Obrazložitev sprememb predloga proračuna 2021 za drugo obravnavo
131720 – Adaptacija stavbe za potrebe ZP Cerkno
-

namesto 5.000 EUR po novem 7.500 EUR

Za projekt bomo namenili dodatnih 2.500 EUR, se pravi prej 5.000 EUR, potem 7.500 EUR, saj bo
potrebno le tega popraviti zaradi spremembe namembnosti objekta »stare Ete« v drugem nadstropju,
namesto stanovanj se bo tja umestilo dnevni varstveni center za starejše občane. Sicer pa so v teku
popravki okoljskega poročila in nato posredovanje le teh na Ministrstvo za okolje in prostor.

211611 - Mrliška vežica Cerkno
-

namesto 0 EUR po novem 70.000 EUR

Za potrebe rekonstrukcije in dograditve poslovilne vežice Cerkno se nameni dodatna sredstva, poleg
tistih, ki jih občina namenja Krajevni skupnosti Cerkno (60 tisoč EUR).

131650 - Nakupi zemljišč
-

namesto 74.087 po novem 80.272EUR

Nakupi parcel v planu ravnanja s premoženjem: povečanje za 6.185 EUR za nakup parcele za helidrom,
za kolopark, za odkup deležev do 1/5 dveh parcel od Republike Slovenije.

1313126 - Izdelava ocene poškodovanosti cestišč s snemanjem cest
-

namesto 0 EUR po novem 30.515 EUR

Da bomo lahko izdelali že velikokrat zahtevano prioritetno listo cestnih projektov glede na stanje
cestišč in pomembnosti ter frekvence vozil, bomo naročili izdelavo ocene poškodovanosti cestišč s
snemanjem cest. Ponudbo potencialnega izvajalca smo prejeli.

130603 - Izobraževanje zaposlenih
-

namesto 1.650 EUR po novem 3.650 EUR (dodatno 2.000 EUR)

Za dvig strokovnih kompetenc zaposlenih predlagamo izvedbo enega letnega izobraževanja.

131313 - Zimska služba

-

: namesto 143.444 EUR po novem 158.444 EUR

Proročunska postavka za zimsko službo se poviša za potrebno investicijo v skladišče za pesek in sol na
Straži, smer Jagrše v znesku 15.000 EUR

1313119 - Obnova mostu "Kurnk"

-

namesto 0 EUR po novem 3.000 EUR

Zaradi splošne nevarnosti je potrebna obnova mostu Kurnk, ki se nahaja na javnih površinah. V prvi
fazi je potrebno nabaviti lesene hrastove dile, za kar smo pridobili ponudbo izvajalca.
1313124 - Ureditev helidroma(utrjena površina za izven letališke pristanke helikopterjev nujne medicinske pomoči)

-

znesek 7.000 EUR tudi za drugo obravnavo ostaja enak

Ocenjujemo (tudi na osnovi dogovorov z družbo Elektro Primorska o vkopu kablov v zemljo ter na
osnovi pogovorov z UE Idrija za ureditev utrjene površine za izven letališke pristanke helikopterjev
nujne medicinske pomoči), da bo dovolj sredstev za pripravo pristajališča in priključka na regionalno
cesto. Smo pa vključili za drugo obravnavo v načrt ravnanja s stvarnim premoženjem tudi odkup parcele
za ureditev pristajališča.

131157 - Dopolnilne dejavnosti na kmetiji

-

namesto 2.000 EUR po novem 4.000 EUR

Izhajajoč iz stališča, da so sredstva za ta namen v preteklih proračunih obstajala in da je smiselno
podpirati razvoj podeželja tudi po tej poti, namenjamo dodatno predlagana sredstva za drugo
obravnavo proračuna 2021.

131124 – Kmečka tržnica Cerkno

-

namesto 600 EUR po novem 1.300 EUR

Trend povečanega povpraševanja po lokalno pridelani hrani je potrebno podpirati tudi s podporo
prodaje na cerkljanski tržnici, zato za ta namen povečujemo sredstva za drugo branje proračuna.

1313105 – Stroški razpisov, projektov

-

namesto 15.000 EUR po novem 40.000 EUR (dodatno 25.000 EUR)

Postavko »Stroški razpisov, projektov« bi povišali za naslednje namene:
-

širitev in rekonstrukcija cestnega odseka Laharn – Žabže: za izdelavo tega projekta bomo na
novo namenili 10.000 EUR,
sanacija povezovalne ceste Zakojca – Hudajužna: za izdelavo tega projekta bomo na novo
namenili 10.000 EUR
projekt za sanacijo ceste v KS Podlanišče v smeri v Novo Oselico (čez Pstata) v višini 5.000 EUR.

131898 – PB Franja

- namesto 10.000 EUR po novem 20.000 EUR
Projektna dokumentacija za sprejemni center Partizanske bolnice Franja: namesto 10.000 EUR po
novem namenjamo 20.000 EUR (treba je izdelati DGD projekt in umakniti OPPN na tem območju
ter kandidirati na razpisu kulturnega ministrstva, ko bo ta objavljen)

132005 - Pogrebnine

-

namesto 1.900 EUR po novem 3.500 EUR (dodatno 1.600 EUR)

Dvig sredstev je potreben, ker smo bili s strani podjetja Komunala obveščeni o stroških pogrebnin za
naše občane, ki nimajo lastnih sredstev in tudi ne svojcev, ki bi bili dolžni pokrivati tovrstne stroške.
130441 - Popotresna obnova starega GD Cerkno

-

namesto 222.000 EUR po novem 64.393 EUR

Glede na to, da bo najprej potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, bo verjetno investicija potekala v
drugem polletju leta 2021, kar pomeni, da objekt v naslednjem letu še ne bo dokončan. Posledično
namenjamo za gradbena dela manj sredstev od prvotno načrtovanih.
131931 Vrtec Cerkno – investicijsko vzdrževanje

-

namesto 12.500 EUR po novem 5.500 EUR

Zaradi napake iz 1. branja se znesek na postavki zmanjša za 7.000 EUR.

