LC 043010 Bukovo – Grahovo se bo v letu 2020 popravilo in razširilo ovinek, ki
predstavlja ozko grlo v vasi Bukovo. Za ta namen se bo koristilo povratna sredstva, ki jih lahko Občina
Cerkno črpa v okviru 23. člena Zakona o financiranju občin.

Proračunska postavka 131317 – Modernizacije, posodabljanje
Za modernizacijo oziroma posodobitve cest v smislu izboljšanja prometnih, tehničnih in varnostnih
lastnosti cest ter posodabljanje problematičnih odsekov občinskih cest, se v letu 2020 predvideva
dokončanje rekonstrukcije LC 043130 Mrovljev grič – Joškovec z asfaltacijo v dolžini 1100 m (cca.
165.000 €), V Pasicah, kjer je izhodišče za bolnico Franjo je predvidena ureditev parkirišča, ureditev
otoka za smeti, asfaltacija dela poti, ki vodi do mostu preko vodotoka Cerinščica ter preplastitev javne
poti, ki se nadaljuje od parkirišča v Pasicah (cca. 62.000 €). Na cesti Zakriž -Bukovo se bo v letošnjem
letu nadaljevalo s sanacijo posedkov pri odcepu za Orehek z razširitvijo in popravilom dotrajanega
podpornega zidu (cca. 59.000 €).
Podprogram 13029003 - Urejanje cestnega prometa
Vsebina podprograma 13029003 - Urejanje cestnega prometa
Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije,
neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka
prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih
postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.
Dolgoročni cilji podprograma
Izvajanje varnega in nemotenega cestnega prometa ter urejanje primernega prometnega režima.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Za potrebe ureditev predvsem obnovitvenih odsekov cest ter neurejenih cest in ureditev primernega
prometnega režima po postavkah 131328 in 131373.
Proračunska postavka 1313122 – Projekt nove avtobusne postaje v Cerknem
V letu 2020 je predvideno naročilo izdelave projekta idejne zasnove za preselitev avtobusne postaje s
centra Cerkna na lokacijo ob obvoznici.
Proračunska postavka 131328 – Odmere cest
V letu 2020 je predvidena odmera lokalnih cest v več krajevnih skupnostih po občini.
Proračunska postavka 131385 – Avtobusna postajališča in pločniki ob RC
V letu 2020 rezervirana sredstva se namenijo izdelavi projektne dokumentacije za ureditev postajališč
ob državni regionalni cesti, ki vodi čez Kladje. Predvideva se ureditev avtobusnih postajališč na šestih
lokacijah.
Podprogram 13029004 - Cestna razsvetljava
Vsebina podprograma 13029004 - Cestna razsvetljava
Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne
razsvetljave.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavlja se splošna in prometna varnost vseh udeležencev v prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Izvaja se zakonske obveznosti z vzdrževanjem, zagotavljanjem varnosti in odpravljanjem svetlobnega
onesnaževanja.
Proračunska postavka 131301 – Javna razsvetljava - vzdrževanje
Izvajanje tekočega vzdrževanja javne razsvetljave na območju občinskih cestah in javnih površinah,
skladno s pogodbo.

Področje 14 – GOSPODARSTVO
Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov,
pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Pravne podlage:
- zakon o razvoju malega gospodarstva
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spremljanju državnih pomoči
- regionalni razvojni program Severne Primorske
- pravilnik Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva
Glavni program 1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za
spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Podprogram 14029001– Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Vsebina podprograma 14029001 Spodbujanja razvoja malega gospodarstva
Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa
skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva,
podpore enotam malega gospodarstva, zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega
gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.
Dolgoročni cilji podprograma
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva preko nudenja strokovne pomoči pri registraciji dejavnosti,
pri vodenju dejavnosti, seznanjanje s predpisi le-teh, z zagotavljanjem ugodnih bančnih posojil s
subvencionirano obrestno mero za realizacijo investicij, razvoj splošne podjetniške kulture in promocija
podjetništva, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva, povečano zanimanje
med mladimi za podjetništvo.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Povečati število na novo registriranih podjetij in število samostojnih podjetnikov, zagotoviti tekoče
informiranje podjetnikov preko različnih medijev, povečati število izvedenih podjetniških investicij,
povečati število izobraževanj za podjetnike.
Proračunska postavka 131401 – Nepovratna sredstva zasebnikom in privatnim podjetjem
Sredstva v višini 20.000 EUR bodo namenjena kot nepovratna sredstva zasebnikom in privatnim
podjetjem in bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa
Proračunska postavka 131459 – LAS: Formica 3
Skupni projekt LAS, Občin Logatec, Idrija in Cerkno, kjer so predvidene vsebine spodbujanja
coworkingov. Vsebinske aktivnosti, izobraževanja in organizacijo dogodkov v Občini Cerkno ozvaja
LTO Cerkno. Del sredstev iz te postavke je namenjenih tudi za stroške dela projektne zaposlitve na
LTO Laufar Cerkno.
Proračunska postavka 131460 – LAS: Formica 4
Vsebina za Formico 4 še ni bila dokončno dorečena, Občina Cerkno ima še vedno možnost s svojimi
predlogi vplivati na vsebino projekta. Gre za nadaljevanje prizadevanja ustvariti podporno podjetniško
okolje v Cerknem, nadaljevati z podpiranjem podjetniške infrastrukture - coworkinga (trenutno so tam
trije uporabniki plus ob torkih deluje tam sodelavka ICRE s SPOT točko, v prostoru se izvajajo
številni dogodki in izobraževanja), z usposabljanji, izobraževanji, delavnicami, prenosi dobrih praks,
organizacijo različnih podjetniških dogodkov, tudi z osnovnošolci. Izvajalo se bo tudi promocijske

aktivnosti, s katerimi se povečuje ozaveščenost in informiranost prebivalcev cerkljanske občine. Vse
aktivnosti prispevajo k oblikovanju spodbudnega podjetniškega okolja in pozitivne podjetniške klime
v občini.
V letih 2020 do leta 2023 se predvideva povečanje financ za ta projekt (na račun preostalega denarja iz
sklada ESRR in nagrade za uspešnost LAS s CILjem) in v skladu s tem razširitev vsebine projekta
Formica 4 na področje inovativnih turističnih produktov. Projekt Formica 4 se bo izvajal v okviru
tematskega področja »ustvarjanje delovnih mest – ukrep vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje
delovnih mest«. Projekti iz ESRR sklada se lahko izvajajo le v urbanih naseljih na območju LAS,
podprti pa so v višini 80% upravičenih stroškov.
Glavni program 1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo
občine in spodbujanje turizma.
Podprogram 14039001– Promocija občine
Vsebina podprograma 14039001 Promocija občine
Promocijske prireditve, sodelovanje občine na sejmih, predstavitev kulturne dediščine premične in
nepremične in naravne dediščine (razstave…), ter druge promocijske aktivnosti.
Dolgoročni cilji podprograma
Vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih aktivnosti v razvoj in promocijo
turistične ponudbe, opredeliti strategijo razvoja turizma v občini Cerkno in v njej jasno kvantificirati
in kvalificirati cilje.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Povečanje števila nočitev, povečanje števila dnevnih obiskovalcev, povečanje potrošnje turistov.
Proračunska postavka 131410 LTO - projekti
Na tej postavki so sredstva rezervirana za pripravo Strategije trajnostnega razvoja turizma destinacije
Cerkno, ki je trenutno nimamo, jo pa kot vodilna destinacija slovenskega turizma nujno potrebujemo,
saj bo dokument osnova za nadaljnji strateški razvoj na področju delovanja v turizmu.
Proračunska postavka 131412 Promocija občine
Sredstva so namenjena sofinanciranju prireditev in akcij, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo
občine Cerkno na lokalni ravni.
Proračunska postavka 131451 – Projekt LTO Slovenia Green Destination
Poleg tega, da smo nosilci znaka Slovenia Green in smo vključeni v Zeleno shemo slovenskega turizma,
smo tudi člani združenja Konzorcij Slovenia Green, ki združuje vse destinacije s tovrstnim znakom.
Strošek članstva v združenju je 400 € na letni ravni.
Plačilo licenciranja destinacije Slovenia Green.
Podprogram 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Vsebina podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev, ter drugih turističnih organizacij
(zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev,
razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti…

Dolgoročni cilji podprograma
Kakovostno izvajanje nalog (oživitev starih običajev, obogatitev ponudbe, promocija kraja), pri čemer
je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo le
teh.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.
Proračunska postavka 131407 LTO - plača
V to postavko so vključeni stroški plače za dva zaposlena (direktor in turistični informator). Dodatno
(cca 3.000,00 eur) pa je strošek plače za projektno svetovalko, ki bo od 1. maja 2019 plačana iz sredstev
v okviru razpisa za vodilne destinacije. Na letni ravni se v okviru razpisa prizna manjše število ur, zaradi
tega je potrebno to razliko kriti v okviru te postavke.
Proračunska postavka 131409 LTO – materialni stroški
Materialni stroški vključujejo sledeče:
 pisarniški material,
 energijo,
 komunalne storitve,
 izdatki za službena potovanja,
 tekoče vzdrževanje,
 odvetniške in svetovalne storitve,
 računovodske storitve,
 informacijske storitve,
 stroški zavarovanj,
 stroške študentskega dela itd.
Proračunska postavka 131413 – Poletje v Cerknem
S sredstvi na tej postavki se bo pokrilo stroške dvodnevne organizacije osrednje poletne prireditve v
občini (glasbeni nastopi, stroški ozvočenja, varovanja prireditve, dogodek namenjen otrokom, nujna
medicinska pomoč, SAZAS itd.).
Proračunska postavka 131446 – Divje babe – vzdrževanje arheološkega parka
Sredstva se namenjajo vzdrževanju in čiščenju dostopne poti do jame.
Proračunska postavka 131452 – Projekt LTO ČLANARINA KONZORCIJ SLOVENIA GREEN
Glede na to, da smo nosilci znaka Slovenia Green, smo avtomatično vključeni v Zeleno shemo
slovenskega turizma. Članstvo v shemi nas na leto stane 464 €. To postavko bi bilo glede na prvoten
predlog potrebno znižati. Sredstva bi lahko prerazporedili na PP 131409 – materialni stroški.
Proračunska postavka 131454– Projekt LTO Tiskana promocijska gradiva
V letu 2020 je v načrtu ponatis brošure Divje babe. Poleg tega bomo na novo natisnili razglednice z
motivi tako naravne, kot tudi kulturne dediščine Cerkljanske.
Proračunska postavka 131455 – Projekt LTO, SEJMI, BORZE, DELAVNICE
Na tej postavki so predvidena sredstva namenjena za udeležbo na sejmu v Italiji.
Proračunska postavka 131458 – LTO Infrastruktura Označitve
V načrtu je postavitev 4 informativnih tabel ob cesti v naseljih Reka in Stopnik. V naselju Reka bomo
združili Bevkovo domačijo in AP Divje babe, v naselju Stopnik pa bo tabla označevala dostop do AP
Divje babe. Strošek izdelava in postavitve bo približno 8.000,00 eur. Preostanek sredstev bo namenjen

postavitvi tabel za ureditev sprehajalnih poti v občini (v letu 2020 je v načrtu postavitev vsaj v treh
krajevnih skupnostih).
Proračunska postavka 131463 Projekt – vodilna destinacija
Na podlagi uspešne prijave na razpis bomo lahko pridobili 111.750,00 € finančnih sredstev. Od tega bo
70 % sofinanciranih s strani MGRT. Vse aktivnosti je potrebno izpeljati do 15. 10. 2021. Bo pa potrebno
sredstva zalagati do datuma izplačil. Na podlagi dveh zahtevkov letno se potem izplača sorazmeren
delež upravičencu. Za leto 2020 so tako s strani LTO Laufar Cerkno predvidene aktivnosti v višini
65.000,00 eur (digitalizacija enot nepremične kulturne dediščine, razvoj turističnih produktov in
izobraževanja za zaposlene v gostinstvu in turizmu).
Področje 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge
za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Pravne podlage:
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o vodah
- zakon o ohranjanju narave
Glavni program 1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za
zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem
okolja.
Podprogram 15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki
Proračunska postavka 131538 – Zbirni center Cerkno
Postavka 131538 zagotavlja sredstva za zbirni center v Cerknem kot sestavnemu delu regijskega
sistema ravnanja z odpadki. Sredstva so namenjena za redna vzdrževalna dela v zbirnem centru.
Proračunska postavka 131550 – Letni stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča Ljubevč
Višina letnih obratovalnih stroškov odlagališča po njegovem zaprtju je določena na podlagi meril iz
priloge 7 Uredbe o odlagališčih (UL RS 10/14; 54/15). Obratovalni stroški vključujejo izvajanje
obratovalnega monitoringa zaprtega odlagališča (podzemne in površinske vode, plini) ter upravljanje
odlagališča upravljavca Komunale Idrija (redni pregledi in meritve, vzdrževanje poti, sistema za
odvodnjavanje, košnja). Občina Cerkno pokriva stroške v svojem dogovorjenem deležu 23,7 % glede
na celotno vrednost (ostalo Občina Idrija).
Proračunska postavka 131551 – Letni stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča Raskovec
Višina letnih obratovalnih stroškov odlagališča po njegovem zaprtju je določena na podlagi meril iz
priloge 7 Uredbe o odlagališčih (UL RS 10/14; 54/15). Obratovalni stroški vključujejo izvajanje
obratovalnega monitoringa zaprtega odlagališča (podzemne in površinske vode, plini) ter upravljanje
odlagališča Komunale Idrija (redni pregledi in meritve, vzdrževanje poti, sistema za odvodnjavanje,
košnja). Občina Cerkno pokriva stroške v svojem dogovorjenem deležu 23,7 % glede na celotno
vrednost (ostalo Občina Idrija).
V letošnjem letu je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za investicijska vzdrževalna dela na
odlagališču, ki so bila Komunali Idrija kot upravljalcu s strani Inšpektorata za okolje in prostor
odrejena na podlagi inšpekcijskega pregleda. Gre za potrebno dograditev biofiltra na odlagališču in
montažo nivojske sonde na ničelnem merilnem mestu za podzemne vode odlagališča.

Proračunska postavka 131553 – Odvoz azbestnih plošč
Sredstva so namenjena odvozu azbestnih plošč, ki se s strani občanov letno zberejo v zbirnem centru
Cerkno. Občina ima v letu 2020 sklenjeno pogodbo za odvoz azbestnih odpadkov neposredno s
prevoznikom.
V postavko so vključeni še stroški odvoza azbestnih odpadkov iz leta 2019, ki s strani Komunale Idrija
Občini Cerkno niso bili obračunani.
Proračunska postavka 131556 – Ureditev ekoloških otokov
V letošnjem letu bo občina nabavila še 30 manjkajočih betonskih podstavkov za potrebe ureditve
ekoloških otokov v različnih krajevnih skupnostih.
Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje
poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Pravne podlage:
- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- zakon o temeljni geodetski izmeri
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- stanovanjski zakon
- zakon o stavbnih zemljiščih
Podprogram 16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Vsebina podprograma 16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence zemljišč in
objektov.
Dolgoročni cilji podprograma
Za neovirano delovanje se ureja in vzpostavlja ažurirano evidenco katastra.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Kataster gospodarske javne infrastrukture, Odlok o NUSZ in komunalnem prispevku, določitev
namenske rabe.
Proračunska postavka 1316127 Stroški priprave odloka o NUSZ in komunalnem prispevku
Sredstva so namenjena za določitev območij znotraj občine za pripravo odlokov v besedilu, ki bo
skladno z zakonodajo.
Proračunska postavka 131654 Kataster gospodarske javne infrastrukture
Sredstva v letošnjem letu bodo namenjena pridobivanju najnovejših evidenc – banke cestnih podatkov
v digitalni obliki, vključno s cestnimi propusti, katera bo služila kot evidenca občinskim službam in
kot ustrezen dokument za Ministrstvo za infrastrukturo.

Glavni program 1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva
za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema
gospodarjenja s prostorom.
Vsebina podprograma 16029003 Prostorsko načrtovanje
Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavlja se trajnostni razvoj in vzpostavitev prostorskih pogojev za družbeni in gospodarski razvoj
občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Sprejetje občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno.
Proračunska postavka 1316102 – OPN - spremembe
V letu 2020 se bo nadaljevalo s fazami sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 05 in
pričelo s fazami sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 06.
Proračunska postavka 1316126 – Zunanji strokovni sodelavec-urbanist
Po zakonu mora občina zagotavljati strokovnega sodelavca za področje urbanizma. Občina Cerkno se
je dogovorila z Občino Idrija za skupnega zunanjega sodelavca – urbanista.
Glavni program 1603 – Komunalna dejavnost
Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,
urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij
in druge komunalne dejavnosti.
Vsebina podprograma 16039003 – Objekti za rekreacijo
Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.),
gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.
Proračunska postavka 1316118– Varnostni pregled igral – javno otroško igrišče
Sredstva so namenjena kontrolno-servisnemu pregledu igral na javnem otroškem igrišču v Cerknem.
Proračunska postavka 1316125 – Urbana oprema
Sredstva so namenjena za nakup in montažo klopi in smetnjakov na javnih površinah na območju
celotne Občine Cerkno.
Podprogram 16039004 – Praznično urejanje naselij
Vsebina podprograma 16039004 Praznično urejanje naselij
Podprogram se nanaša na novoletno krasitev naselij.
Dolgoročni cilji podprograma
Vsakoletno polepšanje naselja ob praznovanju novega leta, ustvariti celostno podobo kraja.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Postavitev in odstranitev elementov krašenja naselij, ter razširitev obsega krašenja.
Proračunska postavka 131645 – Praznično urejanje naselij
V letu 2020 se za potrebe prazničnega urejanja naselja, kamor sodijo stroški povezani z novoletno
okrasitvijo rezervirajo sredstva v višini 7.002 EUR.

Glavni program 1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje
Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje, vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam
za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na
stanovanjskem področju.
Podprogram 16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju
Vsebina podprograma 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
Prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za
socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).
Dolgoročni cilji podprograma
Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Cerkno.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- subvencioniranje obrestne mere za individualno stanovanjsko gradnjo,
- priprava elaboratov etažne lastnine in vpis stanovanj v zemljiško knjigo,
- investicijsko vzdrževanje (obnova kopalnic, oken)
- subvencioniranje najemnin socialno šibkejšim,
- tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj.
Proračunska postavka 131653 – Oblikovanje proračunskega stanovanjskega sklada
Sklad se oblikuje v višini 99.782 EUR (načrtovani prihodki v letu 2020) in porablja za namene kot so
prikazani v posebni prilogi, ki je sestavni del proračuna za leto 2020.
Glavni program 1606 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Podprogram 16069001 – Urejanje občinskih zemljišč
Podprogram zajema: odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne
zadeve, geodetske zadeve, idr.).
Dolgoročni cilji podprograma
Gospodarjenje z zemljišči, ki so v lasti Občine Cerkno, zaradi gradnje drugih objektov, gospodarjenje
z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, gospodarjenje z zemljišči zaradi
zaokrožitve stavbnih zemljišč.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Glavni cilj je vsekakor rešiti čim večje število premoženjskopravno neurejenih razmerij.
Proračunska postavka 131631 – Odmere in urejanje zemljišč
Sredstva planirana na tej proračunski postavki, so namenjena plačilu stroškov parcelacij, geodetskih
izmer zemljišč, ki jih bo občina v letu 2020 prodala, kupila ali zamenjala. Obseg sredstev, ki se v letu
2020 zagotavlja za te namene znaša 10.000 EUR.
Proračunska postavka 131694 – Cenitve občinskih zemljišč
Za zemljišča, ki so predmet prodaje je potrebna obvezna cenitev le teh, za kar v letu 2020 namenjamo
sredstva v višini 5.000 EUR.
Podprogram 16069002 – Nakup zemljišč
Podprogram zajema nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč, ter stavbnih zemljišč, ko nakupi še niso
povezani s konkretnim projektom.
Dolgoročni cilji podprograma

Urediti lastništvo na parcelah, glede katerih le to še ni urejeno. Sem spadajo zlasti ceste, ki v
marsikaterem primeru niso lastniško povsem urejen, kakor tudi druge nepremičnine potrebne za
izvajanje predvidenih investicij.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in odkup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2020.
Proračunska postavka 131650 – Nakup zemljišč
Na postavki nakup zemljišč so planirana sredstva za odkupe zemljišč na podlagi predkupne pravice ali
za izvajanje drugih nalog Občine Cerkno v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnin
(investicijske naloge ali zaokroževanje lastništva občine) in z nakupi povezani spremljajoči stroški
(notarske storitve, DPN…).

Področje 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju
primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe
zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.
Pravne podlage:
- zakon o zdravstveni dejavnosti
- zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- zakon o zdravniški službi
- zakon o lekarniški dejavnosti
Glavni program 1702 – Primarno zdravstvo
Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na
področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih
dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je v zagotavljanju zdravstva na primarni ravni.
Podprogram 17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov
Vsebina podprograma 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
Zdravstveni dom je zdravstveni zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno varstvo
vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok
in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko. Na svojem območju zdravstveni
dom zagotavlja tudi družinsko medicino, preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter
fizioterapijo, če opravljanje teh dejavnosti ni drugače urejeno. Zdravstveni dom zagotavlja tudi
reševalno službo, če ta služba ni organizirana v bolnišnici.
Dolgoročni cilji podprograma
Nemoteno in kakovostno delovanje Zdravstvenega doma Idrija z zagotavljanjem sredstev za investicije
in druge naloge, ki so določene v zakonu in ustanovitvenem aktu.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- tekoče vzdrževanje in popolnjevanje avtomatskih defibrilatorjev,
- pokrivanje materialnih stroškov stavbe za potrebe ZP Cerkno in dokončna priprava projektne
dokumentacije.

Proračunska postavka 131715 – Vzdrževanje avtomatskih defibrilatorjev
Sredstva so namenjena za servise in popolnitve avtomatskih defibrilatorjev ter za usposabljanje
potencialnih uporabnikov.
Proračunska postavka 131720 – Adaptacija stavbe za potrebe ZP Cerkno
Sredstva so namenjena dokončanju vseh postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Proračunska postavka 131721 – Vzdrževanje stavbe stare »Ete«
Sredstva bodo porabljena za pokrivanje tekočih materialnih stroškov in stroškov storitev.
Glavni program 1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva
Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za programe spremljanja
zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.
Podprogram 17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Podprogram obsega področje spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja. Ključne
naloge pa obsegajo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov.
Proračunska postavka 131708 Cepljenje HPV
Sredstva so namenjena za cepljenje fantov proti okužbam HPV.
Glavni program 1707 – Drugi programi na področju zdravstva
Med druge programe na področju zdravstva se uvrščajo zakonske obveznosti občine za obvezno
zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe. Med druge programe sodijo
tudi storitve nujne medicinske pomoči.
Podprogram 17079001 – Nujno zdravstveno varstvo
Vsebina podprograma 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
Nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za
zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
Dolgoročni cilji podprograma
- nemoteno delovanje NMP,
- zagotavljanje sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje nujne medicinske pomoči,
- zagotavljanje sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov.
Proračunska postavka 131702 – Zagotavljanje ekipe nujne medicinske pomoči
Zdravstveni dom Idrija ima za območje občin Idrija in Cerkno organizirano 24 urno zagotavljanje
neprekinjene nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb. Služba
NMP ustreza standardu B-ok, kar pomeni, da je ekipa (zdravnik, zdravstveni tehnik, voznik reševalec)
prisotna v ZDI 24 ur vse dni v letu in je sposobna izvoziti v 2 - 5 minutah. V primeru potrebe po istočasni
intervenciji dveh ekip (dva klica) imajo II. ekipo v pripravljenosti ponoči (zaposleni so na domu), ki
zapusti ZD v 20 - 30 min po prevzetem klicu. O izhodu I. ekipe je takoj obveščena ekipa II. v
pripravljenosti. Imamo tudi primere, ko so že bile na terenu istočasno tri ekipe. V ekipo NMP vstopajo
urgentni zdravniki iz ambulant in dežurni (ponoči in vikendi). ZD Idrija ima ob vikendih in praznikih
organizirano dežurstvo tako, da sta od 7.00 do 19.00 dežurna po dva zdravnika (dve ekipi NMP),
kar pripomore k hitri obravnavi pacientov in skrajšanju čakanja v času dežurstva.

Proračunska postavka 131703 - Zdravstveno zavarovanje občanov
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 114/06
- ZUTPG, 91/07, 76/08 87/11, 91/13 in 36/19) določa, da slovenske državljane, zavarovane po 21. točki
15. člena zgoraj omenjenega zakona prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje Center za socialno delo,
plačnik prispevka pa je občina stalnega prebivališča zavezanca v naslednjih primerih:
- če nimajo nobenih dohodkov oziroma,
- kadar živijo sami, njihovi povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 50 %
minimalne plače, oziroma
- kadar živijo z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu, njihovi povprečni
mesečni dohodki na družinskega člana v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 25 % minimalne
plače,
- razen kadar ima sam ali njegovi ožji družinski člani prihranke oziroma premoženje, ki dosega
ali presega 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka.
Občina Cerkno ima trenutno v obvezno zdravstveno zavarovanje vključenih 35 zavarovancev, mesečni
prispevek za leto 2020 na osebo znaša 34,83 EUR (višina prispevka je 2 % od povprečne bruto plače za
oktober 2019 - 55. in 57. členu ZZVZZ).
Podprogram 17079002 – Mrliško ogledna služba
Vsebina podprograma 17079002 Mrliško ogledna služba
Plačilo storitev mrliško ogledne službe je zakonska obveznost občin, ki zajema stroške mrliških ogledov,
sanitarnih obdukcij in stroške prevoza umrlih ali ponesrečenih s kraja nesreče.
Dolgoročni cilji podprograma
Izvrševanje zakonsko določenih obveznosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- zagotavljanje sredstev za mrliške oglede, obdukcije, prevoze umrlih/ponesrečenih.
Proračunska postavka 131704 – Mrliško ogledna služba
Višina proračunske postavke je oblikovana na osnovi realizacije preteklih let. Obseg storitev oz. višino
potrebnih sredstev ni mogoče točno predvideti, saj je povsem odvisna od števila opravljenih mrliških
ogledov, obdukcij in prevozov umrlih.

Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe
kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske
skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Pravne podlage:
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o arhivski dejavnosti in arhivih
- zakon o vojnih grobiščih
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
- zakon o medijih
- zakon o društvih
- zakon o pravnem položaju verskih skupnosti
- zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
- zakon o športu
Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in
obnovo nepremične in premične kulturne dediščine, tudi tiste, ki se odvija v okviru muzejske dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine za generacije zanamcev. Vse postopke je potrebno voditi v
sodelovanju s pristojnimi strokovnimi institucijami.
Podprogram 18029001 - Nepremična kulturna dediščina
Vsebina podprograma 18029001 Nepremična kulturna dediščina
Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov,
odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi
razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za
upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev
spominskih obeležij.
Dolgoročni cilji podprograma
Obnova in redno vzdrževanje objektov kulturne dediščine.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- redno vzdrževanje spomenikov in muzeja,
- ohranjanje dediščine vojnega obdobja 20. stoletja.
Proračunska postavka 1318104 - Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja
V sklopu projekta se predvideva ureditev in vzpostavitev prehodnosti poti - mulatiera (Reka –
Šebrelje oz. Divje Babe); organizacija dveh pilotnih pohodov in vodenih ogledov; vzpostavitev in
izvedba pilotnega dogodka - 1. svetovna vojna in Šebreljska planota; priprava materialov in
dokumentov z namenom promocije produkta.
Proračunska postavka 1318111 – Postavitev spominskega obeležja
Za postavitev spominskega obeležja v Mostaniji je potrebno poplačati še stroške postavitve odra.
Proračunska postavka 131848 – Vzdrževanje grobišč
Postavka vključuje sredstva za plačilo podjemnih pogodb, ki so sklenjene z oskrbniki posameznih
grobišč ter sredstva za materialne stroške (venci, rože, zemlja…).
Proračunska postavka 131871 – Mestni muzej – investicije
Postavka za leto 2020 vključuje sredstva za sofinanciranje obnove pisarniških prostorov in zamenjave
svetil z varčnejšimi v Cerkljanskem muzeju.
Proračunska postavka 131880 – Obnova spomenikov
V letu 2020 je v plan vključena obnova spomenikov na Reki in v Zakojci.
Proračunska postavka 131898– PB Franja
Sredstva so namenjena plačilu zavarovalne premije za zavarovanje objekta.
Podprogram 18029002 - Premična kulturna dediščina
Vsebina podprograma 18029002 Premična kulturna dediščina
Podprogram predstavlja skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov,
razpršenosti, posegov ljudi in drugih dejavnikov izpostavljen izgubi ali pozabi. Gre za odkup premične
kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij,
muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.

Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za ohranitev premične kulturne dediščine in ustvarjanje kakovostnih predstavitev
preteklih obdobij.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Sofinanciranje obratovalnih in programskih stroškov muzeja ter sofinanciranje društev, ki se ukvarjajo
z ohranjanjem premične in nesnovne kulturne dediščine.
Proračunska postavka 131855 – Mestni muzej – obratovalni stroški
Sredstva so namenjena plačilu zavarovanja nepremičnin in premičnin ter plačilu NUSZ.
Proračunska postavka 131870 – Mestni muzej – programski stroški
Sredstva so namenjena sofinanciranju muzejskih razstav.
Proračunska postavka 131891 Premična in nesnovna kulturna dediščina
Občina Cerkno si je v Lokalnem programu za kulturo zadala cilje ohranjanja, spodbujanja in razvijanja
premične in nesnovne kulturne dediščine in razvijanje kakovostnih vsebin, povezanih z le-to. Sredstva
iz te postavke bodo na podlagi pravilnika razdeljena upravičencem na osnovi prijav na javni razpis.
Proračunska postavka 131899 – Pihalni orkester
Sredstva so namenjena neposrednemu sofinanciranju Društva godbenikov Cerkno. Društvo deluje v
javnem interesu na področju kulture in je evidentirano kot nosilec nesnovne dediščine za enoto
»Godbeništvo«. Z društvom bo po sprejetem proračunu sklenjena neposredna pogodba.
Glavni program 1803 – Programi v kulturi
Glavni program 1803 – Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško
dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe
v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji programa so zagotavljanje kar največje dostopnosti kulturne ustvarjalnosti občanom,
ustvarjanje raznovrstne in kakovostne kulturne ponudbe, razvoj in dostopnost knjižnične dejavnosti,
povečevanje članstva ter tudi tekoče vzdrževanje javne kulturne infrastrukture.
Podprogram 18039001 – Programi v kulturi
Vsebina podprograma 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
Dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje
knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje knjižnične dejavnosti in z vlaganjem investicijskih
sredstev ustvarjati dobre prostorske pogoje, omogočati nakup ustrezne opreme in s tem vplivati na razvoj
knjižnične dejavnosti. Osnovni cilj pa je čim večja bralna kultura vseh skupin občanov in uresničevanje
širšega poslanstva knjižnice kot stičišča informacij, znanja, ustvarjalnosti…
Letni izvedbeni cilji podprograma
- zagotavljanje sredstev za tekoče delovanje (plače, materialni stroški),
- sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva in izdaje revije.
Proračunska postavka 131800 - Mestna knjižnica in čitalnica Idrija - plače in prispevki
Stroški dela v Mestni knjižnici in čitalnici (MKČI) so načrtovani skladno s sprejeto delitvijo stroškov
med občini Idrija in Cerkno, ki sta jo podpisala župana avgusta 2008.

Po predlogu finančnega načrta, ki ga je občini predložila MKČI, bodo stroški dela v knjižnici v letu
2020 znašali 77.000 EUR.
Proračunska postavka 131802 – Nakup knjižničnega gradiva
Ministrstvo za kulturo vsako leto objavi razpis za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva, na
katerega se prijavi knjižnica. Občina Cerkno sodeluje v letu 2020 kot sofinancer s sredstvi v višini 7.500
EUR.
Proračunska postavka 131803 – Mestna knjižnica – materialni stroški
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov energije, komunalnih in komunikacijskih storitev,
pisarniškega in splošnega materiala, poslovne najemnine in zakupnine ter za pokrivanje drugih
operativnih odhodkov. Iz proračuna občine Cerkno se za leto 2020 za materialne stroške namenjajo
sredstva v višini 12.000 EUR.
Proračunska postavka 1318109 – Knjižne hiške
V letu 2020 je predvidena izdelava in postavitev petih knjižnih hišk.
Proračunska postavka 131815 – Založniška dejavnost
Sredstva so namenjena Mestnemu muzeju Idrija za sofinanciranje izdaje revije Idrijski razgledi.
Podprogram 18039002 – Umetniški programi
Vsebina podprograma 18039002 Umetniški programi
Podprogram obsega dejavnost gledališča in drugih javnih kulturnih zavodov, kulturne programe
samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.
Dolgoročni cilji podprograma
S sofinanciranjem umetniških programov naj bi ohranjali in bogatili obseg dejavnosti, skrbeli za dvig
kakovosti in pestrosti kulturne ponudbe, namenjene širšemu krogu obiskovalcev ter promocijo in
prepoznavnost Občine Cerkno.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- bogata vsebina kulturnih prireditev
Proračunska postavka 131879 – Tradicionalne prireditve z mednarodno udeležbo
Občina Cerkno bo tudi v letu 2020 sofinancirala tradicionalne kulturne prireditve z mednarodno
udeležbo. Sredstva bodo razdeljena upravičencem na podlagi javnega razpisa, ki ga bo Občina Cerkno
v letu 2020 razpisala za dvoletno obdobje.
Proračunska postavka 131887 – Tradicionalne prireditve z mednarodno udeležbo - 4 letno
programsko obdobje
Občina Cerkno je v letu 2018 objavila javni razpis za sofinanciranje programov z mednarodno udeležbo
za štiriletno obdobje. S tem sledimo zahtevam in pogojem Ministrstva za kulturo o sofinanciranju
kulturnih programov na lokalnem nivoju. Občina z izbranim upravičencem sklene dodatek k pogodbi o
sofinanciranju za tekoče leto.
Podprogram 18039003 – Ljubiteljska kultura
Vsebina podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne
dosežke.
Dolgoročni cilji podprograma

S sofinanciranjem programov sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, kulturnih društev ter kulturnih
prireditev v občini je članom društev omogočeno kvalitetno preživljanje prostega časa, uporabnikom
storitev pa so ponujene dodatne kulturne vsebine kot pomemben vidik kvalitetnejšega življenja.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- nemoteno delovanje JSKD,
- aktivno delovanje kulturnih društev,
- bogata vsebina kulturnih prireditev.
Proračunska postavka 131805 – Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture - sklad
Območna izpostava JSKD v Idriji bo sredstva v višini 2.200 EUR namenila izvedbi Revije pevskih
zborov (Primorska poje, Revija otroških pevskih zborov) ter za izobraževalne programe, ki društvom
omogočajo kvalitetno rast.
Proračunska postavka 1318116 – LAS: Festival lesa in rokodelstva
Festival lesa in rokodelstva, ki se je izvedel v letu 2019 se je vzpostavil v okviru projekta LAS G®OZD
ZA PRIHONOST, v okviru Občine Cerkno (partner v projektu).
Gre za dogodek, ki dolgoročno lahko veliko prispeva k razvoju okolja in vsebinah kot so kulturna in
naravna dediščine, razvoj rokodelstva, podjetništva na področju lesne dejavnosti, itd.
Okvirni predlog za izvedbo dogodka Festival lesa in rokodelstva LARFA ART CERKNO julij, 2020:
- izvedba rezbarske delavnice na temo izdelave lesenih pustnih mask ,
- programski dogodek oz. aktivnosti, ki bi temeljila na vzpostavitvi sodelovanja med pustnimi
skupinami oz. deležniki na tem področju v slovenskem in mednarodnem prostoru,
- aktivnost za predstavitev dejavnosti in produktov podjetij na področju lesarstva na
Cerkljanskem,
- vzpostavitev sodelovanja in sooblikovanje vsebin z društvom Driklc,
- sejemski del,
- izobraževalne aktivnosti za različen ciljne skupine (koncept: les),
- vzpostavitev kulinarične ponudbe vezane na reprezentativne lokalne in regionalne jedi.
Proračunska postavka 1318117 – Bevkovi dnevi
V okviru praznovanja 130 letnice rojstva Franceta Bevka bodo različna društva in inštitucije izvajale
program tekom celega leta. Koordinator vseh aktivnosti je LTO Cerkno.
Proračunska postavka 131847 – Prireditve
Sredstva v višini 8.000 EUR so namenjena sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno. Sredstva
bodo razdeljena na osnovi izvedbe javnega razpisa.
Proračunska postavka 131892 – Ljubiteljska kulturna dejavnost
Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju kulturnih društev na podlagi Pravilnika o izbiri in
vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno. Skladno s
pravilnikom bodo sredstva v višini 10.000 EUR razdeljena na osnovi izvedbe javnega razpisa.
Podprogram 18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura
Vsebina podprograma 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
Podprogram Mediji in avdiovizualna kultura vključuje sredstva za zagotavljanje obveščenosti javnosti
o delovanju občinskih organov, društev, krajevnih skupnosti, dogodkih in prireditvah, pomembnih
dosežkih občanov, pa tudi publiciranje prispevkov o zgodovinskih in trenutno aktualnih dejstvih.
Dolgoročni cilji podprograma
Obveščanje in seznanjanje občanov z načrti Občine Cerkno, krajevnih skupnosti in javnih zavodov, ter
dogodkih v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma
So enaki dolgoročnim.
Proračunska postavka 131813 – Radio Cerkno
Za delovanje Radia Cerkno se v letu 2020 nameni 14.500 EUR.
Proračunska postavka 131894– Cerkljanske novice
Sredstva so namenjena izdaji občinskega glasila Cerkljanske novice, ki je, poleg radia Odmev, glavni
vir informacij za občane naše občine.
Podprogram 18039005 – Drugi programi v kulturi
Vsebina podprograma 18039005 - Drugi programi v kulturi
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov,
spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in
investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup,
gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje dobrega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme za izvajanje kulturnih dejavnosti.
Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam
Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov
veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih
posebnih skupin.
Vsebina podprograma 18049001 Programi veteranskih organizacij
Sredstva so namenjena delovanju Območnega odbora ZZB NOV in Območnemu združenju veteranov
vojne za Slovenijo.
Vsebina podprograma 18049004 Programi drugih posebnih skupin
Proračunska postavka 1318115 – Aktivna starost
Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.
Proračunska postavka 131821 – Ostala društva
Proračunska postavka 131839 – Radio klub Cerkno
Proračunska postavka 131846 – Partizanske smučine
Sredstva so namenjena sofinanciranju raznih društev, Radio kluba Cerkno in pa sofinanciranju
organizacije prireditve Partizanske smučine.
Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti
Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za sofinanciranje programov
na področju športa in programov za mladino. V okviru programa za šport je pozornost posvečena
zagotavljanju javne športne infrastrukture, ki omogoča športne aktivnosti in sodelovanju z izvajalci
športnih dejavnosti, predvsem športnimi društvi, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno
članstvo, izvajajo športne programe in skušajo približati športne aktivnosti kar najširšemu krogu
prebivalstva. V okviru programov za mladino se izvaja sofinanciranje neprofitnih nevladnih organizacij,
ki izvajajo programe in projekte za otroke in mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa na področju športa je soustvarjanje pogojev za vključevanje vseh skupin
prebivalcev v raznovrstne športne aktivnosti. Posebna pozornost je namenjena sofinanciranju

programov športa otrok in mladine. Cilj programov za mladino je ustvarjati pogoje za večjo aktivnost
mladih in s tem zmanjšati vpliv rizičnih dejavnikov, ko so jim mladi izpostavljeni.
Podprogram 18059001 - Programi športa
Vsebina podprograma 18059001 Programi športa
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za
športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu,
financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih
(interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje
športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški,
zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja
in vzdrževanje športnih objektov.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje športne infrastrukture in ustvarjanje pogojev za vključevanje čim večjega števila občanov
v izvajanje letnega programa športa.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- sofinanciranje letnega programa športa,
- vzdrževanje športnih objektov.
Proračunska postavka 131831 – Šport
Postavka vključuje sredstva, ki se po sprejetem proračunu, skladno z javnim razpisom za sofinanciranje
programov na področju športa, razdelijo izvajalcem programov športa v občini Cerkno.
Proračunska postavka 131875 – Maraton Franja
Sredstva so namenjena sofinanciranju kolesarske prireditve Maraton Franja.
Proračunska postavka 131897 – Vzdrževanje športnih objektov
Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje zunanjih športnih objektov (igrišč).
Podprogram 18059002 - Programi za mladino
Vsebina podprograma 18059002 Programi za mladino
V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje neprofitnih nevladnih organizacij, ki izvajajo programe
in projekte mladinskega dela – dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (skavti, taborniki, ZPM,
CMAK…), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok med počitnicami in pokrivanje
stroškov najemnine za delovanje C.M.A.K.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mladino in otroke, razvoj mladinskega dela
in delovanja mladinskih organizacij v občini Cerkno.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- zagotoviti materialne pogoje za izvajanje otroških in mladinskih dejavnosti,
- zagotoviti sredstva za pokrivanje odhodkov za delovanje VCC.
Proračunska postavka 1318103 – Programi za otroke
Sredstva na tej proračunski postavki so rezervirana za obdarovanje predšolskih in šolskih otrok.
Proračunska postavka 1318106 – Trajno urejanje problematike prostorov za društva
Sredstva so namenjena zaključku izvedbe adaptacije skupnih prostorov v večnamenskem centru
Cerkno (kuhinja, javna dnevna soba, predavalnica). Dela so bila sicer začeta v letu 2019.

Proračunska postavka 1318107 – Pravljična dežela
Sredstva so namenjena izvedbi novoletnega programa za otroke.
Proračunska postavka 1318108 – Komisija za mlade
V letu 2019 se je pričelo s pripravo novega lokalnega programa za mlade v občini Cerkno, v letošnjem
letu pa se planira zaključek, predstavitev in sprejem Lokalnega programa za mlade Občine Cerkno za
obdobje 2021 – 2025. Pripravljalec programa je Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina.
Proračunska postavka 1318110 – Otroško igrišče »Mostanija«
Sredstva iz te postavke bodo namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za otroško igrišče v
Mostaniji.
Proračunska postavka 131817 – Mladinski programi - sofinanciranje
Sredstva so namenjena sofinanciranju mladinskih in otroških programov, projektov in letovanj. Skladno
s pravilnikom bodo sredstva v višini 14.000 EUR razdeljena na podlagi javnega razpisa, ki bo objavljen
po sprejemu proračuna.
Proračunska postavka 131851– Zaposlitev strokovnega sodelavca ZPM Idrija
Na ZPM Idrija je zaposlena strokovna sodelavka, ki skrbi za delovanje vseh komisij in klubov v okviru
ZPM in vodi dokumentacijo, skrbi za izvajanje načrtovanih programov, pripravlja razna gradiva za
kandidiranje programov na razpisih, poročila o izvajanju nalog in drugo v skladu s statutom ZPM Idrija.
Občina Cerkno prispeva 5.500 EUR, Občina Idrija 50 % plače, razliko pa pokrije ZPM Idrija sama.
Proračunska postavka 131878 – Večnamenski center Cerkno
Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov in stroškov storitev VCC-ja.

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

Občina Cerkno je ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola Cerkno, pod okriljem katerega deluje
tudi Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno.
Vsebina podprograma 19029001 Vrtci
Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni
programi v vrtcih - sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.
Dolgoročni cilji podprograma
Ustvarjanje dobrih pogojev za izvajanje programov predšolske vzgoje in povečati delež vključenih otrok
v vrtec.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- zagotavljanje sredstev za doplačilo cen programov vrtca,
- zagotavljanje sredstev za druge zakonsko predpisane stroške in druge dogovorjene stroške,
- zagotavljanje sredstev za tekoče vzdrževanje.
Proračunska postavka 131900 – Vrtec Cerkno – oskrbnine
Proračunska postavka 131901 – Varstvo otrok izven občine – oskrbnine
Skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), se kot elementi cen programa v vrtcih
upoštevajo: stroški dela, stroški materiala in storitev in stroški živil za otroke. Občina je po veljavni
zakonodaji dolžna zagotoviti sredstva za:
- razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine ne glede na to, v kateri vrtec
po Sloveniji so vključeni,
- sredstva v višini ekonomske cene brez živil za prazna mesta v skupinah v vrtcu, katerega ustanoviteljica
je.
Proračunska postavka 131931 – Vrtec Cerkno – investicijsko vzdrževanje
V letu 2020 je planirana zamenjava vhodnih vrat v montažni stavbi vrtca ter zasenčitev zunanjega igrišča
in talne zaščite ob igralih.
Proračunska postavka 131940 – Vrtec Cerkno – drugi zakonsko predpisani stroški
V to postavko so vključeni dodatni stroški za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne
oddelke vrtca. Ti stroški so lahko stroški dodatne strokovne pomoči, stroški spremljevalca gibalno
oviranih otrok, stroški za pripravo dietne prehrane in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim
številom otrok. Občina je dolžna v celoti kriti dodatne stroške za otroka s posebnimi potrebami.
Proračunska postavka 131949– Vrtec Cerkno – nabava opreme
V letu 2020 je planirana nabava klima naprave in pralnega stroja.
Proračunska postavka 131967 – Vrtec Cerkno – tekoče vzdrževanje
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju (slikopleskarska dela, brušenje in lakiranje igralnic, talne
obloge za igralnice).
Proračunska postavka 131972– Vrtec Cerkno – popusti pri plačilu razlike med ceno programov in
plačili staršev
Proračunska postavka 131973 – Vrtci izven občine – popusti pri plačilu razlike med ceno programov
in plačili staršev
Novela Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 55/17) občinam nalaga, da ločeno vodijo podatke o obsegu
sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti (počitniške rezervacije, dodatna znižana plačila staršev...), ki so
staršem priznane na podlagi sklepa občine zavezanke za plačilo razlike med ceno programa in plačilom
staršev.

Proračunska postavka 131979 – Subvencioniranje cene vrtca za nesprejete otroke
Občina bo vsem staršem, ki so svoje otroke vpisali v vrtec Cerkno in mesta v tem ali drugem vrtcu niso
dobili, izplačevala mesečno subvencijo za te nesprejete otroke.
Proračunska postavka 131983 – Vrtec Cerkno - priprava dokumentacije za novogradnjo
Sredstva so namenjena pripravi dokumentacije za novogradnjo vrtca.
Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje
osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem
in sekundarnem izobraževanju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Splošni cilj primarnega in sekundarnega izobraževanja je učencem oz. dijakom dati temeljno znanje in
jih hkrati pripraviti za poklicno in osebno življenje.
Podprogram 13039001 - Osnovno šolstvo
Opis podprograma 19039001 Osnovno šolstvo
Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške,
zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev
(nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji izobraževanja so dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja
pogojev za izvajanje nacionalnega kurikula, zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z
upoštevanjem različnosti otrok. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo
vsemu prebivalstvu, vzgaja za obče kulturne in civilizacijske vrednote in omogoča vzpostavitev
primerljivih standardov znanja in neformalnega znanja, ki omogoča nadaljevanje šolanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov,
- zagotavljanje sredstev za druge dodatne programe,
- zagotavljanje sredstev za tekoče vzdrževanje.
Proračunska postavka 131902 – Sofinanciranje logopeda
Predvideva se, da se bo logopedska obravnava otrok izvajala na matični šoli v Cerknem ter na
podružnici. % sofinanciranja ostaja nespremenjen glede na prejšnja leta.
Proračunska postavka 131905 – OŠ Cerkno – materialni stroški
Po Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja so občine dolžne kriti materialne stroške za objekt za
delovanje OŠ.
Proračunska postavka 131913 – Drugi dodatni programi – OŠ Cerkno
Postavka vsebuje sredstva za stroške zaposlenih, ki izvajajo programe izven obsega financiranja s strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in jih Občina Cerkno financira kot dodatne programe, ki
so nudeni učencem. Vključene so storitve psihologa in dodatni oddelki podaljšanega bivanja, varstva
vozačev, jutranjega varstva, plavalnega opismenjevanja in nadgradnje plavalnih veščin.
Proračunska postavka 131941 – OŠ Cerkno – nabava opreme in osnovnih sredstev
S temi sredstvi se bo v letu 2020 nabavilo grelni kotel sanitarne vode v glavni šolski kuhinji, kuhinjski
kotel, konvektomat ter nabavilo enojne šolske klopi v TJA na RS.

Proračunska postavka 131945 – OŠ Cerkno – notranja revizija
V letu 2020 je planirana delna revizija poslovanja OŠ Cerkno.
Proračunska postavka 131961 – OŠ Cerkno – tekoče vzdrževanje
Sredstva so namenjena nabavi in montaži zatemnitvenih rolojev (zatemnitev kupol), montaži
komarnikov in senzorjev plina v šolski kuhinji ter za slikopleskarska dela.
Proračunska postavka 131975 – PŠ Šebrelje – tekoče vzdrževanje
Proračunska postavka 131980 – PŠ Šebrelje – investicijsko vzdrževanje
V letu 2020 je v PŠ Šebrelje potrebna zamenjava oken v spodnji učilnici ter izvedba slikopleskarskih
del.
Proračunska postavka 131977 – OŠ Cerkno – investicijsko vzdrževanje
Sredstva so namenjena zamenjavi cevi sanitarne vode in odtokov, sanaciji in adaptaciji sanitarij na
razredni stopnji, sanaciji šolskega atrija in zaščiti športnih rekvizitov v veliki telovadnici.
Podprogram 19039002 – Glasbeno šolstvo
Opis podprograma 19039002 Glasbeno šolstvo
Materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške,
zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v
glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.
Dolgoročni cilji podprograma
Ustvarjanje dobrih pogojev za izvajanje glasbene šole in s tem povečevati delež vključenih otrok v
glasbeno šolo.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- zagotavljanje sredstev za materialne stroške
Proračunska postavka 131915 – Glasbena šola – materialni stroški
Po veljavni zakonodaji so občine dolžne zagotoviti sredstva za materialne stroške glasbenih šol. V GŠ
Cerkno je za leto 2020 planiranih 46.000 EUR materialnih stroškov in stroškov storitev, 18.000 EUR
letno se bo zagotovilo iz občinskega proračuna, preostanek pa bo potrebno zagotoviti iz plačanih šolnin.
Glavni program 1905 – Drugi izobraževalni programi
Glavni program 1905 – Drugi izobraževalni programi vključujejo sredstva za izobraževanje odraslih in
druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi).
Dolgoročni cilj glavnega programa
Dvig kakovosti življenja občanov s spodbujanjem aktivnega preživljanja prostega časa, usmerjenim v
osebnostni razvoj in samouresničitev posameznika.
19059001 – Izobraževanje odraslih
Vsebina podprograma 19059001 Izobraževanje odraslih
Na primer: dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni
program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost…)
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je dvig kakovosti življenja občanov z vsebinami, ki spodbujajo pridobivanje znanja tako
za potrebe poklicnega udejstvovanja kot tudi za aktivno preživljanje prostega časa.

Letni izvedbeni cilji podprograma
- sofinanciranje programov ICRA d.o.o.
- sofinanciranje materialnih stroškov Čipkarske šole Idrija
Proračunska postavka 131946 – Vseživljenjsko učenje
V okviru te postavke Občina Cerkno zagotavlja sofinanciranje programov izobraževanja odraslih, ki so
zagotovljeni s strani razvojne agencije ICRA d.o.o. in jih izvaja za prebivalce občin Idrija in Cerkno.
Sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena sofinanciranju stroškov vseživljenjskega izobraževanja za
prebivalce občine Cerkno.
Proračunska postavka 131916 Čipkarska šola – materialni stroški
Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov.
Proračunska postavka 131821 – LAS NAOKOLI
NArava-OKOLje-Integracija (NAOKOLI) je projekt, ki okoljske vsebine integrira v različne produkte.
Na območju vključenih občin se kažejo različne potrebe po vzpostavljenih produktih, povsod pa je
prepoznana potreba po vključevanju teh produktov v skupnost.
V Cerknem se je pred nekaj leti vzpostavil Center za šolske in obšolske dejavnosti, ki ponuja šolskim
skupinam različne organizirane dejavnosti. Bogate naravne danosti Cerkljanske pa so podlaga za razvoj
novih inovativnih produktov, povezanih z naravo. CŠOD se pri pripravi in izvedbi aktivnosti povezuje
s širšim okoljem, v okviru tega projekta pa nameravamo povezati aktualne produkte tudi s šolo in
lokalnimi društvi. Šola že razpolaga z vrtom in čebelnjakom, zato bomo v projektu le nadgradili opremo
ter razširili njihovo uporabo tudi za udeležence aktivnosti v okviru CŠOD. V projekt bomo vključili tudi
lokalna društva (npr. zeliščarsko društvo Encijan in/ali čebelarje…), ter druge, ki bodo zainteresirani za
izvajanje vsebin vezanih na aktivnosti za otroke v naravi. Tako bomo vzpostavili nove integrirane
produkte za otroke, tako tiste, ki se bodo udeležili aktivnosti v okviru CŠOD, kot tudi lokalne
osnovnošolske otroke. Naš namen je ustvariti tak produkt oziroma produkte, ki bodo pri otrocih
izoblikovali naravovarstveno miselnost, kar bo vplivalo na njihovo ravnanje v odrasli dobi.
Glavni program 1906 – Pomoč šolajočim
Glavni program 1906 – Pomoč šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije
in študijske pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoze učencev osnovnih šol.
Podprogram 19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu
Vsebina podprogramov 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
Subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske
prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje nemotenega prevoza šoloobveznih otrok iz kraja bivanja do šole in nazaj.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Financiranje avtobusnih in kombi prevozov ter sofinanciranje prevozov otrokom, ki so od šole oz.
postajališča oddaljeni več kot 4 km.
Proračunska postavka 131912 - Prevozi otrok
Zakonska obveznost za financiranje prevozov šoloobveznih otrok izhaja iz 56. člena Zakona o osnovni
šoli. Prevozi šoloobveznih otrok se izvajajo na naslednjih relacijah (v obe smeri):
-avtobus: Šebrelje-Reka-Straža-Cerkno; Ravne-Zakriž-Gorje-Cerkno; Zakojca-Orehek-Reka-Cerkno;
Jazne-Otalež-Sp. Idrija; Kladje-Cerkno; Gorenji Novaki-Cerkno.

-kombi relacije: Labinje-Cerkno; Jazne – Sovodenj in obratno.
-osebni avto: Cerkno - Idrija in obratno.
V postavko spada tudi sofinanciranje prevozov otrok, ki so od postajališča ali šole oddaljeni več kot 4
km in prevozi prvošolčkov, ne glede na oddaljenost in jim ta prevoz zagotavljajo starši.
Proračunska postavka 131981 – Optimizacija in analiza šolskih prevozov
V letu 2020 bo izvedena analiza in optimizacija prog šolskih prevozov.

Področje 20 - SOCIALNO VARSTVO
Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema
socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva:
družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.
Pravne podlage:
- zakon o socialnem varstvu,
- stanovanjski zakon,
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- zakon o Rdečem križu Slovenije,
- zakon o lokalni samoupravi.
Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine
Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoči družini na
lokalnem nivoju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občina Cerkno v okviru tega programa zagotavlja sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima
skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini Cerkno in je državljan RS.
Podprogram 20029001 – Drugi programi v pomoč družini
Vsebina podprograma 20029001 Drugi programi v pomoč družini
Pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.
Dolgoročni cilji podprograma
Finančna podpora družini ob rojstvu otroka.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka.
Proračunska postavka 132007 – Donacije novorojencem
Sredstva so namenjena izplačilu enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka skladno s
Pravilnikom o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka (Uradni list RS, št. 56/08 in
27/19). Skladno s sklepom občinskega sveta, z dne 22.12.2016, znaša prispevek 230 EUR na otroka.
Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva
Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje
programov v centrih za socialno delo, programe pomoči družini na lokalnem nivoju, institucionalno
varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva izhajajo naslednji cilji: izboljšanje kvalitete
življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči in oblike
novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

Podprogram 20049001 – Centri za socialno delo
Vsebina podprograma
Podprogram obsega izvajanje mladinskih delavnic in izvajanje socialno pedagoške pomoči in
sofinanciranje skupin za samopomoč.
Dolgoročni cilji podprograma
Mladostnikom pomagati, da oblikujejo pozitivno samopodobo ter nuditi pomoč otrokom, mladostnikom
in njihovim staršem pri razreševanju različnih težav.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za izvajanje preventivnih programov.
Proračunska postavka 132001 - Preventivni programi
Center za socialno delo Idrija že vrsto let izvaja preventivna programa:
- Delavnice za mlade in
- Dnevni center za otroke in mladostnike Idrija.
Izvajata se po načelih in metodah dela v socialno varstveni dejavnosti.
V letu 2018 je CSD pričel z izvajanjem novega programa:
- Skupina za osebe s težavami v duševnem zdravju.
Cilj programa je izboljšati kakovost življenja oseb s težavami v duševnem zdravju in jim omogočiti
varen in zaupen prostor za pogovor o težavah in stiskah.
Podprogram 20049002 – Socialno varstvo invalidov
Vsebina podprograma 20049002 Socialno varstvo invalidov
Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje
družinskega pomočnika.
Dolgoročni cilji podprograma
Omogočiti osnovno oskrbo, čim večjo socialno vključenost ter spodbujanje samouresničitve invalidov.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih.
Sredstva so namenjena plačilu institucionalnega varstva razvojno prizadetim ali invalidnim osebam, ki
so do tega upravičene po Zakonu o socialnem varstvu.
Proračunska postavka 132013 – Oskrbnine v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje
Sredstva so namenjena plačilu institucionalnega varstva razvojno prizadetim ali invalidnim osebam, ki
so do tega upravičene po Zakonu o socialnem varstvu. V treh varstveno delovnih centrih je iz naše
občine trenutno vključenih pet oseb.
Podprogram 20049003 – Socialno varstvo starih
Vsebina podprograma 20049003 Socialno varstvo starih
Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči
družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne
centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov.
Dolgoročni cilji podprograma
Preko programa pomoči na domu starejšim omogočiti večjo neodvisnost in podaljšanje njihovega
bivanja v domačem okolju ter z doplačili domske oskrbe občanom nuditi enake možnosti pri koriščenju
storitev institucionalnega varstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma
- zagotovitev sredstev za doplačilo oskrbnin v domovih za starejše,
- zagotovitev sredstev za sofinanciranje pomoči na domu.
Proračunska postavka 132000 – Pomoč na domu – izvajanje programa
Pomoč družini na domu zagotavlja občina, izvajalec storitve na območju občine Cerkno pa je Dom
upokojencev Idrija. Pomoč na domu vključuje gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne
higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, ki jo izvajata dve zaposleni oskrbovalki. Trenutno
koristi pomoč na domu 26 občanov.
Proračunska postavka 132006 - Oskrbnine v splošnih socialnih zavodih
V splošnih domovih (do)plačujemo po Zakonu o socialnem varstvu oskrbo trenutno 25 našim občanom.
Oskrbovanci so pretežno nameščeni v Domu upokojencev Idrija, nekaj pa jih je tudi v drugih domovih
po Sloveniji. Znesek potrebnih sredstev je ocenjen glede na zadnje cene oskrbe v splošnih domovih,
kjer so nastanjeni naši občani.
Proračunska postavka 132046 – Prevozi za starejše »PROSTOFER«
Sredstva so namenjena za vzpostavitev prevozov za starejše občane: nakup ali najem avtomobila in
stroški storitve prevozov.
Podprogram 20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih
Vsebina podprograma 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez
dedičev, pomoč otrokom.
Dolgoročni cilji podprograma
Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženim posameznikom in družin.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zmanjšanje socialnega tveganja materialno ogroženih oseb z različnimi oblikami socialnih subvencij.
Proračunska postavka 132004 – Izredne družbene pomoči
Proračunska sredstva so namenjena enkratnim denarnim pomočem občanom, ki se znajdejo v začasnih
socialnih stiskah. Občan je upravičen do enkratne denarne pomoči iz občinskega proračuna le v
primerih, ko je že izkoristil pravice iz državnega proračuna na podlagi Zakona o socialnem varstvu.
Proračunska postavka 132005 – Pogrebnine
Sredstva so rezervirana za kritje pogrebnih stroškov tistim občanom, ki za to nimajo svojih sredstev in
tudi ne sorodnikov, ki bi bili dolžni kriti te stroške.
Proračunska postavka 132042 – Sofinanciranje programa zavetišča za brezdomce
Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti programa Zavetišče za brezdomce v okviru društva
Šent v Novi Gorici.
Podprogram 200490046 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Vsebina podprograma 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Sodelovanje z nevladnimi organizacijami - sofinanciranje društev s področja socialnega varstva.
Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšati življenje ljudi ter spodbujanje in sofinanciranje izvajanja posebnih socialnih programov in
storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Prek različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem
prispevati k zmanjšanju socialnih stisk in razlik.
Proračunska postavka 132010 – Občinski odbor RK
Rdeči križ je organizacija posebnega družbenega pomena. Po zakonu o rdečem križu izvaja javna
pooblastila. Sredstva zagotavljamo neposredno na osnovi poročila in letnega finančnega načrta.
Proračunska postavka 132011 – Karitas
Slovenska Karitas je dobrodelna ustanova in ima namen, da uresničuje karitativno in socialno poslanstvo
cerkve. Za delovanje Karitas planiramo nespremenjeno višino sredstev glede na preteklo leto.
Proračunska postavka 132012 – Društva s področja socialnega varstva
Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti v
letu 2020. Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa, ki je izveden na osnovi Pravilnika za
sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju občine Cerkno.
Proračunska postavka 132038 – Postavitev varnih točk
V letu 2013 se je s pomočjo ZPM Idrija začelo s projektom postavitve varnih točk. S tem projektom
želimo v letu 2020 nadaljevati.
Proračunska postavka 132039 – Pomoč starejšim (program stari-starim)
Društvo upokojencev Cerkno ob pomoči Zveze društev upokojencev Slovenije in Občine Cerkno izvaja
projekt Pomoč starejšim osebam že od leta 2013. Plan je, da se s tem projektom nadaljuje tudi v letu
2020.
Proračunska postavka 132045 – Krepitev skupnosti
V okviru projekta LAS se planira pričeti z aktivnostmi za ranljive skupine (prevozi za starejše, družbene
dejavnosti, medgeneracijsko sodelovanje, skupnostni center) v mestu in na podeželju. Projekt naj bi se
izvajal do konca leta 2022, sofinanciran pa je v višini 85 % upravičenih stroškov (brez DDV).
Področje 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Področje 22 Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski
ravni
Pravne podlage:
- zakon o javnih financah
- zakon o financiranju občin
- pravilnik o postopkih zadolževanja občin
Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga
Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz
naslova financiranja izvrševanje občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in
upravljanja z javnim dolgom.
Podprogram 22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače
zadolževanje

Vsebina podprograma 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna –
domače zadolževanje
Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – odplačilo obresti od dolgoročnih
kreditov najetih na domačem trgu kapitala.
Dolgoročni cilji podprograma
Servisiranje obveznosti iz obstoječih pogodb v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Izplačilo prevzetih pogodbenih obveznosti.
Proračunska postavka 132210 – Obresti – kredit SKB 2009
Proračunska postavka 132211 - Obresti – kredit Addiko bank 2010
Proračunska postavka 132212 – Obresti kredit DBS 2014
Občina je v preteklosti najemala kredite s spremenljivo obrestno mero, ki pa je na trgu trenutno nizka,
zato v letu 2020 pričakujemo manjšo porabo sredstev za pokrivanje obresti kot v preteklih letih. Za
skupno odplačilo obresti v letu 2020 je tako predvidenih 10.298 EUR sredstev.
Področje 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Področje 23 Intervencijski programi in obveznosti
Pravne podlage:
- zakon o javnih financah
- zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih
nesreč
Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč
vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni
plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali
rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne nesreče in ekološke nesreče.
Podprogram 23029001 – Rezerva občine
Vsebina podprograma 23029001 Rezerva občine
Oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 49. členom Zakona o javnih
financah, ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.
Dolgoročni cilji podprograma
Intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska
rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega občina vsako leto usmerja sredstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotavljati sredstva skladno z zakonodajo. V primeru potrebe po njihovi uporabi zagotoviti pogoje za
njihovo črpanje, z namenom ublažitve posledic škod.
Proračunska postavka 132300 – Stalna rezerva
Rezerva za naravne nesreče se lahko oblikuje največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. V letu
2020 bomo za ta namen odvedli 56.000 EUR. Stalna rezerva je namenjena nepredvidenim stroškom,
ki se pojavijo kot posledica različnih dogodkov, ogroženosti in nesreč, ki jih ne moremo vnaprej
predvideti. Pri sanaciji posledic različnih nesreč je lokalna skupnost dolžna najprej porabiti svojo
stalno rezervo, in intervencijske ukrepe, šele potem lahko zaprosi za pomoč državnih institucij za
sanacijo po naravnih in drugih nesrečah.

Podprogram 23029002 – Posebni programi pomoči v primeru nesreč
Vsebina podprograma 23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč
Stroški komisij za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija
plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni, ter stvari in objektov v
lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru
naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij
Dolgoročni cilji podprograma
Intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočit čim hitrejšo odpravo posledic.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotoviti finančne pogoje za uporabo sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč. Doseganje
zastavljenih ciljev bo odvisno od višine zagotovljenih sredstev, od potrebe po le-teh, ter od hitrosti
njihove porabe.
Proračunska postavka 132306 - Intervencije ceste
Sredstva za hitro ukrepanje na lokalnih cestah in javnih poteh ob nujnih intervencijah; zaporah – izvedba
čiščenja in odstranjevanja materialov; odpiranja interventnih poti.
Proračunska postavka 132309 - Projekti za sanacije
Projektiranje sanacijskih ukrepov na podorih, cestah, plazovih, odvodnjavanjih, podpornih zidovih.
Proračunska postavka 132314 - Plaz Laharn
Sredstva se zagotavljajo za spremljanje sprememb na plazini - meritve premikov.
Proračunska postavka 132357 – Sanacija hudournika Korenina pri vodnem zajetju v Gorjah
V kolikor bodo v letu 2020 pridobljena tudi sredstva s strani države za urejanje hudournikov, se bo
saniralo vodotok Korenina. Na tem delu je vodno zajetje, ki je lahko ogroženo v primeru porušitve
pregrade.
Proračunska postavka 132361 – Sanacija plazu Zanjivč
V letu 2020 bo potrebno zagotoviti sredstva za vzdrževanje izvedenih objektov na plazu Zanjivč nad
bolnico Franja. Ob tem bo potrebno urediti dodatna odvodnjavanja in drenažne sisteme, ki v
preteklosti niso bili izvedeni zaradi omejenih sredstev.
Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija
Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Podprogram 23039001 – Splošna proračunska rezervacija
Vsebina podprograma 23039001 Splošna proračunska rezervacija
Oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.
Dolgoročni cilji podprograma
Zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu. Temu cilju bi se približali z bolj natančnim
planiranjem tako prihodkov oziroma prejemkov proračuna, kot tudi odhodkov in izdatkov na vseh
segmentih proračunske porabe.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotavljanje finančnih sredstev za vse naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč
planirati.

Proračunska postavka 132304 – Splošna proračunska rezerva
V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene,
za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, ker jih pri pripravi
proračuna ni bilo mogoče predvideti. Ta sredstva se lahko oblikujejo do višine 2 % prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov. V letu 2020 je oblikovana v višini 15.000 €.

15 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez
občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.
Pravne podlage:
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o inšpekcijskem nadzoru
- zakon o občinskem redarstvu
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev
občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave
- odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Idrija in
Cerkno
Glavni program 0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in
lokalne ravni

Podprogram 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti
Vsebina podprograma 06029002 Povezovanje lokalnih skupnosti
Druge oblike povezovanja občin.
Dolgoročni cilji podprograma
Preverjanje skladnosti ravnanja subjektov s predpisi in s tem tudi zagotavljanje, vzdrževanje in
izboljšanje standardov izvajanja dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotoviti finančna sredstva in materialne pogoje za delovanje skupnega organa.
Organ skupne občinske uprave je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima
sedež (občina Idrija) in nima lastnosti pravne osebe. Za zaposlenega v skupni občinski upravi –
občinskega inšpektorja/redarja – velja Zakon o javnih uslužbencih tako kot za zaposlene v občinski
upravi. Občina Idrija ima za občinskega inšpektorja status delodajalca. Sredstva za delo
medobčinskega inšpektorata in druga materialna sredstva zagotavljala občini Idrija in Cerkno, in sicer
v razmerju: Občina Idrija 70 %, Občina Cerkno 30 %.
Proračunska postavka 150600 – Plače in drugi izdatki zaposlenim
Sredstva za plače, se v letu 2020 zagotovijo v višini 9.637 EUR. Z omenjenim obsegom se bodo
pokrivali stroški plač od 1. aprila dalje.

16 REŽIJSKI OBRAT
Področje 02– EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Področje porabe 02 – Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in
storitev organa občinske uprave, pristojnega za finance.
Pravne podlage:
- zakon o plačilnem prometu
- pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila
Glavni program 0202 – Urejanje na področju fiskalne politike
Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov
plačilnega prometa.
Podprogram 02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike
Vsebina podprograma 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Stroški plačilnega prometa, provizija Banke Slovenija.
Dolgoročni cilji podprograma
Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj učinkovito, pregledno in racionalno ravnanje
z javnimi financami, katerega prioriteta je zagotovo prilagajanje oziroma usklajevanje odhodkov
občine z razpoložljivimi prihodki.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Racionalna uporaba sredstev ob upoštevanju možnosti, ki jih lokalne skupnosti imajo pri vplivanju na
stroške plačilnega prometa in drugih finančnih transakcij.
Proračunska postavka 160201 Bančne provizije
Sredstva se namenijo za pokritje stroškov bančnih provizij, ki jih občinam zaračunavajo poslovne
banke in Banka Slovenije v deležu, ki odpade na režijski obrat.
Proračunska postavka 160205 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Postavka vključuje sredstva namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
poslovni prostor na Bevkovi ulici 9.
Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez
občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.
Pravne podlage:
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o inšpekcijskem nadzoru
- zakon o občinskem redarstvu
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- elaborat o oblikovanju cen komunalnih storitev v Občini Cerkno
Glavni program 0603– Dejavnost občinske uprave
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje režijskega obrata
Občine Cerkno.

Podprogram 06039001 – Administracija občinske uprave
Vsebina podprograma 06039001 Administracija občinske uprave
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v režijskem, ter materialne
stroške režijskega obrata.
Dolgoročni cilji podprograma
Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za materialne stroške tako, da je izvajanje
vseh storitev in posredovanje informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je
tudi zagotavljanje pogojev za delovanje režijskega obrata tako v obliki rednega izplačila plač
zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve
delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Načrtovana sredstva omogočajo
tudi izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo
strokovne literature…
Letni izvedbeni cilji podprograma
Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.
Proračunska postavka 160600 Plače režijskega obrata
Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov
po zakonu, stroške regresa za letni dopust, regresa za prevoz na delo, prehrano in druge stroške in sicer
v deležu zaposlenih, posebej za oskrbo s pitno vodo in posebej za odvajanje odpadne vode. V letu 2020
je predvidena zaposlitev Upravljalca sistema V in sicer v polovičnem obsegu, drugi del zaposlitve je
predviden v okviru občinske uprave.
Proračunska postavka 160601 Materialni stroški
Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, ki se nanašajo na delo režijskega obrata so v letu 2020
predvidena v višini 20.611 EUR in so glede na preteklo leto nižja za 25,2%, kot posledica zmanjšanja
sodnih stroškov in storitev odvetnikov v povezavi s tožbami glede neplačevanja stroškov vodarine.
Proračunska postavka 160604 Tekoče vzdrževanje opreme in osnovnih sredstev
V letu 2020 je predvideno 6.369 EUR sredstev za vzdrževanje opreme in osnovnih sredstev za delo
režijskega obrata. Glavnina se nanaša na vzdrževanje in ostale stroške povezane s prevoznimi sredstvi.
Področje 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge
za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Pravne podlage:
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o vodah
- zakon o ohranjanju narave
Glavni program 1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za
zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem
okolja.
Podprogram 15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

Vsebina podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Dolgoročni cilji podprograma
Zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- najnujnejša sanacija objektov in opreme komunalne čistilne naprave,
- izdelava cenitve kanalizacijskega omrežja.
Proračunska postavka 161512 – Monitoring ČN Cerkno
Postavka vključuje zakonsko predpisan monitoring odpadne vode čistilne naprave Cerkno (24-urno
vzorčenje 4-krat letno na iztoku in dotoku) ter izvedbo vzorčenj za male komunalne čistilne naprave
(MKČN) pod 50 PE (individualne MKČN), skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode za potrebe izdelave ocene obratovanja.
Proračunska postavka 161554 – Občasne in prve meritve iztoka MKČN<50 PE
Postavka vključuje prve meritve oz. vzorčenje in analize iztokov iz MKČN<50 PE, ter občasne
meritve oz. vzorčenje in analize iztokov iz MKČN<50 PE, ki jih je upravljavec dolžan opraviti pri
določeni individualni MKČN na vsake tri leta.
Proračunska postavka 161528 – Investicijsko vzdrževanje čistilne naprave
Zbrana sredstva iz naslova omrežnine javne službe čiščenja odpadne vode se bodo namensko porabila
za investicijsko vzdrževanje Čistilne naprave Cerkno. Za leto 2020 je na ČN Cerkno predvidena
obnova vseh utrjenih oz. tlakovanih površin.
Proračunska postavka 161513 – Tekoče vzdrževanje čistilne naprave
Postavka vključuje stroške čiščenja peskolova in maščobolovilca, drugih rednih in izrednih
vzdrževalnih del na čistilni napravi (dela na elektronapeljavi, ipd.), stroške električne energije in
odvoza odpadkov ter stroške zavarovalnih premij objektov in opreme ČN.
Proračunska postavka 161534 – Vzdrževanje kanalizacije
Postavka vsebuje vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju v naselju Cerkno, odprave morebitnih
napak, izvedbi deratizacije omrežja dvakrat letno.
Proračunska postavka 161553 – Investicijsko vzdrževanje kanalizacije
Zaradi predvidene gradnje novega trgovskega centra Spar Cerkno je predvidena tudi prestavitev javne
kanalizacije – zbiralni kanalski vod. V času priprave načrta se je pojavila potreba po nižanju nivelete
poteka kanalizacije, zaradi možnosti znižanja struge vodotoka Zajegrščica in s tem povečanje
poplavne varnosti samega območja.
Obravnavano območje kanalizacije delno poteka po obstoječem parkirišču tovarne Eta in delno po
travniku previdene parcele novega trgovskega centra Spar Cerkno. Na vzhodnem območju
kanalizacija poteka pod strugo potoka Zajegrščica.
V območju obdelave se bo izvajalo prestavitev dela obstoječega kanala DN 600m - od platoja ob
vzhodni strani vodotoka Zajegrščica do razbremenilnega jaška na parkirišču ETA.
Pri novi trasi poteka kanalizacije se bo upoštevalo 3,0 m odmik od predvidenega objekta Spar Cerkno.
Prav tako se je v sklopu projektiranja predvidelo znižanje nivelete kanalizacije na mestu križanja z
vodotokom Zajegrščica za cca 1,0 m. K temu delu projekta za zagotavljanje dodatne poplavne varnosti
bo pristopila Občina Cerkno za kar so v proračunu rezervirana sredstva v višini 25.800 evrov.
Proračunska postavka 161555 – Projekti za opremljanje aglomeracij
Skladno z operativnim programom je občina dolžna z malimi komunalnimi čistilnimi napravami
opremiti določena območja poselitve oziroma tako imenovane aglomeracije. Zbrana sredstva iz

naslova okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda se
bodo v prvi fazi namensko porabila za pripravo projektne dokumentacije.
Proračunska postavka 161502 – Odvoz blata iz MKČN in greznic
Pogodbeni izvajalec po naročilu uporabnika izvede praznjenje in odvoz blata iz MKČN ali greznice.
Plačilo izvajalcu izvede režijski obrat, uporabnike storitve pa plača izstavljeni račun s strani režijskega
obrata.
Proračunska postavka 161525 – Okoljska dajatev-odpadne vode
Izvajalec javne službe je dolžan od občanov pobrati okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se zbira na posebnem podračunu občine Zaradi neplačnikov je
potrebno del teh sredstev zagotoviti v proračunu.
Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje
poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost).
Pravne podlage:
- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- zakon o temeljni geodetski izmeri
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- stanovanjski zakon
Podprogram 16039001 – Oskrba z vodo
Vsebina podprograma 16039001 Oskrba z vodo
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje kvalitetne in količinsko zadostne vodooskrbe.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- zagotavljanje neoporečne pitne vode in spremljanje njene kakovosti,
- obnova in posodobitev vodooskbnih objektov in omrežja.
pogodbeno določen upravljavec vodooskrbnih sistemov oziroma Občina Cerkno, ki vzorči po letnem
programu.
Proračunska postavka 161611 – Dezinfekcija pitne vode
Postavka vključuje sredstva za material in storitve (dezinfekcijska sredstva, rezervni deli za
dezinfekcijske naprave), ki so potrebna za pripravo pitne vode, servise dozirnih črpalk.

Proračunska postavka 161612 – Vzorci pitne vode za notranji nadzor
Za izvajanje notranjega nadzora kvalitete pitne vode imamo pogodbo sklenjeno z nacionalnim
laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, lokacija Nova Gorica. Pogodba z laboratorijem vključuje
laboratorijske analize vzorcev pitne vode ter ustrezno embalažo. Za odvzem vzorcev pitne vode je
pogodbeno določen upravljavec vodooskrbnih sistemov oziroma Občina Cerkno, ki vzorči po letnem
programu. V letošnjem letu so v postavko dodatno vključena tudi sredstva za 4 občasne kemijske analize
(4.400 EUR) za predpisano spremljanje kvalitete novega vodnega vira v Gorjah, pred eventuelno
vključitvijo le-tega v sistem.
Proračunska postavka 161608 – Vzdrževanje hidrantne mreže
Vsako leto se na hidrantnem omrežju, ki je vezano na sistem za oskrbo s pitno vodo, investira v
zamenjavo ali dograditev hidrantne mreže (nabava in montaža nadzemnih hidrantov in omaric).
Proračunska postavka 161644 – Stroji in orodje za vzdrževanje vodovodov
Za leto 2020 je predviden nakup delovne obleke in čevljev za vzdrževalce komunalne infrastrukture ter
orodja in materiala za tekoče vzdrževanje na vodovodnih sistemih.
Proračunska postavka 161660 – Vzdrževanje vodovodov
Sredstva iz postavke so namenjena za tekoča vzdrževalna dela na posameznih vodooskrbnih objektih
(menjava vrat, sesalnih košev ipd.). V postavko so vključeni tudi stroški izrednih vzdrževalnih del
(odprave defektov na vodovodnih omrežjih) ter stroški prevoza pitne vode z gasilskimi cisternami. V
postavko so vključeni tudi stroški električne energije, potrebne za zagotavljanje vodooskrbe ter stroški
zavarovanj opreme in naprav na vodovodih.
Proračunska postavka 1616110 – Naprave za dezinfekcijo
Glede na inšpekcijske odločbe in tudi že plačane kazni je potrebno na vodovodih Jazne in Trebenče
urediti dezinfekcijo pitne vode. V postavko so vključeni tudi stroški predelave napeljave iztoka v
vodohranu Bukovo, ki jo je potrebno zagotoviti pred montažo UV reaktorja.
Proračunska postavka 1616119 – Montaža vodomerov–primarna linija
Gre za montažo vodomerov na primarni veji pred prvim odcepom v sekundarno omrežje posameznih
vodooskrbnih sistemov za namen ugotavljanja dejansko odvzete količine vode iz vodnih virov
(določila v izdanih vodnih dovoljenjih). V letu 2020 planiramo vgradnjo vodomerov na iztokih iz
vodohranov štirih vodooskrbnih sistemov. Podatki bodo tako služili tudi za ugotavljanje vodnih izgub.
Proračunska postavka 161601 – Menjave vodomerov
V letu 2020 planiramo zamenjati vodomere, ki so bili nazadnje na sistemu Cerkno zamenjani pred
petimi leti t.j. v letu 2015 in so tako glede na zakonodajo potrebni menjave.
Proračunska postavka 161610 – Odmere in odkupi zemljišč
Občina Cerkno bo postopno odmerjala in odkupovala zemljišča, na kateri stoji vodooskrbni objekti.
Proračunska postavka 161646 – Plačila zunanjim vzdrževalcem
Za nekatere vodovode ima občina z zunanjimi vzdrževalci sklenjene pogodbe za pomoč za redne
aktivnosti na posameznih vodovodih ter za pomoč v izrednih dogodkih.
Proračunska postavka 1616115 – Kazni-zdravstveni inšpektorat
Zaradi nerealiziranih odločb zdravstvenega inšpektorata glede vzpostavitve notranjega nadzora po
HACCP sistemu na vodovodih, je občina dolžna plačati kazni. Gre za vodooskrbne sisteme Dolenji
Novaki, Jazne, Trebenče.

Proračunska postavka 1615111 – Vodna povračila
Vodno povračilo je sestavni del cen vodarine in ga je potrebno odvajati na račun Direkcije RS za vode.
Zaradi neplačnikov je potrebno del teh sredstev zagotoviti v proračunu.
Proračunska postavka 161605 – Vodovod Jazne
V vodohranu za Spodnje Jazne je potrebno urediti termoizolativno fasado s predhodno sanacijo
degradiranega betona, izdelati naklonskegi betona v vodni celici in predelava sredinske z namenom
zagotavljanja učinkovitega čiščenja ter vzporedno zamenjava določenih dotrajanih delov v suhem
delu vodohrana.
Na objektu vodohrana Travnik je potrebno povečati vhod s spodnje strani, tako da bo spodnji del
namenjen armaturam, zgornji del pa pripravi vode. Istočasno se bo uredilo tudi izolativno fasado
vstopnega jaška v vodohran.
Proračunska postavka 161605 – Vodovod Otalež
Na objektu zbirnika zajetij je potrebno urediti horizontalni vhod z namenom pridobitve prostora v
objektu za ureditev montaže prelivnih korit s peščenim filtrom na novem vtoku v vodno celico z
namenom zagotavljanja kvalitetnejše vodooskrbe.
Proračunska postavka 161696 – Vodovod Zakojca
V letošnjem letu se bo celovito obnovilo najvišje ležeče zajetje vodovoda Zakojca. Izgradilo se bo
nadzemni objekt z vhodom vanj s čelne strani, v notranjosti se bo vgradilo prelivno zajemno korito s
peščenim filtrom.
Proračunska postavka 1616125 – Vodovod Cerkno-Sušje
V 350 kubičnem vodohranu Sušje so z namenom zagotavljanja kvalitetnejše vodooskrbe za spodnji
del naselja predvidene naslednje aktivnosti: montaža avtomatske filtrirne naprave s peščenimi filtri,
predelava dovodnega vodovodnega priključka z montažo reducirnega ventila ter vzporedno zamenjava
določenih dotrajanih delov v suhem delu vodohrana.
Proračunska postavka 1616127 – Vodovod Gorje
V zgornjem vodohranu so z namenom zagotavljanja kvalitetnejše vodooskrbe za zgornji del vasi
predvidene naslednje aktivnosti: montaža prelivnih korit s peščenim filtrom na novem vtoku v vodno
celico, predelava dovodnega vodovodnega priključka, izdelava naklonskega betona v vodni celici z
namenom zagotavljanja učinkovitega čiščenja ter vzporedno zamenjava določenih dotrajanih delov v
suhem delu vodohrana.
Proračunska postavka 1616128 – Vodovod Cerkno
Planira se tudi izgradnja dela vodovodnega omrežja na Goriški cesti ter priključitev na novozgrajeno
omrežje odjemna mesta, ki so sedaj še priključena na stari del vodovoda.
Proračunska postavka 1616120 – Vodovodi (Plužnje) – predelava armaturne celice
Vhod v objekt vodohrana v Plužnjah je trenutno še vertikalno skozi pokrov objekta, kar ob tedenskem
vstopanju vzdrževalca vanj predstavlja tudi določeno stopnjo nevarnosti. Na tem objektu se bo
predelava armaturne celice realizirala v letu 2020.
Proračunska postavka 1616106 – Vodovod Šebrelje
Potrebno je ojačati še povezavo med obnovljenim zgornjim vodohranom preko novega ventilskega
jaška do zgoraj ležečih uporabnikov, ki so oskrbovani neposredno z zgornjega vodohrana ter ojačati
povezavo med obnovljenim vodohranom in obstoječim glavnim nižjeležečim vodohranom.
Proračunska postavka 1616129 – Daljinski nadzor vodovodov
V skladu z najnovejšimi strokovnimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS je potrebno
na sistemih, kjer se v postopku priprave pitne vode uporablja kot dezinfekcijsko sredstvo uporablja

natrijev hipoklorit, zagotoviti dnevno spremljanje in evidentiranje koncentracije preostanka
dezinfekcijskega sredstva na omrežju.
Ker te zahteve na vseh sistemih v upravljanju občine trenutno fizično ni mogoče izpolniti, bo potrebno
sisteme dopolniti z avtomatskimi merilnimi napravami.
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OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI BUKOVO ZA LETO 2020
V letu 2020 KS načrtuje skupno 17.050 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova
najemnin, grobovine ter prihodki uporabnikov prostorov Doma krajanov Bukovo, za pokrivanje stroškov elektrike
in ogrevanja. Prihodki vključujejo tudi transferne prihodke, ki jih občina zagotavlja v okviru rednih dotacij za
redno delovanje KS in namenskih sredstev v višini 8.476 EUR (za 225 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 4.482 EUR, ki jih KS ni porabila v letu 2019 uporabijo
za financiranje izdatkov proračuna 2020.
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 3.961 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike prostorov KS (758 €) in javne
razsvetljave (3.203 €).
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 3.330 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 12.000 EUR vsebuje sredstva za realizacijo ureditve štirih avtobusnih postaj v 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 2020 planira 759
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 s starši in otroki, vsako leto organizira prihod Miklavža. KS za leto 2020 za stroške
obdarovanja namenja 209 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 715 EUR, 52 EUR sredstev za
plačilo vodarine in z njo povezanih stroškov ter 500 EUR za druge tekoče stroške povezane z objektom.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI CERKNO ZA LETO 2020
KS v letu 2020 načrtuje skupno 120.269 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 69.845 EUR (za 1.854 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 66.905 EUR, ki jih KS ni porabila v letu 2019 uporabijo za
financiranje izdatkov proračuna 2020.
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 163 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 2020 se planirana 1.752 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).
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 4.511 EUR zajeto pokrivanje materialnih stroškov KS, kot so stroški za pisarniški
material, strokovno literaturo, komunalne storitve, poštnino, 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 v prvih šolskih
dneh, 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 16.131 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike javne razsvetljave v višini 15.981 € in
KDS v višini 150 €, za porabo elektrike v novembru s poračunom.
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 glavnega programa se skupno nameni 68.967 EUR sredstev za tekoče vzdrževanje cest, plačilo
pogodbenaga delavca za vzdrževanje stare ceste Mostanija – Trebenče, asfaltno krpanje, sanacijo javne poti v
Čelo k Malu z asfaltacijjo ter postavitev t.i. ležečih policajev za umiritev prometa na Močnikovi in Vojkovi ulici.
Planira se tudi označba predela za pešce od Bar Gabrijel do obvoznice.
Postavka v višini 4.346 EUR vsebuje sredstva za vzdrževanje javne razsvetljave, in sicer za montažno dodatnih
javnih luči in menjavo starih, na Močnikovi ulici, Jerebovi ulici, Platiševi ulici v Mostaniji ter pri Baru Sabina.
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 200 EUR rezervirana sredstva za pokritje stroškov odvoza odpadkov, ki padejo na m2
poslovnega prostora krajevne skupnosti.

Proračunska postavka 211505– Ureditev ekoloških otokov
V letu 2020 je cilj s 15.000 EUR urediti ekološke otoke ureditev na lokacijah Cesta OF pri stanovanjskih blokih,
v Mostaniji in na rajdi prost Planini, tako da se jih ogradi z leseno ograjo ter jih pokrije.
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 2.832 EUR sredstev za plačilo delavca, ki ureja pokopališče ter sredstva za pokrivanje stroškov
pomladne in jesenske zasaditve pokopališča. 685 EUR sredstev pa se rezervira za tiskanje in poštnino položnic
pristojbine za grobove.
Proračunska postavka 211611– Mrliška vežica Cerkno
Znotraj postavke so planirana sredstva v višini 11.590 EUR izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo mrliške vežice. Planira se tudi 3.500 EUR sredstev za pripravo javnega
razpisa za izbiro izvajalca.
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, fitnes v naravi, sanacija oz. menjava stebrov za obešanje transparentov, sanacija dotrajanih ograj v
naselju, ureditev prostora pri Pudlčku in v Logu, sanacija podpornega zidu in tlakovcev na poti na Brce).
Rezervirana so tudi sredstva za ureditev razsvetljave na tržnici.
Proračunska postavka 211616– Urejanje trga okoli fontane
Sredstva v višini 20.000 EUR se rezervira za ureditev trga, in sicer za nakup cvetličnih korit za zaporo trga,
sanacijo vgradnje granitnih kock ter vgradnjo konzol za postavitev šotora ob raznih prireditvah.
Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Glavni program 1803 – Programi v kulturi
Podprogram 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Proračunska postavka 211811 – Pomoč pri izdaji knjige
Da bo občanka lahko izdala otroško knjigo, se kot pomoč pri izdaji planira sredstva za pokrivanje dela stroškov
izdaje le te.
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 pokritje stroška odstranitve kabelskega omrežja s strani PGD Cerkno in Eda
Laharnarja.
Proračunska postavka 211803 – Retransmisiranje RTV programov
Sredstva so namenjena za plačilo še zadnjih licenčnin programov iz programske sheme Kabelskega sistema
Cerkno. Zajeta so tudi sredstva v višini 275 EUR za plačilo tiskanja zadnjih novemberskih položnic in z njimi
povezano poštnino ter poštnino poslanih priporočenih odpovedi pogodb.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI GORJE ZA LETO 2020
V letu 2020 KS načrtuje skupno 16.200 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 12.018 EUR (za 319 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 2019 uporabijo za financiranje izdatkov
proračuna 2020.
Področje 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Glavni program 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Podprogram 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vsebina podprograma 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih
deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačil, provizija Banke
Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks,
samoprispevka, ekoloških taks…), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča ipd., v primeru da gre za izplačila iz proračuna.
Proračunska postavka 220201 – Provizija UJP – KS Gorje
Postavka zajema sredstva za plačilo bančnih storitev Upravi za javna plačila v višini 4 EUR.
Področje 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 133 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 3.521 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike javne razsvetljave (2.521 €) ter elektrike
kulturne dvorane (696 €).
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 9.618 EUR so rezervirana za sanacijo ceste nad hišno št. Gorje 20 ter za nabavo in montažo
ograje do hišne številke Trebenče 10a.
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 7.400 EUR vsebuje sredstva za ureditev nadstreška za potrebe avtobusne postaje v Počah,
pripravo idejnega projekta za postavitev avtobusne hiške v Trebenčah ter njeno izvedbo.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI NOVAKI ZA LETO 2020
KS v letu 2020 načrtuje skupno 22.481 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova
najemnin (mrliške vežice, OŠ, volišča in grobovine) ter transferni prihodki, ki jih občina zagotavlja v okviru
rednih dotacij za redno delovanje KS in namenskih sredstev v višini 17.631 EUR (za 468 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 6.985 EUR, ki jih KS ni
porabila v letu 2019 uporabijo za financiranje izdatkov proračuna 2020.
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 124 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 ter stroška
organizacije čistilne akcije.
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 231202 – Električna energija - javna razsvetljava – KS Novaki
Sredstva v višini 910 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike 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 231301 – Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti – KS Novaki
Proračunska postavka 231303 – Investicijsko vzdrževanje
Postavki vključujeta sredstva (20.868 EUR) za vzdrževanje krajevnih cest. V letu 2020 je v planu asfaltacija odseka
do Cmilka v dolžini 270m 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 dedka mraza
Iz postavke se krijejo stroški obdarovanja otrok ob prihodu dedka mraza v decembru 2019 ter tudi stroški za
obdarovanje v letu 2020. 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 5.922 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 2020
KS v letu 2020 načrtuje skupno 10.501 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 6.603 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 1.730 EUR, ki jih KS ni porabila v letu 2019 uporabijo za financiranje
izdatkov proračuna 2020.
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 ureditev podlage za postavitev otroških igral.
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 2.490 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike prostorov KS (150 €), javne razsvetljave
(2.082 €) ter elektrike za mrliško vežico (258 €).
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 241301 – Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti – KS Orehek- Jesenica
V okviru postavke se bodo sredstva v višini 5.141 EUR porabila za:
 Nakup kanalov za cesto do Šorli Ivana ,
 Razširitev ovinka oz. dovoza v Jesenici zraven avtobusne postaje
 Vkop betonskih cevi na cesti mimo Zima,
 Nakup in montaža odbojne ograje na Vrbanovem robu.
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 nadzemnega hidranta.
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 ureditev odvodnjavanja pri sv. Ubaldu.
Proračunska postavka 241609– Obnova vaškega vodnjaka
S sredstvi rezerviranimi na tej postavki, se bo uredil vaški vodnjak v vasi Jesenica.
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 2020
KS v letu 2020 načrtuje skupno 31.850 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 31.398 EUR (za 568 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 161.230 EUR, ki jih KS ni porabila v letu
2019 uporabijo za financiranje izdatkov proračuna 2020.
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 6 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 250401 – Urejanje skupnih prostorov KS
KS planira sredstva za vzdrževanje in dodatno urejanje skupnih prostorov v krajevni skupnosti.
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 236 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 4.793 EUR so planirana za pokrivanje stroškov porabe elektrike v prostorih KS ( 1.137 €) in
javne razsvetljave (3.656 €).
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 2020 predstavlja postavka za vzdrževanje cest. S sredstvi bodo
sanirali cesto v Lazcu in vzdrževali makadamske vaške ceste.
Proračunska postavka 251303 – Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Planirana sredstva se rezervirajo postavitev dodatnih javnih luči v Lazcu in v Jaznah.
Področje - 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Glavni program - 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in
Podprogram - 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Vsebina podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Proračunska postavka 251503– Urejanje meteornih voda
Sredstva postavke so rezervirana za ureditev odvodnjavanja površinske vode v Otaležu.
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 nakup hidrantne omarice v Plužnjah.
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
Planirana sredstva se rezervira za nakup defibrilatorja v Zg. Jaznah in na Travniku..

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 2020 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 20.000 EUR za nakup opreme, ko bo večnamenski objekt v Otaležu
končan. 120.023 EUR pa je rezerviranih za plačilo izvajalcu gradbenih del.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI PODLANIŠČE ZA LETO 2020
KS v letu 2020 načrtuje skupno 11.705 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova
najemnin, drugih nedavčnih prihodkov ter transferni prihodki, ki jih občina zagotavlja v okviru rednih dotacij
za redno delovanje KS in namenskih sredstev v višini 9.004 EUR (za leto 239 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 19.214 EUR, ki jih KS ni porabila v letu 2019
uporabijo za financiranje izdatkov proračuna 2020.
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 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 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 1.100 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike prostorov KS (569 €) ter javne
razsvetljave (531 €).
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 v višini 16.749 EUR so rezervirana za nujna vzdrževalna dela, kot so nasipanje makadamskih
cest do posameznih stanovanjskih objektov v KS ter vkop propusta na cestah Za Vrh, Trejšn brd, K Slugu in na
Mekinavše. Znotraj postavke se načrtuje tudi nasip in gredanje ceste k Mlakarju.
Proračunska postavka 261305 – Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Za dokončno postavitev javne luči na odcepu za Hotavlje se planira 1.000 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.
Proračunska postavka 261604 – Celostno urejanje KS
Postavka vključuje sredstva za nakup parkovnih klopi in informacijske table.
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 261802– Večnamenski objekt Kladje
Sredstva v višini 8.125 EUR so namenjena za plačilo najemnine parkirnega prostora, nakup opreme (zastave,
defibrilator) ter poplačilo obveznosti iz leta 2019 za izdelavo projekta izvedenih del. Nekaj sredstev pa se nameni
tudi pokrivanju stroškov otvoritve objekta.
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 1.000 EUR se rezervirajo za ureditev sanitarij znotraj objekta Podmornica..

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI RAVNE - ZAKRIŽ ZA LETO 2020
KS v letu 2020 načrtuje skupno 18.432 EUR celotnih prihodkov, v katerih so zajeti nedavčni prihodki iz naslova
najemnine prostora za volitve ter neplačane zapadle vodarine za porabljeno vodo v Zg. Ravnah ter transferni
prihodki, ki jih občina zagotavlja v okviru rednih dotacij za redno delovanje KS in namenskih sredstev v višini
14.429 EUR (za 383 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 7.055 EUR, ki jih KS ni porabila v letu 2019 uporabijo za financiranje izdatkov proračuna 2020.
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 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 270400 – Oglasne table - KS Ravne - Zakriž
Postavka zajema sredstva za obnovo oglasne deske v Zakrižu.
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 249 EUR zajema sredstva za redno 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 271202 – Električna energija - javna razsvetljava – KS Ravne Zakriž

Sredstva v višini 1.897 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 16.963 EUR so rezervirana za :
 sanacija ceste Vrh Križa – Sp. Ravne,
 izgradnja podpornega zidu na cesti v Sp. Ravne,
 priprava projekta za sanacijo ceste Zg. Ravne – Sp. Ravne,
 ureditev avtobusne postaje v glavnem 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 1.475 EUR so rezervirana za pripravo podlage za ureditev ekološkega v Ravnah ter nakup šestih
podstavkov za postavitev kontejnerjev v Zakrižu.
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 271600 – Obnova obzidja pokopališča
Sredstva postavke so rezervirana za dokončanje obnove obzidja pokopališča v Ravnah.
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 271807– Obnova kapelice v Sp. Ravne
Sredstva v višini 2.000 EUR se namenijo za nakup materiala 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 400 EUR se nameni za obdarovanje otrok v Zakrižu in Ravnah.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI STRAŽA ZA LETO 2020
KS v letu 2020 načrtuje skupno 14.326 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 9.569 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 20.348 EUR, ki jih KS ni porabila v letu 2019 porabijo za
financiranje izdatkov proračuna 2020.
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 365 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 1.983 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 24.023 EUR rezervirana za sanacije krajevnih cest, in sicer:

-

sancija obstoječe prevleke Hojak - Rošp,
asfaltacija ceste Zasela (Police),
vzdrževanje ceste Jagršče – Šebreljski vrh,
označevalne table za označitev stanovanjskih hiš v KS.

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 281500– Vzdrževanje kanalizacije
S sredstvi postavke v višini 4.000 EUR se bo saniralo obstoječo kanalizacijo v vasi Reka.
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 - 16039001 Oskrba z vodo
Vsebina podprograma 16039001 Oskrba z vodo
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Proračunska postavka 281601– Investicijsko vzdrževanje vodovodov
Sredstva v višini 2.000€ so namenjena spravilu vode iz vodovoda Reka na levi breg Idrijce.
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 281605– Celostno urejanje naselja
Za ureditev in označitev sprehajalnih poti KS v letu 2020 namenja 2.000 EUR.
Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Glavni program 1803 – Programi v kulturi
Podprogram 18039003 – Ljubiteljska kultura
Vsebina podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna
gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze
kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke
Proračunska postavka 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 2020
KS v letu 2020 načrtuje skupno 17.612 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 11.942 EUR (za 317 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 20.437 EUR, ki jih KS ni porabila v letu 2019 uporabijo za
financiranje izdatkov proračuna 2020.
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 6 EUR.
Področje 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Glavni program - 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Podprogram - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Vsebina podprograma 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).
Proračunska postavka 290601– Materialni stroški KS Šebrelje
Postavka v višini 284 EUR zajema sredstva za pokritje stroška za uporabe digitalnega potrdila ter drugih
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 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 3.547 EUR so planirana za pokrivanje stroškov porabe elektrike v prostorih KS ( 213 €), javne
razsvetljave (2.544 €) ter elektrike v mrliški vežici (790 €).
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 20.244 EUR bo KS v letu 2020 namenila za ureditev priključka na cesti 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 2020 planira 919
EUR sredstev.
Podprogram - 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Vsebina podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Proračunska postavka 291503– Tekoče vzdrževanje kanalizacije
Sredstva postavke so rezervirana za ureditev kanalizacije (delo, cevi) v Gorenji Vasi.
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,
katero ima KS sklenjeno z občanom.
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 700 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 2020 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 6.000 EUR se rezervirajo za izgradnjo podpornega zidu ob igrišču..

Pripravila: Valerija Močnik

