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04   SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403   Druge skupne administrativne službe 

04039001   Obveščanje domače in tuje javnosti 

  OB014-19-0032 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 in bo sredstva za izvedbo projekta črpala v letu 2021.  
  OB014-20-0003 OBJEKT »BIVŠA PEKARNA« 

Z namenom zagotovitve funkcionalnosti objekta »bivša pekarna« se je izvedla montaža rolo garažnih vrat.  
  OB014-20-0039 STROŠKI RAZPISOV 

Pokrili smo stroške svetovanja pri izvedbi razpisa za gradnjo novega gasilskega doma v Otaležu, ter stroške priprave  
DIIP-a za investicijo – menjava parketa v telovadnici OŠ Cerkno.  
06   LOKALNA SAMOUPRAVA 
0601   Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in  

lokalne ravni 
06019003   Povezovanje lokalnih skupnosti 

  OB014-20-0043 NAKUP OPREME – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 

Sredstva so bila namenjena nakupu strojne in programske računalniške opreme. 

0603   Dejavnost občinske uprave 

06039002   Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje  
občinske uprave 

  OB014-10-0018 NAKUP OPREME – OBČINSKA UPRAVA 

S ciljem modernizacije obstoječe in nadomestitve dotrajane opreme, ki je potrebna za delo občinske uprave so se pokrivali  
stroški nakupa opreme (pisarniški stoli, tiskalnika), ter programska oprema – turistične takse. 

07   OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
0703   Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001   Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 OB014-09-0016 ZAŠČITA IN REŠEVANJE – Sof. tehnične opreme 

Sredstva smo namenili nakupu opreme Radia kluba Cerkno.   
 OB014-16-0006 ZAŠČITA IN REŠEVANJE 

Sredstva smo namenili izgradnji štabne sobe v prostorih PGD Cerkno. 
 OB014-08-0003 GASILSKA ZVEZA SOFINANCIRANJE TEHNIČNE OPREME 

Sredstva iz te postavke smo namenili nabavi osebne zaščitne opreme v skladu s standardi ter tipizacijo GZS.   
 OB014-16-0007 EKIPE CZ 

Sredstva so bila namenjena nakupu sušilcev za čevlje in stojalu.  
 OB014-09-0020 NAKUP GASILSKEGA VOZILA 

92.500 EUR se je v letu 2020 namenilo za nadgradnjo gasilskega vozil GVC 16-15, ki bo služil potrebam osrednje 
gasilske enote – PGD Cerkno.  
 OB014-11-0060 POŽARNA TAKSA 

V letu 2020 se je izvedlo nakup novega GVM 1 za PGD Gorje Poče Trebenče v višini 31.740.   
 OB014-12-0004 NABAVA OPREME ZA GASILSKA VOZILA 

Popolnjena, ter zamenjana je bila oprema v vozilih skladu z usmeritvami, ter tipizacijo Gasilske zveze Slovenije.  

  OB014-09-0015 OBNOVA IN REKONSTRUKCIJA GASILSKIH DOMOV 

Investicije so obsegale obnovitvena dela na objektih gasilskih domov.  V PGD Ravne se je izvedlo izolacijo podstrešja s 
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tlaki.  V PGD Planina Čeplez se je izvedlo delno ogrevanje objekta, saj je trenutni objekt brez kakšnega koli ogrevanja. 
 V PGD Šebrelje je bil  pokrit strošek stopnic ter zaščitne ograje na samih stopnicah. V samem prizidku pa se je dokončno 
obdelalo stene ter, stropove v spodnjem delu izgrajenega prizidka.   
Za dokončanje del na objektu PGD Plužnje so bila porabljena sredstva v višini 100.000 EUR.   
11   KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
1102   Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001   Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

  OB014-09-0014 NALOŽBE V KMET. GODPOD. ZA PRIM. PROIZV. 

V okviru postavke Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo je občina 20.354 EUR sredstev preko javnega  
razpisa namenila: 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.   
  OB014-09-0015 IZBOLJŠANJE GOSPODARSKE VREDNOSTI GOZDOV 

Sredstva v višini 8.276 EUR so se razdelila preko javnega razpisa. Namenjena so bila za nakup gozdarske mehanizacije,  
zaščitne opreme za delo v gozdu ter za sofinanciranje izgradnje ali rekonstrukcije gozdnih vlak.  
  OB014-18-0013 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA 
Preko javnega razpisa so sredstva v višini 5.000 EUR namenjena za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega  

prometa na odročnih, razpršenih območjih občine.  
11029002   Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

  OB014-08-0004 SPODBUJANJE RAZVOJA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 

Na območju občin Idrija, Logatec in Cerkno obstaja skupen interes za dopolnilne dejavnosti. Sredstva na postavki ICRA –  
dopolnilne dejavnosti so bila namenjena za izvedbo izobraževanj in svetovanj potencialnim interesentom za dopolnilne  
dejavnosti. Nosilec izvedbe aktivnosti je bila ICRA d.o.o. Idrija.   
12   PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
1206   Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12069001   Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

 OB014-20-0004 PROJEKT ELENA 

V okviru projekta ELENA smo pokrili stroške tehničen pomoči in neupravičene stroške, ki so se nanašali na energetsko  
sanacijo OŠ Cerkno.  
13   PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN  

KOMUNIKACIJE 
1302   Cestni promet in infrastruktura 

13029001   Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

  OB014-10-0001 ZIMSKA SLUŽBA 

Sredstva so bila namenjena  izgradnji solnice.  

13029002   Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

  OB014-07-0007 MODERNIZACIJA, POSODABLJANJE CEST 

Na proračunski postavki modernizacija, posodabljanje porabilo 458.822 EUR sredstev. Izvedena je bila rekonstrukcija  
odseka ceste v Dolenjih Jaznah ter rekonstrukcija odseka ceste Mrovljev grič - Joškovec. Saniralo se je drugi del  
posedkov na cesti Zakriž – Bukovo pri odcepu za Orehek ter preplastilo del dotrajanega odseka ceste Šebrelje – Kurji vrh.  
Izvedena je bila tudi sanacija ovinka javne poti na območju hišne št. Jesenica 1a.  
  OB014-19-0001 MOST KOBLAR 

V zvezi z izgradnjo novega mostu »Koblar« so se v letu 2020 pokrivali zgolj stroški povezani s pridobitvijo gradbenega  
dovoljenja (ureditev premostitve Cerknice, PZI rekonstrukcija dostopne ceste, stavbna pravica ter soglasja oz. služnosti).  
Izvedba se prenese v leto 2021. 
  OB014-19-0002 LAS: E-NOSTAVNO NA KOLO 

V letu 2020 se je v okviru projekta E-nostavno na kolo izvedlo nakup 10 električnih koles, kolesarskega postajališča in  
servisnega stebrička.  
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  OB014-19-0016 REKONSTRUKCIJA LC043014 BUKOVO-GRAHOVO 

V letu 2020 je bila predvidena rekonstrukcija ovinka na LC Bukovo-Grahovo, ki predstavlja ozko grlo v vasi Bukovo. Glede na 
to, da smo pri pridobivanju potrebnih soglasij naleteli na težave, smo od projekta odstopili in v tekočem letu pokrili zgolj  
stroške izdelave DIIP-a in PZI. 
  OB014-20-0040 STROŠKI RAZPISOV, PROJEKTOV 

Pokrili smo stroške izdelave hidrološko hidravlične analize Cerknice s pritokom Zajegrščica, ter načrta VGU in drugih ukrepov  potrebnih 
za umestitev trgovine »Spar«, pokrivali smo stroške pravnega svetovanja v izvedbi postopkov javnega 
naročanja (Sanacija LC Dolenji Novaki-Razpotje in dobava toplotne energije), ter izdelavo projektne dokumentacije 
kovinski portal Reka-Divje babe.  
 OB014-20-0046 REKONSTRUKCIJA LC043111 DOL.NOVAKI-RAZPOTJE 

Na omenjenem odseku je cesta speljana po hribovitem terenu, ki je zaradi  precejšne strmine brežin in velike količine 
padavinskih voda in neugodne zemljine zelo izpostavljen eroziji, manjšim lokalnim premikom ter manjšim plazovom  
terena ob vodotokih in na samem cestišču, zato se je ob pomoči 23. člena ZFO-1 v celoti uredilo odvodnjavanje in izvedla  
asfaltacija. 
 OB014-20-0047 RUŠITEV STAREGA MOSTU »KOBLAR« 

V letu 2020 prav tako pokrivali zgolj stroški načrta za rušitev. Sama izvedba se prenese v leto 2021 in je pogojena z 
izgradnjo novega mostu.   

OB014-12-0001 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA IN PLOČNIKI OB RC 

V višini 3.960 EUR smo pokrili stroške  izdelave idejne zasnove avtobusnih postajališč pod Kladjem.  
OB014-13-0025 PROMETNA SIGNALIZACIJA 

Sredstva v višini 2.800 EUR smo namenili nakupu preventivne radarske table. 

  OB014-20-0031 PROJEKT NOVE AVTOBUSNE POSTAJE V CERKNEM 

V letu 2020 sredstva namenjena izdelavi idejne zasnove nove avtobusne postaje niso bila porabljena.  

  OB014-20-0024 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST – KS CERKNO 

Znotraj postavke Investicijsko vzdrževanje se je realizirala sanacija poti v Čelo in sicer v višini 38.110 EUR. Slednja je  
zahtevala tudi gradbeni nadzor v višini 1.049 EUR. Znotraj postavke pa se je realiziral tudi nakup in postavitev dveh  
prometnih ogledal, za katerega so vaščani sofinancirali polovico stroška. Narejena je bila tudi tehnična  
dokumentacija za rekonstrukcijo avtobusne postaje pri Eti Cerkno v višini 850 EUR. Izvedbo in postavitev pa bo 
financirana s strani Ete Cerkno. 
  OB014-20-0025 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST 

 – KS NOVAKI 
 V letu 2020 je v planu asfaltacija odseka do Cmilka v dolžini 270m.   
                                OB014-20-0026                                       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. 
  OB014-20-0027 INVESTICIJSKO LOKALNIH 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.  
                                OB014-19-0025                                       INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR – KS PODLANIŠČE 

Za dokončno postavitev javne luči na odcepu za Hotavlje se planira 1.000 EUR. 

   

  OB014-20-0028 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST -  KS RAVNE-ZAKRIŽ 

Na področju vzdrževanja vaških cest se je v letu 2020 pokrilo strošek asfaltacije ceste v Zalaze. 

                                OB014-20-0030                                       INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST –  
                                                                                               KS ŠEBRELJE 
Sredstva v višini 20.244 EUR je KS v letu 2020 namenila za ureditev priključka na cesti Stopnik Šebrelje (dovoz Lapanja). 
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13029003   Urejanje cestnega prometa 

                                OB014-19-0025                                       UMIRITEV PROMETA 

Sredstva so bila namenjena postavitvi t.i. ležečega policaja za umiritev prometa na Močnikovi ulici.  

                                OB014-19-0022                                       AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA KS BUKOVO 

Postavka v višini 8.431 EUR vsebuje sredstva za realizacijo ureditve štirih avtobusnih postaj v krajevni skupnosti. 

                                OB014-19-0011                                       AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA KS GORJE 

Sredstva smo namenili izdelavi idejne zasnove rekonstrukcije avtobusne postaje v Trebenčah, ter pa je bila izdelavi  
nadstreška za potrebe avtobusnega postajališča v Počah. 

                                OB014-19-0014                                      AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA KS RAVNE - ZAKRIŽ 

Sredstva so bila namenjena ureditvi nadstreška avtobusnega postajališča v Zakrižu. 

                                OB014-20-0020                                      OZNAČEVALNE TABLE – KS REKA-STRAŽA 

Sredstva smo namenili za označitev domačij oz. stanovanjskih objektov v KS. 

13029004   Cestna razsvetljava 

  OB014-19-0026 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR – KS CERKNO 

Sredstva so bila porabljena za odstranitev in predelavo droga za JR, za barvanje droga v Mostaniji in menjava z drogom 
 pri Merkurju, izdelavo nosilca za JR pri prehodu za pešce pri občini ter za dobavo in montažo JR svetilk v naselju Cerkno. 
  OB014-20-0012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR-KS OTALEŽ 

Sredstva so bila namenjena montaži dodatnih svetilk v Jaznah. 

  OB014-20-0014 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR-KS PODLANIŠČE 

Za dokončno postavitev javne luči na odcepu za Hotavlje se planira 1.000 EUR. 

14   GOSPODARSTVO 
1402  Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001  Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

  OB014-18-0014 NEPOVRATNA SREDSTVA ZASEB. IN PRIVATNIM 
 PODJETJEM 

Občina Cerkno na področju malega gospodarstva izvaja ukrep dodeljevanja nepovratnih sredstev zasebnikom in 
privatnim podjetjem, ki sodi v sklop t.i. državnih pomoči in se izvaja skladno z Zakonom o spremljanju državnih  
pomoči. Pred začetkom izvajanja je potrebno ta ukrep priglasiti Ministrstvu za finance. Glede na interes, ki je bil izkazan  
na javnem razpisu s strani podjetnikov za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja  
stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno so bila sredstva izkoriščena v celotni višini. Sredstva so bila  
dodeljena dvema podjetnikoma za samozaposlitev, enemu podjetniku za odprtje novega delovnega mesta, ter dvema za 
povračilo stroškov izobraževanja.   
1403  Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039002  Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 OB014-20-0044 NAKUP OBJEKTA INFO CENTER FRANJA 

Z namenom ureditve info centra se je izvedel nakup objekta (lokala) in parcel pred vstopom v Bolnico Franja.  

15   VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502   Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001   Zbiranje in ravnanje z odpadki 

  OB014-20-0018 UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV KS RAVNE-ZAKRIŽ 

Sredstva smo namenili ureditvi platoja v Zakrižu.  
15029002   Ravnanje z odpadno vodo 

  OB014-07-0030 OBNOVA ČISTILNE NAPRAVE 

V okviru investicijskega vzdrževanja čistilne naprave Cerkno je bila v letu 2020 zamenjana procesna on-line sonda za merjenje 
raztopljenega kisika ter nabavljena nova potopna črpalka.  
  OB014-10-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE 

V okviru investicijskega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja so bili pokriti stroški izdelave DGD dokumentacije in stroški vpisa 
služnostne pravice za DRSV za prestavitev kanalizacijskega omrežja na območju predvidene gradnje trgovskega centra. 
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  OB014-20-0006 PROJEKTI ZA AGLOMERACIJE IN IZVEDBA 

Planirane aktivnosti (priprava projektne dokumentacije)na postavki Projekti za opremljanje aglomeracij in izvedba v letu 2020 niso bile 
realizirane. 

16   PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO  
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602   Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003   Prostorsko načrtovanje 

  OB014-19-0020 OPN-SPREMEMBE 

Na področju prostorskega načrtovanja smo v letu 2020 pokrivali stroške izdelave okoljskega poročila z dodatkom v  
okviru postopka CPVO za SD 05 OPN Občine Cerkno in sicer 90% pogodbenega zneska, ter  drugo fazo sprememb in  
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta - OPN SD 05 dopolnjen osnutek. 
1603   Komunalna dejavnost 

16039001   Oskrba z vodo 

 OB014-08-0028 VODOVOD ZGORNJE RAVNE 

V letu 2020 je bil urejen zunanji del vodohrana.  
  OB014-12-0010 VODOVOD ZAKOJCA 

V letu 2020 se je celovito obnovilo najvišje ležeče zajetje vodovoda Zakojca. Izgradilo se je nadzemni objekt z vhodom vanj s 
čelne strani, v notranjosti se je vgradilo prelivno zajemno korito s peščenim filtrom.  
  OB014-09-0011 NAPRAVE ZA DEZINFEKCIJO VODOVODOV 

V letu 2020 se je nabavilo UV napravo za dezinfekcijo pitne vode za vodooskrbni sistem Bukovo.  
  OB014-11-0012 VODOVOD CERKNO 

Na odseku vodovodnega omrežja na Bevkovi ulici je bil zaradi dotrajanosti zamenjan del vodovodnega omrežja v  
dolžini 130 m.  
  OB014-13-0027 VODOVOD OTALEŽ 

Na objektu zbirnika zajetij smo planirali 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. Zaradi epidemiološke situacije zastavljenega nismo uspeli realizirati. Občina Cerkno je kot 
upravljavec v času razglašene epidemije na vseh vodovodih opravljal samo nujne aktivnosti.   
  OB014-13-0029 VODOVOD ŠEBRELJE 

V letu 2020 je bila izvedena ojačitev povezave med obnovljenim zgornjim vodohranom preko novega ventilskega jaška  
do zgoraj ležečih uporabnikov, ki so oskrbovani neposredno z zgornjega vodohrana ter ojačitev povezave med  
obnovljenim vodohranom in obstoječim glavnim nižje ležečim vodohranom.  
  OB014-15-0018 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.  

  OB014-16-0012 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.  
  OB014-16-0022 DEZINFEKCIJA PITNE VODE 

Sredstva smo namenili nabavi UV svetilka za VH Čeplez. 
  OB014-19-0007 VODOVOD CERKNO-SUŠJE 

V 350 kubičnem vodohranu Sušje se je  z namenom zagotavljanja kvalitetnejše vodooskrbe za spodnji del naselja  
realiziralo 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.   

OB014-19-0008 VODOVOD CERKNO-URLEK 

Vzporedno z drugimi obnovitvenimi deli se je na odseku vodovodnega omrežja vodovoda Urlek v skupni dolžini 30 m  
zamenjalo tudi obstoječo glavno linijo vodovodnega omrežja.  
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  OB014-19-0021 VODOVODI-PREDELAVA ARMATURNE CELICE 

Na  vodooskrbnem objektu vodohrana na sistemu Plužnje se je izvedla predelava armaturne celice oziroma uredilo vhoda v objekt 
horizontalno skozi vrata (predhodno vertikalno skozi jaškast vhod).  
  OB014-20-0007 DALJINSKI NADZOR VODOVODOV 

V letu 2020 smo za izvedbo nadzora na štirih vodooskrbnih sistemih pridobili ponudbe in izbrali izvajalca. Daljinski nadzor bo  
izveden v letu 2021.  
  OB014-20-0023 VZDRŽEVANJE HIDRANTNE MREŽE 

Nabavljeni so bili štirje nadzemni hidranti, eden za vodovodni sistemu Zakriž,  dva pa za vodovodni sistem Zakojca.  
Montaža bo izvedena v letu 2021. En hidrant ostane na zalogi za potrebe morebitne intervencijske zamenjave. 
  OB014-20-0011 POSODABLJANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA – KS OREHEK 

Z načrtovani sredstvi se planira nakup nadzemnega hidranta.  

  OB014-20-0013 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA – KS OTALEŽ 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje hidrantnega omrežja.  
  OB014-20-0015 VODOVOD KLADJE 

Zbrana sredstva uporabnikov priključenih na vodovod Kladje, se namenijo za njegovo vzdrževanje.  
  OB014-20-0021 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODOV KS REKA 

STRAŽA 
Na Reki se je montiral dodatni hidrant. 

16039002   Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

  OB014-15-0003 MRLIŠKA VEŽICA CERKNO 

Delno realizirana sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo poslovilne vežice.  
Pokriti pa so bili tudi stroški za ureditev stavbne in služnostnih pravic na območju poslovilne vežice. 
  OB014-20-0019 OBNOVA OBZIDJA POKOPALIŠČA KS RAVNE-ZAKRIŽ 

Planirana sredstva so bila porabljena za dokončanje obnove obzidja pokopališča v Ravnah.  

1605   Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002   Spodbujanje stanovanjske gradnje  

  OB014-07-0024 PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD 

Z namenom novogradnje smo od družbe Zidgrad Idrija kupili parcelo na območju bivše policije. 

1606   Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna 
 in stavbna zemljišča) 

16069001   Urejanje občinskih zemljišč 

  OB014-18-0012 ODMERE ZEMLJIŠČ 

V letu 2020 smo na področju urejanja občinskih zemljišč porabili sredstva v višini 1.964 eur  EUR in sicer za ureditev mej in 
parcelacije parcel 661/8,661/9,661/10,661/11,1317/21,1317/22 - odmera dostopne poti - SPAR v katastrski 
občini Cerkno.  
  OB014-20-0008 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. 
  OB014-20-0009 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. 
16069002   Nakup zemljišč 

  OB014-20-0016 CELOSTNO UREJANJE KS PODLANIŠČE 

Planirana sredstva na postavki Celostno urejanje naselja v višini 182 EUR so bila namenjena nakupu betonske klopi.  
Postavka je presegla načrtovana sredstva za višino nakupa koša za odpadke v višini 229 EUR. 
  OB014-20-0022 CELOSTNO UREJANJE KS STRAŽA-REKA 

Sredstva se je porabilo za nakup 4 betonskih klopi z naslonjalom in lesenimi letvicami. 
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  OB014-07-0024 NAKUPI ZEMLJIŠČ 

Porabljena sredstva v višini 96.296 EUR so bila namenjena za nakupe parcel v skladu z letnim načrtom pridobivanja  
nepremičnin (investicijske naloge ali zaokroževanje lastništva občine. 

18   KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
1802   Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001   Nepremična kulturna dediščina 

  OB014-11-0015 MESTNI MUZEJ - INVESTICIJE 

Mestnemu muzeju Idrija se je v okviru sredstev za investicije sofinanciralo ureditev prostorov v  Muzeju Cerkno. 

  OB014-20-0001 DEDIŠČINA VOJNEGA OBDOBJA 20. STOLETJA 

V sklopu projekta Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja se je uredila in vzpostavila prehodnost poti  - mulatiera 
(Reka – Šebrelje oz. Divje Babe); organizirana sta bila dva pilotna pohoda in vodena ogleda; izveden je bil pilotni dogodek 
 - 1. svetovna vojna in Šebreljska planota; pripravilo se je materiale in dokumente za promocijo produkta. 
  OB014-19-0015 OBNOVA KAPELICE SP. RAVNE 

Sredstva v višini 2.000 EUR se namenijo za nakup materiala za sanacijo kapelice v Spodnjih Ravnah. 

1803   Programi v kulturi 

18039005   Drugi programi v kulturi 

  OB014-16-0003 INVESTICIJE V IZGRADNJE OBJEKTOV (KS OTALEŽ) 

Postavka Investicije v izgradnje objektov znotraj katere so bila rezervirana sredstva za gradnjo novega gasilskega doma  
v Otaležu, njen nadzor in nakup opreme, so bila v letu 2020 realizirana, razen sredstva za nakup opreme.   
  OB014-20-0017 VEČNAMENSKI OBJEKT KLADJE 
Sredstva so bila porabljena za nakup opreme, ter za pokrivanje stroškov izdelave meritev hrupa in PID. 

1805   Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001   Programi športa 

  OB014-19-0028 IGRIŠČE KLADJE 

Sredstva v višini 1.000 EUR se rezervirajo za ureditev sanitarij znotraj objekta Podmornica.. 
  OB014-18-0005 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNEGA IGRIŠČA 

Sredstva so bila namenjena nabavi opreme potrebne za vzdrževanje igrišča. 
 OB014-19-0013 IGRIŠČE ZA OTROKE - JAZNE 

Sredstva so bila namenjena nakupu in postavitvi vrtne garniture. 
18059002   Programi za mladino 

  OB014-18-0004 TRAJNO UREJANJE PROBLEMATIKE PROSTOROV ZA 
DRUŠTVA 

Sredstva so  bila namenjena nabavi opreme v skupnih prostorih v večnamenskem centru Cerkno. 

  OB014-19-0030 OTROŠKO IGRIŠČE »MOSTANIJA« 

Sredstva ki smo jih namenili za pridobitev projektne dokumentacije za otroško igrišče v Mostaniji ostajajo  
neporabljena. 

19                                                                                              IZOBRAŽEVANJE 
1902   Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001   Vrtci 

  OB014-10-0010 VRTEC CERKNO-NABAVA OPREME 

V letu 2020 smo nabavili dve klima napravi za razdelilno kuhinjo v vrtcu in eno igralnico, ter voziček za šest otrok. 

  OB014-11-0016 VRTEC CERKNO-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

S sredstvi za investicijsko vzdrževanje so bila zamenjana vhodna vrata v zidani stavbi vrtca. 

  OB014-20-0042 OBLIKOVANJE 10. ODDELKA VRTCA CERKNO 

Zaradi potrebe po odprtju 10. oddelka smo zagotovili sredstva za sanacijo sanitarij v vrtcu in šoli, ter garderobnih prostorov,  
prav tako pa tudi nabavi opreme za igralnico in garderobo.  
1903   Primarno in sekundarno izobraževanje 
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19039001   Osnovno šolstvo 
 

OB014-09-0004 OŠ CERKNO-NABAVA OPREME IN OSNOVNIH SREDSTEV 

Sredstva so bila porabljena za nabavo plinskega kotla za kuhanje, sušilnega stroja, ureditve pomivalne linije v kuhinji, prik lop pogonov 
za avtomatsko odpiranje oken v jedilnici in telovadnici.  

OB014-11-0056 OŠ CERKNO-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

Sredstva na postavki Investicijsko vzdrževanje OŠ Cerkno so bila namenjena ureditvi odtokov na razredni stopnji,  
ureditvi pralnice (polaganje keramike, ureditev vhoda) in kuhinje (vodovodna instalacija, polaganje keramike).  

OB014-11-0031 PŠ ŠEBRELJE-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

Na objektu PŠ Šebrelje pa so bila zamenjana okna v pritličju.  
20   SOCIALNO VARSTVO 
2004   Izvajanje programov socialnega varstva 

20049006   Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 

OB014-20-0045 KREPITEV SKUPNOSTI 

V letu 2020 se je pričelo z izvajanjem LAS projekta »Krepitev skupnosti«, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. V okviru le-
tega je bil nabavljen osebni avtomobil, računalnik, tiskalnik in stoli za predavalnico v VCC. Delež sofinanciranja je 85 % 
upravičenih stroškov.  
23   INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
2302   Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč 

23029002   Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
 

OB014-19-0004 SANACIJA HUDOURNIKA KARENINA V GORJAH 

Sanacija vodotoka Karenina v letu 2020 ni bila izvedena. Z izvedbo se bo pričelo v letu 2021.  
 

OB014-20-0002 SANACIJA PLAZU ZANJIVČ 

Na relaciji Dolenji Novaki-Razpotje se je saniralo plaz Zanjivč.. Uredila so se dodatna odvodnjavanja in drenažni  
sistemi, ki v preteklosti niso bili izvedeni zaradi omejenih sredstev.  

OB014-20-0041 PROJEKTI ZA SANACIJE 

Izdelana so bila inženirsko geološka poročila za sanacijo plazu Zanjivč, PZI sanacija plazu za Malim njivčem, izdelana  
projekta Zanjivč 1 in Zanjivč 2, izdelane so bile arheološke raziskave na podlagi kulturnovarstvenih pogojev za Arheološki park 
Divje babe, ter plačilo ogleda na terenu, posveta s hidrogeologom in izdelavi popisa za kamnito zložbo.  
   

 

 

 

                                                                                                                                                    ŽUPAN: 

                                                                                                                                                     Gašper Uršič 


