OBČINSKA UPRAVA

OBČINA CERKNO

www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si
Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49

Številka: 900-0006/2020
Datum: 7. 7. 2020
Občinski svet Občine Cerkno

ZADEVA: Rebalans proračuna 2020 z obrazložitvami postavk

z.š.

Postavka odhodki

Po

rebalansom

rebalansu

1.

131894 - Oblikovanje 10. oddelka Vrtca Cerkno
- adaptacija prostorov

0

2.

131894 - Oblikovanje 10. oddelka Vrtca Cerkno
plače

0

3.

150602 – Nakup opreme Medobčinski
inšpektorat občin Idrija in Cerkno

0

4.
5.

150601 – Materialni stroški Medobčinski
inšpektorat občin Idrija in Cerkno
131315 Letno vzdrževanje lokalnih cest in
javnih poti

obrazložitev

Pred

sanacija sanitarij v vrtcu in šoli, nabava opreme za
31.549 igralnico in garderobo 10. oddelka in sanacija
prostorov garderobe
Znesek predstavlja plačo za dodatno vzgojiteljico in
17.774
dve pomočnici vzgojiteljice - za 4 mesece v letu 2020
Nakup strojne in programske opreme za
835 medobčinskega inšpektorja

0

165

297.837

318.226

Sredstva se namenijo pisarniškemu materialu.
20.389 dodatnih sredstev se nameni zaradi večjih
potreb po letnem vzdrževanju cest in javnih poti

6.

132357 - Sanacija hudournika Korenina v
Gorjah

7.

131650 - Nakupi zemljišč

8.

131464 - Razpis STO za promocijo vodilne
destinacije

9.

131328 - Odmere cest

10.

40.606
148.026
10.000

Ker po podatkih podjetja Hidrotehnik d.o.o. sanacija
1.000 v letošnjem letu ne bo izvedena, se umaknejo tudi
občinska sredstva.
Postavka se zniža zaradi nakupa manjšega števila
134.351 parcel v območju načrtovane preselitve avtobusne
postaje v Cerknem
Na navedeni razpis se LTO letošnje leto ne bo prijavila
0

20.000

25.000

1316126 Zunanji strokovni sodelavec - urbanist

2.000

4.000

11.

131977 – OŠ Cerkno – investicijsko vzdrževanje

4.200

0

12.

130603 – Materialni stroški

260

1.500

522.929

534.400

skupaj

z.š.

Postavka prihodki

1
skupaj

722100 - prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Pred

Po

rebalansom

rebalansu

Zaradi nenačrtovane odmere cestnega odseka
Cerkljanski vrh – Straža v dolžini pribl. 5 km v
vrednosti pribl. 15 tisoč EUR je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva za tovrstne odmere
Ker v lanskem letu te storitve niso bile poravnane, je
potrebno v letošnjem letu zagotoviti zadostna
sredstva.
Sredstva se prenesejo na postavko 131894 in se
namenijo adaptaciji prostorov za 10. oddelek Vrtca
Cerkno
Načrtovana je delavnica za komuniciranje s strankami
za vse zaposlene v občinski upravi.

14.506

Znesek se poviša za vrednost parcel, ki jih bo Občina
25.977 Cerkno prodala Hotelu Cerkno

14.506

25.977
Gašper Uršič
župan

