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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA ZA LETO 2020 

Rebalans proračuna Občine Cerkno se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2020 

spreminja v naslednjih postavkah: 

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

I.  PRIHODKI ( v € ) 

 

Skupina Vrsta prihodkov Veljavni 

proračun  

2020 

Predlog 

rebalansa 

2020 

Razlika Indeks  

70 Davčni prihodki 4.292.038 4.609.263 317.225 107,4 

71 Nedavčni prihodki 659.276 583.387 -75.889 88,5 

72 Kapitalski prihodki 146.861 146.441 -420 99,7 

73 Prejete donacije 485 485 / 100,0 

74 Transferni prihodki 354.424 372.882 18.458 105,2 

78 Prejeta sredstva iz EU in iz 

drugih držav 

15.000 15.000 / 100,0 

 SKUPAJ: 5.468.084 5.727.458 259.374 104,7 

 

 

70    DAVČNI PRIHODKI 

Plan dohodnine za leto 2020 temelji na novem izračunu Ministrstva za finance, ki vsled 

ublažitve posledic epidemije COVID-19 za gospodarstvo in javne finance spreminja 54. člen 

ZIPRS2021 na način, da se povprečnina za leto 2020 dvigne na 623,96 EUR, kar pomeni 5,92 

% dvig glede na povprečnino določeno z izhodiščno sprejetim ZIPRS2021. Za Občino Cerkno 

to pomeni dodatni priliv v višini 233.375 EUR. V višini 12.732 EUR € smo glede na 

doseženo realizacijo v obdobju prvih osmih mesecev povečali tudi davek na dediščine in 

darila, ter davek na promet nepremičnin od pravnih oseb, iz istega razloga pa smo zmanjšali 

načrtovani priliv v proračun iz naslova davka na dobitke od iger na srečo. Kljub zgolj 18% 

realizaciji v prvih osmih mesecih pa za 66.890 EUR dvigujemo prilive iz naslova turistične 

takse, kar predstavlja po uradnih evidencah AJPES-a dolg največjega turističnega ponudnika 

v občini. 

  

71    NEDAVČNI PRIHODKI 

Nedavčne prihodke planiramo v višini 583.387 EUR oz. 11,5% pod veljavnim proračunom. 

Zmanjšanje je v največji meri posledica zaprtja igralnic zaradi širitve novega koronavirusa. 

Kljub odprtju le teh v mesecu maju in glede na trenutno situacijo si prihodkov v višini, ki je 

dotekala pred korona krizo do konca proračunskega leta ne moremo nadejati. Znotraj 

omenjene skupine prihodkov smo glede na doseženo realizacijo in pričakovane prilive do 

konca leta zmanjšali tudi sredstva iz naslova upravnih taks. Glede na izdane odločbe s strani 

Medobčinskega inšpektorata, planiramo do konca leta iz naslova glob za prekrške prihodke v 

višini 2.000 EUR, prav tako pa smo na osnovi izdanih odločb dvignili prihodke od 

komunalnih prispevkov  ja vrnjena v proračun, saj so bili v sprejetem proračunu planirani v 

nižjem obsegu.  
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72    KAPITALSKI PRIHODKI 

Kapitalski prihodki so v absolutnem znesku manjši za 420 EUR oz. 0,3% . Osnovo za 

popravek prihodkov iz tega naslova predstavlja predlog Načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Občine Cerkno za leto 2020 (v prilogi), po katerem ostaja plan prihodkov od 

prodaje zgradb in prostorov nespremenjen, spremembe pa se nanašajo zgolj na posle v zvezi s 

prodajo kmetijskih in stavbnih zemljišč.  
 

74   TRANSFERNI PRIHODKI 

Do konca leta gre pričakovati 372.882 EUR prilivov iz naslova transfernih prihodkov. Glede 

na prvotni plan je pričakovani znesek višji in sicer za 18.458. Dvig povprečnine z Zakonom o 

zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19,se je 

odrazil tudi  v spremembi občini pripadajoče kvote nepovratnih sredstev za financiranje 

investicij. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je pripravilo nov izračun 

kvot.Na podlagi tega izračuna bo Občini Cerkno v letu 2020 za financiranje investicij  (23. 

člen ZFO-1) pripadla pravica črpati 301.952 EUR nepovratnih sredstev. Z rebalansom 

proračuna pa se predlaga tudi povišanje prihodkov iz državnega proračuna za tekočo porabo, 

saj naj bi Občina Cerkno prejela tudi dodatna sredstva  s strani Ministrstva za obrambo v 

povezavi z epidemijo 

 

II. ODHODKI 

 

10 OBČINSKI SVET  

 
Proračunska postavka 100100 – Občinski svet-sejnine 

Glede na doseženo realizacijo v prvih osmih mesecih in pričakovano število sej in odborov do 

konca proračunskega leta je potrebno zagotoviti dodatna sredstva 

 

Proračunska postavka 100400 Občinske nagrade 

Glede na to, da je bila izplačana le ena Bevkova nagrada se sredstva na postavki temu primerno 

zmanjšajo. 

 

11 NADZORNI ODBOR 

 

Proračunska postavka 110200 Nadzorni odbor - sejnine 

Sredstva do konca proračunskega leta ohranjamo zgolj v že realizirani višini, saj sej nadzornega 

odbora do konca leta ni predvidenih. 

 

12 ŽUPAN                      

 
Proračunska postavka 120105  Odvetniške in pravne storitve 

Ker smo za opravljanje pravnih in odvetniških storitev najeli zunanjega izvajalca, je potreben 

dvig sredstev. 
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13  OBČINSKA UPRAVA 
 

PODROČJE 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

Proračunska postavka 130206– Analiza razvojnih možnosti, strategija in vizualizacija 

Cerkno 2035 

Do konca proračunskega leta je predvidena še zasnova strategije, zato se sredstva temu 

ustrezno zmanjšajo. 

 

PODROČJE 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE  

                               STORITVE 

 

Proračunska postavka 130440 – Vzpostavitev sistema brezpapirnega poslovanja 

S ciljem racionalizacije dela občinske uprave in pospešitve postopkov dela bomo vzpostavili 

sistem brezpapirnega poslovanja. 

 

PODROČJE 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

 
Proračunska postavka 131125 – Delovanje LAS 

Na tej postavki se je predvidevalo več sredstev za neupravičene stroške pri izvajanju Lokalne 

razvojne strategije. Ker pa ti dodatni neupravičeni stroški niso nastali, se sredstva lahko 

znižajo.   

 

Proračunska postavka 131128 – Naložbe v kmet. gospodarstva za primarno proizvodnjo-

javni razpis 

 

Proračunska postavka 131129 – Tehnična podpora društvom, organizacijam v kmetijskem 

sektorju-javni razpis 

S sklepom župana se je v okviru postavk v razpisu ostanek nerazporejenih sredstev iz 

postavke oz. ukrepa tehnična podpora društvom, organizacijam v kmetijskem sektorju 

prerazporedilo na postavko Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo.  

 

Proračunska postavka 131161  – LAS: IKT Digitalne rešitve za izzive podeželja 

Sredstva na postavki se nižajo, ker se je tekom projekta za izvajanje posameznih aktivnosti 

pridobilo nižje ponudne od pričakovanih. 

 

PODROČJE 14 – GOSPODARSTVO 

 

Proračunska postavka 131459 – LAS: Formica 3 

Sredstva na postavki se z rebalansom proračuna povišajo, saj je bilo s strani zunanjega 

izvajalca pri projektu za izvedbo vseh predvidenih aktivnosti v proračunu planiranih premalo 

sredstev. 

 

Proračunska postavka 131460 – LAS: Formica 4 
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Sredstva na postavki Formica 4 se znižajo za 4.125 EUR, ker se bodo določene aktivnosti v 

okviru projekta izvedle šele prihodnje leto in ne v letošnjem, kot je bilo sprva predvideno. 

 
 

Področje 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

Proračunska postavka 131315 – Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti  

Na postavki letnega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti v letu 2020 se sredstva nekoliko 

povečajo, v precejšnji meri na račun vzdrževanja makadamskih cest. Te so bile dodobra 

načete po pogostih in silovitih neurjih z obilico dežja v poletnih mesecih. Tako se je izvedlo 

gredanje in valjanje ter nasipanje cest na več lokacijah po celotni občini. Saniralo se je tudi 

več propustov, kjer so se pojavljale težave.   

Dodatno bo potrebno sanirati usad, ki je nastal po obilnejšem deževju na cesti Dolenji Novaki 

- Razpotje. 

  

Proračunska postavka 131317 – Modernizacija, posodabljanje 

Na proračunski postavki modernizacija, posodabljanje se sredstva povečajo zaradi 

prerazporeditev sredstev iz drugih postavk. Sredstva se bodo porabila za dokončanje ceste 

Mrovljev grič – Joškovec. 

 

 

Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA   

                        DEJAVNOST 

 

Proračunska postavka 1316102 – OPN spremembe 

Postopek Sprememb in dopolnitev OPN št. 6 Občine Cerkno se v letu 2020 še ne bo pričel, 

zato se proračunska postavka zmanjša. 

 

 

Področje 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

Proračunska postavka 131704 – Mrliško ogledna služba 

Sredstva na tej postavki se zvišujejo zaradi večjega števila obdukcij in prevozov umrlih glede 

na preteklo leto. 

 

Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

Proračunska postavka 131800 – Mestna  knjižnica in  čitalnica Idrija - plače in prispevki 

Dodatna sredstva so potrebna zaradi napredovanja zaposlene v plačnih razredih. 
 

Proračunska postavka 1318109 – Knjižne hiške 

Projekt »Knjižne hiške« zaradi epidemije ne bo realiziran. 

 

Proračunska postavka 1318179 – Tradicionalne prireditve z mednarodno udeležbo 

Proračunska postavka 131892 – Ljubiteljska  kulturna dejavnost 

Proračunska postavka 131821 – Ostala društva 

Proračunska postavka 131831 – Šport 

Sredstva na zgoraj navedenih postavkah so se uskladila z višino sredstev, ki so bila razdeljena 

preko javnih razpisov oz. glede na podpisane pogodbe o sofinanciranju dejavnosti. 
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Proračunska postavka 131897 – Vzdrževanje športnih objektov 

Dodatna sredstva na tej postavki so potrebna za sanacijo podpornega zidu in menjavo ograje 

okrog javnega otroškega igrišča v Cerknem. 

 

Proračunska postavka 1318107 – Pravljična dežela 

Prireditev »Pravljična dežela« v letošnjem letu zaradi COVID 19 ne bo izvedena. 

 

PODROČJE 19 – IZOBRAŽEVANJE 

 

Proračunska postavka 131900 – Vrtec Cerkno –  oskrbnine 

Sredstva se povišujejo za plačilo oskrbnin v Vrtcu Peter Klepec Cerkno. 

 

Proračunska postavka 131931 – Vrtec Cerkno – investicijsko vzdrževanje 

Dodatna sredstva v višini 3.200 EUR bodo porabljena za poplačilo investicijskega vzdrževanja 

vrtčevskega igrišča. 

 

Proračunska postavka 131940 – Vrtec Cerkno – drugi  zakonsko predpisani stroški 

Proračunska postavka 1319485 – Vrtci izven  občine – drugi  zakonsko predpisani stroški 

V tekočem šolskem letu se je povečalo število otrok, za katere so sprejeti sklepi o dodatni 

strokovni pomoči oziroma spremstvu. Občina je za otroke s posebnimi potrebami dolžna kriti 

dodatne stroške v celoti. 

 

Proračunska postavka 131949 – Vrtec Cerkno – nabava opreme 

Sredstva se povišujejo za nabavo otroškega vozička.  

 

Proračunska postavka 131967 – Vrtec Cerkno – tekoče vzdrževanje 

Sredstva v višini 3.200 EUR se prenese na PP 131931 – investicijsko vzdrževanje. 

 

Proračunska postavka 131923 – 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 

Na postavki 131972 in na postavki 131973 se sredstva za popuste, ki jih prizna občina za prvega 

ali edinega otroka iz družine zmanjšujejo, skladno s sprejetim Sklepom o cenah programov 

Vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno, ki velja od 1. 9. 2020 dalje. 

 

Proračunska postavka 131979 – Subvencioniranje cene vrtca za nesprejete otroke 

V letošnjem šolskem letu so bili vsi otroci sprejeti v vrtec, tako da trenutno ni potrebe po 

subvencijah. 

 

Proračunska postavka 131984 – Oblikovanje 10. oddelka  Vrtca Cerkno 

Sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev so vključene v PP 

131900 Vrtec Cerkno – oskrbnine. Na tej postavki ostajajo samo sredstva za investicijo in 

nabavo opreme za 10. oddelek vrtca. 

 

Proračunska postavka 131902 – Sofinanciranje logopeda 

V preteklem šolskem letu OŠ Cerkno ni bila uspešna pri iskanju logopedinje, posledično tudi 

sredstva za to delo niso bila porabljena. 
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Proračunska postavka 131941 – OŠ Cerkno – nabava  opreme in osnovnih sredstev 

Dodatna sredstva so namenjena nakupu pralne linije, namesto  konvektomata pa se nabavi 

sušilni stroj. 

 

Proračunska postavka 131975 – PŠ Šebrelje – tekoče vzdrževanje 

Proračunska postavka 131980 – PŠ Šebrelje – investicijsko vzdrževanje 

Sredstva se iz tekočega vzdrževanja prenesejo na investicijsko vzdrževanje za zamenjavo oken 

v pritličju PŠŠ. 

 

Proračunska postavka 131977 – OŠ Cerkno  – investicijsko vzdrževanje 

Sredstva v višini 900 EUR se prerazporedi na PP 131949 in 3.600 EUR na PP 131941. 

 

Proračunska postavka 131912 – Prevozi otrok 

Sredstva se zmanjšujejo, saj se v času od marca do maja zaradi COVID 19 niso izvajali šolski 

prevozi. 

 

Proračunska postavka 131982  – LAS: NAOKOLI 

Skupaj s preostalima deležnikoma v projektu (Osnovna šola Cerkno in LTO Laufar Cerkno) 

smo se odločili, da vse aktivnosti, ki so sicer razdeljen na tri faze, realiziramo v prvi fazi oz. v 

letošnjem letu.  

 

 

PODROČJE 20 – SOCIALNO VARSTVO 

 

Proračunska postavka 132013– Oskrbnine v varstveno delovnih centrih in zavodih za 

usposabljanje  

Višina sredstev se zvišuje zaradi dviga cen v varstveno delovnih centrih, posledično pa tudi 

višje obveznosti doplačil za občino. 

 

Proračunska postavka 132006– Oskrbnine v splošnih socialnih zavodih  

Sredstva se zvišujejo zaradi višjih obveznosti doplačevanja oskrbnin za naše občane. 

 

Proračunska postavka 132045 – Krepitev skupnosti 

Višina PP se je uskladila z vlogo, oddano na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 
 

PODROČJE 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

 

 

Proračunska postavka 132209 – Obresti – kredit NLB 2008 

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 obresti kot smo jo 

prvotno načrtovali. Za skupno odplačilo obresti v letu 2020 je tako predvidenih 9.151 EUR 

sredstev. 
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Področje 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

 

 

Proračunska postavka 132361 – Sanacija plazu Zanjivč 

 

Zaradi višje najnižje pridobljene ponudbe se sredstva od prvotno načrtovanih za sanacijo 

plazu Zanjivč nekoliko povišajo. 
 

 

 

16  REŽIJSKI OBRAT 

 
Proračunska postavka 161554 – Občasne in prve meritve iztoka MKČN<50 PE 

V letošnjem letu pričakujemo manjše število prvih meritev MKČN od predvidenih. 

 
Proračunska postavka 161513 – Tekoče vzdrževanje čistilne naprave 

Sredstva na postavki je potrebno povišati predvsem zaradi višjih stroškov električne energije. 

 
Proračunska postavka 161553 – Investicijsko vzdrževanje kanalizacije 

 
Proračunska postavka 161555 – Projekti za opremljanje aglomeracij 

 

V postavko je potrebno interventno vključiti stroške v višini 22.100 EUR za zamenjavo 

kanalizacijskega omrežja na Bevkovi ulici od križišča s Platiševo ulico do križišča z Goriško 

cesto. Posledično se znižajo sredstva iz postavke Projekti za opremljanje aglomeracij, kjer so 

sicer na odhodkovni strani vključena sredstva iz naslova namenskih prihodkov okoljske 

dajatve. 

 
Proračunska postavka 161612 – Vzorci pitne vode za notranji nadzor 

V letošnjem letu zaradi epidemiološke situacije ne bo v celoti realizirano vzorčenje za občasne kemijske 

analize za predpisano spremljanje kvalitete novega vodnega vira, pred eventuelno vključitvijo le-tega v 

sistem. 

 

Proračunska postavka 161660 – Vzdrževanje vodovodov 

V letošnjem letu je bilo stroškov za izredno vzdrževanje (odprava napak na vodovodnem omrežju) več, 

kot smo jih načrtovali.  

 

Proračunska postavka 1616110 – Naprave za dezinfekcijo 

V letošnjem letu je bila dokončana samo ureditev priprave vode na vodovodu Bukovo. Občina Cerkno 

je kot upravljavec v času razglašene epidemije na vseh vodovodih opravljal samo nujne aktivnosti.  

Predvidena ureditev dezinfekcije pitne vode na sistemu Trebenče bo realizirana prihodnje leto. 

 

Proračunska postavka 161605 – Vodovod Jazne 

Na vodovodu Jazne predvidenih obnovitvenih del na dveh vodooskrbnih objektih nismo uspeli 

realizirali zaradi epidemiološke situacije. Občina Cerkno je kot upravljavec v času razglašene 

epidemije na vseh vodovodih opravljal samo nujne aktivnosti.  

 

Proračunska postavka 1616127 – Vodovod Gorje 

Na vodovodu Gorje predvidenih obnovitvenih del na vodooskrbnem objektu nismo uspeli realizirali 

zaradi epidemiološke situacije. Občina Cerkno je kot upravljavec v času razglašene epidemije na vseh 

vodovodih opravljal samo nujne aktivnosti.  
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Proračunska postavka 1616120 – Vodovod Plužnje 

Prvotno pomotoma v proračun niso bili vključeni vsi stroške obnove objekta vodohrana ter ureditve 

dostopne poti. 

 

Proračunska postavka 1616128 – Vodovod Cerkno 

V postavko smo vključili stroške ureditve površin (asfaltiranje) na mestu, kjer je bil zaradi odprave 

napak na vodovodnem omrežju potreben poseg (izkop).   

 

Proračunska postavka 1616126 – Vodovod Zgornje Ravne 

Zaradi interventne obnove vodne celice vodohrana (puščanje) je potrebno v proračun na novo vključiti 

sredstva v višini 6.775 EUR. 

 

 

 

Pripravili: Mojca Sedej                                                                                ŽUPAN: 

                 Vanja Mavri Zajc                                                                     Gašper Uršič 

                 Janez Peternel 

                 Jožica Lapajne 

 

 

 

 

 

 

OBRAZLOŽITVE SPREMEMB PRORAČUNA KRAJEVNIH 

SKUPNOSTI ZA LETO 2020 
 

Z rebalansom proračuna so načrtovane naslednje večje spremembe med postavkami: 

   

KS Cerkno 

Na podlagi desetmesečne realizacije se na postavki 210402 Poslovni prostori KS dodatno 

rezervirajo sredstva za ogrevanje poslovnih prostorov, najem kurilnice in njeno vzdrževanje, 

skupno v višini 2.586 EUR. Postavka 210601 Materialni stroški se poveča predvsem na račun 

stroška odvetnice, ki je KS zastopala v primeru Močnik d.o.o. Postavka 211304 Investicijsko 

vzdrževanje cest se na podlagi prejetega predračuna za nadgradnjo podpornega zidu poviša za 

19. 362 EUR, za nakup in montažo cestnega ogledala in dveh znakov za 1.106 EUR, zmanjša 

pa se na kontu, kjer so bila rezervirana sredstva za izdelavo projekta sanacije poti v Čeplezu. 

Postavka 211310 Umiritev prometa se zmanjša za stroške postavitve t.i. ležečega policaja na 

Vojkovi ulici. Za izdelavo in montažo ureditve ekoloških otokov z leseno konstrukcijo, se 

dodatno nameni 4.000 EUR. Znotraj postavke 211602 Vzdrževanje pokopališča se sredstva 

prerazporedi za njegovo tekoče vzdrževanje ter za sanacijo stopnic in odvodnjavanja na novem 

delu pokopališča. Postavka 211611 Mrliška vežica Cerkno se zmanjša za sredstva planirana za 

pripravo javnega razpisa. Z rebalansom proračuna se ukinja postavka 211616 Urejanje trga 

okoli fontane, ker v letu 2020 ni prišlo do skupnega dogovora. Za potrebe kabelskega sistema, 

se nekoliko zmanjšajo sredstva za odstranitev kablov, dodatno pa se zagotovijo sredstva za 

plačilo zadnjih licenčnin programov. 

  

KS Gorje 

Postavka 221308 Avtobusna postajališča KS Gorje se zmanjša za 5.300 EUR, ker v letu 2020 

ni prišlo do odkupa zemljišča za izgradnjo avtobusne postaje v Trebenčah. Na račun slednje se 
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za 5.000 EUR povečajo sredstva na postavki 221301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest za 

ureditev odvodnjavanja v Trebenčah in Gorjah ter pripravo na asfalt v Počah. Za 300 EUR pa 

se poveča postavka 220601 Materialni stroški  za popravilo javne razsvetljave pri cerkvi sv. 

Jošta in za pokrivanje stroškov odvoza odpadkov iz VNO Poče. 

 

KS Orehek – Jesenica 

Postavka  240601 Materialni stroški se poveča na 680 EUR zaradi nakupa zaščitnih mask 

krajanom. Na račun slednje, se zaradi nepredvidene realizacije stroškov do konca leta, zniža 

postavka 241601 Tekoče vzdrževanje pokopališča.  

 

 

 

KS Otalež 

Za 4.000 EUR se zniža postavka 251605 Mrliška vežica Otalež. Znotraj postavke se 440 EUR 

sredstev prerazporedi za nakup pogrebne opreme. Z rebalansom se ukinja postavka 250401 

Urejanje skupnih prostorov. Na račun slednjih se za dokončanje gradnje GD v Otaležu za 

10.000 EUR poveča postavka 251805 Investicije v izgradnje objektov. 2.475 EUR se iz 

planiranih sredstev za nakup opreme prerazporedi za pokrivanje stroška nadzora gradnje v letu 

2019. Za nakup vrtne garniture in njeno montažo se na postavki 251806 Igrišče za otroke Jazne 

rezervira 610 EUR.  

 

KS Podlanišče 

 

Na podlagi devetmesečne realizacije se na postavki 261201 Električna energija  - prostori KS 

dodatno rezervira 376 EUR. Na postavki 261604 Celostno urejanje KS se planirana sredstva za 

nakup opreme zmanjša za 1.318 EUR, ker se je parkovne klopi kupilo iz občinskega projekta 

Naokoli. Dodatno se rezervira 305 EUR sredstev za obdarovanje otrok v mesecu decembru in 

nakup materiala za delavnice v predprazničnem času. Na postavki 261802 Večnamenski objekt 

Kladje se dodatno rezervira 721 EUR in prerazporedi sredstva za nakup sanitarne opreme, 

izdelavo projektne dokumentacije PID in izdelavo meritev hrupa v objektu. 

 

KS Ravne Zakriž 

Na podlagi dejanske realizacije stroškov, ki so nižji od načrtovanih, se zmanjšata postavki 

271306 Avtobusna postajališča in 271600 Obnova obzidja pokopališča. Na račun zmanjšanja 

postavk, se na postavki 271301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti dodatno 

rezervira 1.590 EUR za nasip ceste in čiščenje propusta v Sp. Ravnah. Dodatno se rezervira 

589 EUR sredstev za dodatno javno svetilko in nakup štirih stikalnih baterijskih ur, ki bodo 

omogočale racionalnejšo porabo energije.  .  
 

KS Straža 

Za cenitev objekta na Želinu se na postavki 280400 VNO na Želinu rezervira 1.177 EUR. Na 

račun slednje postavke se za isti znesek zmanjša postavka 281302 Investicijsko vzdrževanje 

lokalnih cest. Za dokončno ureditev ekološkega otoka na Straži se dodatno rezervira 806 EUR, 

za nakup urbane opreme pa sredstva zmanjša za 806 EUR, ker so se klopi za vas Straža nabavile 

preko občinskega projekta Naokoli. 

 

KS Šebrelje 

Na podlagi devetmesečne realizacije se postavke za pokrivanje stroškov električne energije 

zmanjšajo za 1.022 EUR, poveča pa se postavka  291301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest, na 

račun nepredvidene ureditve meteorne vode v vasi. Za 2.000 EUR se zmanjšajo sredstva za 
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vzdrževanje kanalizacije, na postavki 291801 Investicijsko vzdrževanje športnega igrišča pa se 

sredstva planirana za izgradnjo podpornega zidu ob igrišču, prerazporedijo na nakup opreme 

(kosilnica, zastave). 

 

 

 

 

 

 

  Pripravila: 

Valerija Močnik 

 

 

 

 

 

 


