
Obrazložitev rebalansa št. 1 proračuna Občine Cerkno za leto 2021 
 
Ob sprejemu proračuna 2021 dne 28. 12. 2020 je občina predvidela kumulativo presežka prihodkov 

nad odhodki v višini 439.392 EUR. Zaključni račun  pa je pokazal kumulativo presežkov v višini 

711.929 EUR. Razlika v kumulativi presežkov 272.537 EUR se prerazporedi, kot sledi. 

 
 
 
 
PRIHODKI:  
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  

Glede na to, da so bile igralnice družbe Hit zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 do nedavnega 

zaprte so bili prilivi koncesijske dajatve v občinski proračun v prvih petih mesecih v celoti ustavljeni, 

zato smo zmanjšali sredstva na omenjeni proračunski postavki v višini 79.020 EUR.  
 
ODHODKI: 

Področje 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302  Cestni promet in infrastruktura 

 

13029002 –Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

Proračunska postavka 131317 – Modernizacija, posodabljanje 

 

Na proračunski postavki modernizacija, posodabljanje so se sredstva povečajo za potrebe asfaltacije 

odseka na cesti Golob – Jazne od križišča za Dolenje Jazne proti hišni št. Jazne 1.  

Po veljavnem proračunu 2021 je bila vrednost rezerviranih sredstev na postavki 456.826 €, s povečanjem 

v višini 70.625 € bo nova vrednost znašala 527.451 €. 
 

 

Proračunska postavka 1313111 – Most »Koblar« 

 

Zaradi neupoštevanja DDV pri pripravi proračuna za izgradnjo novega mostu Koblar, se proračunska 

postavka poviša za manjkajočo višino sredstev v vrednosti DDV ter dodatkom za pozidavo dela levo 

brežnega zidu, ki ni bil upoštevan v projektni dokumentaciji.  

Po veljavnem proračunu 2021 je bila vrednost rezerviranih sredstev na postavki 145.334 €, s povečanjem 

v višini 20.000 € bo nova vrednost znašala 165.334 €. 

 
 
Proračunska postavka 1313118 Rušitev starega mostu "Koblar" 

Potrebno je zagotoviti zadostna sredstva za rušenje mostu in pozidavo brežin na mestu starega in novega 

mostu skladno s projektom. 

Občina je predvidela za rušenje starega mostu 15.000 EUR. Ta ocena stroška je bila v časovni stiski 

priprave proračuna konec lanskega leta bolj površna, na osnovi ustnega povpraševanja potencialnega 

izvajalca. Projekt pa zahteva tudi širitev struge za najmanj 20 cm (skladno s hidrološko študijo), zato 

planirani znesek v proračunu za leto 2021 ne bo zadostoval.  

Občina Cerkno je najprej dne 31. 5. 2021 naslovila na Direkcijo RS za vode dopis s prošnjo za 

financiranje tega protipoplavnega ukrepa. Dne 3. 6. 2021 smo prejeli odgovor direkcije, da teh sredstev 

ne morejo zagotoviti in da gre za lokalno infrastrukturo. Pri tem se sklicujejo na 82. člen Zakona o vodah 

(ZV-1), po katerem država proračunsko zagotavlja financiranje varovanja pred škodljivim delovanjem 

voda, kar smiselno pomeni, da je potrebno preprečevati in zmanjševati škodljive vplive vode na 

premoženje, zemljišča, objekte in ogrožene prebivalce, ki živijo na teh območjih, in teh sredstev ni 

mogoče namenjati gradnji lokalne infrastrukture.   

 



Pridobili smo tri ponudbe potencialnih izvajalcev rušitve starega mostu in pozidave brežin skladno s 

popisom del. Najcenejša ponudba znaša skupaj z DDV 87.892 EUR. To pomeni, da je potrebno 

zagotoviti z obravnavanim rebalansom dodatnih 72.892 EUR sredstev.  

 

Ker je predvideno odprtje trgovskega centra dne 19. 8. 2021, je potrebno sredstva za izvedbo zagotoviti 

čimprej, saj mora družba Spar pridobiti pred tem še uporabno dovoljenje. 

 

Po veljavnem proračunu 2021 je bila vrednost rezerviranih sredstev na postavki 15.000 €, s povečanjem 

v višini 72.892 € bo nova vrednost znašala 87.892 €. 

 
 

Področje 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

 

 

Proračunska postavka 132357 – Sanacija hudournika Korenina pri vodnem zajetju v Gorjah 

V letošnjem letu je že bila izvedena faza sanacije hudournika Korenina pri vodnem zajetju v Gorjah. Na 

Direkciji za vode imajo letos rezervirana sredstva tudi za naslednjo fazo obnove dolvodno. Trenutno so 

v fazi projektiranja in ocenjuje se, da bo za naslednji del potrebna participacija Občine Cerkno v višini 

30.000 €, ki bo namenjena izgradnji treh propustov. Za toliko se tudi poviša proračunsko postavko. 

Po veljavnem proračunu 2021 je bila vrednost rezerviranih sredstev na postavki 8.600 €, s povečanjem 

v višini 30.000 € bo nova vrednost znašala 38.600 €. 

 
 
 


