
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA ZA LETO 2021 

Rebalans proračuna Občine Cerkno se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2021 

spreminja v naslednjih postavkah: 

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

I.  PRIHODKI ( v € ) 

 

Skupina Vrsta prihodkov Veljavni 

proračun 

2021 

Predlog III. 

rebalansa 

2021 

Razlika Indeks 

70 Davčni prihodki 4.736.364 4.699.583 -36.781 99,6 

71 Nedavčni prihodki 735.327 732.573 -2.754 99,6 

72 Kapitalski prihodki 216.131 232.116 15.985 107,4 

73 Prejete donacije 485 685 200 141,2 

74 Transferni prihodki 590.568 590.568 / 100,0 

 SKUPAJ: 6.278.875 6.255.525 -23.350 99,6 

 

 

70    DAVČNI PRIHODKI 

Davčni prihodki so s predlogom rebalansa glede na veljavni proračun nižji za 36.781 €. V 

višini 2.090 €  smo glede na  že doseženo realizacijo zmanjšali davek od premoženja od stavb 

in za 170 € od prostorov za počitek in rekreacijo. Prav tako smo na osnovi novih izračunov in 

upoštevaje pripomb občanov za 65.073 € zmanjšali prihodke iz naslova nadomestila  za 

uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, za 22.995 pa smo iz istih razlogov dvignili 

prihodke iz naslova nadomestila  za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb. Glede na 

že doseženo realizacijo povečujemo tudi prihodke od davkov na dediščine in darila, prav tako 

pa z rebalansom usklajujemo že doseženo realizacijo pri davku na dobitke od iger na srečo, 

ter minimalno tudi okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 

Višina ostalih davčnih prihodkov ostaja glede na veljavni proračun nespremenjena. 

 

  

71    NEDAVČNI PRIHODKI 

Nedavčne prihodke planiramo v višini 732.573 €  oz. 0,4% pod veljavnim proračunom. 

Zmanjšanje je v največji meri posledica uskladitve realizacije pri prihodkih od komunalnih 

prispevkov. Le te smo zmanjšali za 33.657 €. Prav tako pa glede na doseženo realizacijo 

spreminjamo prihodke od podeljenih koncesij za vodno pravico (izdana odločbe višja, kot pa 

smo jo predvideli pri pripravi proračuna), upravne takse in pristojbine, druge izredne 

nedavčne prihodke ki jih je občina prejela skozi zapuščinske postopke po občanih, ki jim je v 

preteklosti plačevala oskrbnino v domu za ostarele, ter koncesijske dajatve od posebnih iger 

na srečo v kolikor bodo ostale igralnice do konca proračunskega leta odprte. Dvig drugih 

nedavčnih prihodkov v višini 7.800 € pa je predviden kot vračilo sredstev  s strani tistih 

društev, ki kljub podaljšanem u roku za izvedbo svojih programov  le teh niso izpeljali v 

celoti ali pa jih sploh niso.  

 

 

 



72    KAPITALSKI PRIHODKI 

Dvig kapitalskih prihodkov izhaja iz prodaje drugih osnovnih sredstev (prodaja rezervoarja za 

vodo na osnovi objavljene ponudbe), ter uskladitve prihodkov od prodaje stanovanj na 

podlagi cenitvenega poročila. 

73   PREJETE DONACIJE 

Kot donatorsko sodelovanje pri projektu Krepitev skupnosti smo s strani podjetja Eta Cerkno 

d.o.o. prejeli sredstva v višini 200 € za kar dvigujemo prihodke iz naslova prejetih donacij.  

II. ODHODKI 

 

 

Področje 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 
Proračunska postavka 100402 Vrnitev Primorske k matični domovini 

Na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju slovesnosti ob državnem prazniku 'Vrnitev 

Primorske k matični domovini' bo občina v letu 2021za pokrivanje materialnih stroškov 

organizatorju – Občini Idrija namenila 4.200 €. 

 
Področje 01 – POLITIČNI SISTEM 

 
Proračunska postavka 120106 Podžupan-nepoklicna funkcija 

Sredstva so namenjena nepoklicnemu opravljanju funkcije podžupana v kolikor bo sprejet 

Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov, ter o povračilu stroškov funkcionarjem, 

članom nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta 

Občine Cerkno. 

 
Področje 02– EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 
Proračunska postavka 130201 Bančne provizije 

Sredstva namenjena pokrivanju negativnih obresti se glede na doseženo in glede na 

pričakovano realizacijo povečajo  za 2.100 EUR.  

 

Področje 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 
Proračunska postavka 130440 Vzpostavitev sistema brezpapirnega poslovanja 

Glede na mesečne obveznosti se sredstva zmanjšajo za 384 €. 

 
Proračunska postavka 130442 Digitalizacija občine 

Postavka se zniža za 5.000 EUR. V proračunu za leto 2021 je bila predvidena pavšalna vsota 

za kritje bodisi dela strategije digitalizacije ali začetnih stroškov morebitnih konzorcijskih 

povezav med občinami za usklajene aktivnosti na področju digitalizacije. Tekom leta se na 

tem področju ni zgodilo nič konkretnejšega, razen tega, da se med nekaterimi občinami 

dogovarjajo za sestavo konzorcijev. Pričakujemo tudi nadaljnje usmeritve in sugestije s strani 

Skupnosti občin Slovenije, saj bodo nekatere aktivnosti zagotovo koordinirane centralno. 

 
 Proračunska postavka 130404 Financiranje objav 

Za financiranje objav občinskih aktov bodo do konca proračunskega leta zadoščala sredstva v 

višini 5.500 €, zato se postavka zmanjša za 1.500 €. 



Proračunska postavka 130441 Obnova objekta – bivši gasilski dom 

Postavka se zniža za 22.000 EUR. Ker projekt do konca leta še ne bo končan, se bodo 

sredstva za projektno dokumentacijo namenila v proračunu za prihodnje leto. 

 

Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

 
Proračunska postavka 130603 Materialni stroški občinske uprave 

Glede na že doseženo realizacijo v prvih osmih mesecih je potreben dvig materialnih stroškov 

občinske uprave za 1.875 €. 

 
Proračunska postavka 130604 Tekoče vzdrževanje opreme – občinska uprava 

Predvsem zaradi nižjih stroškov povezanih z vzdrževanjem službenih vozil se sredstva na 

postavki znižajo za 1.133 €.Zaradi nižjih zavarovalnih premij za službeno vozilo in opremo se 

sredstva na proračunski postavki zmanjšajo za 906 €.  

. 
Proračunska postavka 130615 Nakup opreme – občinska uprava 

Predviden je nakup pisarniškega pohištva. 

 

Proračunska postavka 130624 Nakup službenega vozila 

Za potrebe opravljanja del in nalog s strani cestnega oglednika se predvideva nakup novega 

službenega vozila, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 13.000 €. 

 

Proračunska postavka 130627 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 

Za zasteklitev vhoda v prostore občinske uprave namenjamo sredstva v višini 5.567 €.  

 
Proračunska postavka 130636 Vzdrževanje alarmnega sistema 

Glede na doseženo realizacijo in potrebo po sredstvih do konca proračunskega leta smo 

zmanjšali sredstva za 900 €. 

 

Področje 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

 
Proračunska postavka 130709 Nakup gasilskega vozila 

Zaradi možnosti ugodnega nakupa rabljenega vozila GV-1 se postavka po dogovoru z GZ in 

PGD Ravne poviša za 10.000 EUR. Občina in GZ krijeta nabavo vozila, vse nadaljnje stroške 

predelave pa PGD Ravne. 

 
Proračunska postavka 130713 Obnova in rekonstrukcija gasilskih domov, nabava opreme 

Postavka se zmanjša za sredstva namenjena investicijskemu nadzoru. 

 

Področje 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

 

Proračunska postavka 131005 – Mestna  knjižnica Idrija - javna dela 

Sredstva na postavki se znižujejo, saj so se javna dela v MKČI zaključila. 

 

Področje 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

 

Proračunska postavka 131121 – Kmečka tržnica Idrija 

Proračunska postavka se z rebalansom na kontu 4022 povišuje za 1.074 EUR. Komunala Idrija 

kot upravnik stavbe pokrite tržnice v Idriji od marca 2016 do julija 2021 Občini Cerkno kot 



solastnici prostora namreč ni prefakturirala računov za internetne storitve dobavitelja Telekom 

Slovenije d.d.. Račun v enkratnem znesku bo Komunala izstavila Občini Cerkno v višini 50% 

solastniškega deleža poslovnega prostora po potrjenem rebalansu 3 proračuna 2021. 

 
Proračunska postavka 131108  Vzdrževanje gozdnih cest 

Z rebalansom usklajujemo proračun s pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano. 

 

Področje 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

Proračunska postavka 131313 – Zimska služba 

Proračunska postavka se poviša za izgradnjo nove solnice ob cesti Straža – Jagršče, ki je že bila 

predvidena za izgradnjo v letošnjem letu, vendar zaradi pomanjkanja sredstev, ki jih je odnesla zima, še 

ni bila realizirana. 

 

Proračunska postavka 131317 – Modernizacija, posodabljanje 

V rebalansu proračuna so predvidena dodatna sredstva v višini 40.566 evrov za sanacijo posedka na 

cesti Ravne – Zakriž (U Dalin). 

 

Proračunska postavka 131315 – Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti 

V rebalansu proračuna so predvidena dodatna sredstva za asfaltacijo ceste v Šebreljah, odsek Gorenja 

vas – Dolenja vas v dolžini cca. 1400 m, ureditev bankin proti Otaležu, Zakojci in Zakrižu, obsekavanje 

dreves za zagotavljanje svetlega profila na cesti Podlanišče – Cerkljanski Vrh in Straža – Otalež, 

popravila na cesti Jesenica – Kojca ter sanacija posedka na cesti Cerkno – Labinje. 

 

Proračunska postavka 131320 – Urejanje parkov, trgov, pločnikov, zelenic 

Postavka se poviša za 7.845 EUR. Razlika, ki je nastala zaradi izbire ugodnejšega ponudnika 

pri izdelavi kataloga urbane opreme, se porabi za opremljanje javnih površin z urbano 

opremo. 
 

Proračunska postavka 131328 – Odmere cest 

Z dodatnimi sredstvi bo Očina Cerkno pristopila k geodetski odmeri sledečih odsekov: Kladje – Ognca, 

Trafo – Na Ravan, Cerkno – Zakriž in Mastanija – Trebenče. 

 
Proračunska postavka 1313121 Rekonstrukcija LC 043010 Bukovo - Grahovo 

Zaradi neurejenih lastniških razmerij je rekonstrukcija ovinka na lokalni cesti Bukovo – Grahovo v vasi 

Bukovo v letošnjem letu še neizvedljiva, zato se sredstva prerazporedi na druge proračunske postavke. 
 
Proračunska postavka 1313127 Prometna ureditev naselja Cerkno 

Vrednost postavke je 21.350 EUR. Predvidena je izdelava načrta prometne ureditve centra 

naselja Cerkno. Ureditev bo zajemala umiritev prometa na občinskih in državnih 

kategoriziranih cestah ter vzpostavitev peš cone in skupnostnih prostorov na območju 

strogega centra. 

 
Proračunska postavka 131301  Javna razsvetljava - vzdrževanje 

Postavka se zniža za 21.000 EUR. V proračunu za leto 2021 je bila predvidena nabava 100 

kom. LED uličnih svetil. Tekom leta, ko je občina podala povpraševanje za dobavo teh 

svetilk, se je izkazalo, da je potrebno najprej izdelati kataster javne razsvetljave. Pravkar 



zbiramo ponudbe za izdelavo tega katastra. Nakup LED uličnih svetilk bo tako možen v 

naslednjem letu, ko bomo imeli navedeni kataster. 
 

Področje 14 – GOSPODARSTVO 

 
Proračunska postavka 131414 – Projekt Divje babe 

Znotraj te postavke je predviden še nakup projektorja in plačilo odškodnine lastniku zemljišča 

na katerem je postavljen dehidracijski WC. 
 

Področje 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

 

Proračunska postavka 131538 – Zbirni center Cerkno 

Sredstva na postavki se zvišujejo zaradi vključitve dodatnih stroškov dela zunanjega 

pogodbenega delavca, ki po novem opravlja dela na zbirnem centru Cerkno. 

 
Proračunska postavka 131550 – Letni stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča Ljubevč 

Proračunska postavka 131551 – Letni stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča Raskovec 

Planirana sredstva v rebalansu 2 v okviru obeh postavk se iz postavke Letni stroški 

vzdrževanja zaprtega odlagališča Raskovec z rebalansom 3 prerazporedijo na postavko Letni 

stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča Ljubevč. Na odlagališču Ljubevč je do konca leta 

potrebno opraviti več monitoringov. 

 
Proračunska postavka 131540 – Čistilna akcija 

Čistilna akcija se v letošnjem letu zaradi znane situacije ni realizirala v predvidenem obsegu 

(izvedena je bila samo v eni krajevni skupnosti), zato se sredstva na postavko znižujejo.  

 

Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA   

                        DEJAVNOST 

 

Proračunska postavka 1316132 Katalog urbane opreme 

Postavka se zniža za 7.845 EUR zaradi izbire drugega, ugodnejšega ponudnika. 
 

Področje 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 
Proračunska postavka 131711 – Nakup rentgena za ZD Idrija 

Proračunska postavka 131700 – ZP Cerkno – nakup opreme 

Nakup rentgena v ZD Idrija letos ne bo realiziran, zato se sredstva iz postavke 131711 prenesejo na 

postavko 131700 za nakup osebnega avtomobila za urgentnega zdravnika za ZP Cerkno in tiskalnika za 

ultrazvok za urgenco v ZP Cerkno.  

 

Proračunska postavka 131708 – Cepljenje - HPV 

Stroške cepljenja HPV za dečke po novem krije Zavod za zdravstveno zavarovanje. 

 

Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

Proračunska postavka 131879 – Tradicionalne prireditve z mednarodno udeležbo 

Sredstva se znižujejo, ker ne bodo realizirane vse planirane aktivnosti. 

 

 

 



Proračunska postavka 1318117 – Bevkovi  dnevi  

Za pokritje stroškov ob izvedbi Bevkovih dnevov je koordinatorju LTO Laufar Cerkno potrebno 

zagotoviti dodatnih 500 € sredstev. 

 

Proračunska postavka 131892 – Ljubiteljska kulturna dejavnost 

Sredstva na tej postavki so se uskladila z višino sredstev, ki so bila razdeljena preko javnega razpisa. 

 

Proračunska postavka 131894 – Cerkljanske novice 

Glede na že doseženo realizacijo in število izdanih Cerkljanskih novic je potreben dvig sredstev za 5.095 

€. 

 

Proračunska postavka 131897 – Vzdrževanje športnih objektov 

Sredstva na postavki se zvišujejo za nabavo in montažo novega vrtiljaka na javnem otroškem igrišču. 

 

Proračunska postavka 131878 – Večnamenski center Cerkno 

Sredstva v višini 836 € so zmanjšana predvsem na račun tekočega vzdrževanja, ki v letošnjem letu ne 

bo potreben v tolikšnem obsegu kot smo prvotno predvideli. 

 

 

PODROČJE 19 – IZOBRAŽEVANJE 

 

Proračunska postavka 131900 – Vrtec Cerkno –  oskrbnine 

Proračunska postavka 131901 – Varstvo otrok izven občine – oskrbnine 

Proračunska postavka 131972 – 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 

Sredstva v višini 15.000 EUR se iz PP 131972 prenašajo na PP 131900. Sredstva na PP 131901 se 

zmanjšujejo za 6.500 EUR ter  za 4.100 EUR povečujejo na PP 131973. 

 

Proračunska postavka 131931 – Vrtec Cerkno – investicijsko vzdrževanje 

Proračunska postavka 131949 – Vrtec Cerkno – nabava  opreme 

Iz PP 131931 se sredstva v višini 2.000 EUR prerazporerajo na PP 131949 za nakup bojlerja, ter  sredstva 

v višini 2.500 EUR na PP 131941 za nakup pralnega stroja. 

 

Proračunska postavka 131913 – Drugi dodatni programi – OŠ Cerkno 

Sredstva bodo namenjena za plačilo izvajanja podaljšanega bivanja in jutranjega varstva do konca leta. 

 

Proračunska postavka 131969 – Stroški razpisov, javnih naročil in ostale dokumentacije 

Sredstva  se znižujejo, ker smo pridobili cenejšo ponudbo za izvedbo javnega naročila šolskih prevozov 

učencev. 

 

Proračunska postavka 131941 – OŠ Cerkno – nabava opreme in osnovnih sredstev 

Proračunska postavka 131977 – OŠ Cerkno – investicijsko vzdrževanje 

Proračunska postavka 131986 – Obnova  športnih dvoran v OŠ Cerkno 

Sredstva na PP 131977 v višini 1.900 EUR se zmanjšujejo v korist PP 131941 za nabavo profesionalnega 

pralnega stroja, 1.600 EUR pa je namenjenih poplačilu dodatnih stroškov, ki so nastali pri popravilu 

parketa v šolski telovadnici. 

Proračunska postavka 131912 – Prevozi otrok 

Višina sredstev za šolske prevoze se znižuje, ker se zaradi COVID -19 niso izvajali šolski prevozi v 

času, ko je potekal pouk na daljavo.  

 

 



Proračunska postavka 131981 – Optimizacija in analiza šolskih prevozov 

Sredstva na postavki se znižujejo, ker za javno naročilo šolskih prevozov ni bila potrebna priprava 

grafičnih prilog k razpisni dokumentaciji. 

 

PODROČJE 20 – SOCIALNO VARSTVO 

 

Proračunska postavka 132000 – Pomoč na domu – izvajanje  programa 

Višina sredstev se znižuje, saj se je število uporabnikov zmanjšalo. 

 

Proračunska postavka 132006 – Oskrbnine v splošnih socialnih zavodih 

Število oskrbovancev v domovih za starejše, za katere je občina dolžna doplačevati oskrbnine, se je 

zmanjšalo, posledično pa se znižujejo tudi sredstva.  

 

Proračunska postavka 132046 – Prevozi za starejše »PROSTOFER« 

Sredstva so zmanjšana za znesek zavarovalne premije, saj smo le to pripisali projektu Krepitev 

skupnosti, ter nabavi goriva. 
 

Področje 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

 
Proračunska postavka 132210 – Obresti – kredit 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 2021 pričakujemo manjšo porabo sredstev za  pokrivanje obresti. 
 

Področje 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

 
Proračunska postavka 132360 – Sanacija hudournika nad Bevkovo domačijo v Zakojci 

Proračunska postavka se poviša za 2.500 evrov zaradi višje najnižje pridobljene ponudbe od ocenjene 

projektantske vrednosti. 

 
Proračunska postavka 132361 – Sanacija plazu Zanjivč 

Proračunska postavka se poviša za 11.227 evrov zaradi višje najnižje pridobljene ponudbe od ocenjene 

projektantske vrednosti, ki je bila sprva upoštevana v predlogu proračuna za leto 2021. 
 

16  REŽIJSKI OBRAT 

 
Proračunska postavka 160202 – Provizija za prevzem obveznosti in rizika neplačevanja računov 

Za prevzem obveznosti in rizika izhajajočega iz neplačevanja računov s strani etažnih lastnikov 

in uporabnikov, pripada upravniku povračilo v višini 5% bruto mesečne vrednosti izdanih 

računov izvajalca, ki so bili plačani v preteklem mesecu. 

 
Proračunska postavka 161513 – Tekoče vzdrževanje čistilne naprave 

Sredstva na postavki se povišujejo zaradi vključitve dodatnih stroškov dela zunanjega 

pogodbenega delavca, ki po novem opravlja dela na čistilni napravi, višjih stroškov električne 

energije od načrtovanih, predvsem pa zaradi nepredvidenih stroškov izrednega vzdrževanja 

opreme na ČN Cerkno (menjava krmilnika in zunanje nadzorne enote za pogon rotomata; 

popravilo potopnega mešala; popravilo vpihovalcev zraka). 

 

 

 

 



Proračunska postavka 161534 – Vzdrževanje kanalizacije 

Na postavki je potrebno zagotovit dodatna sredstva zaradi plačila računa za interventno 

odpravo napake na kanalizacijskem omrežju, ki jo je leta 2018 izvedla Komunala Idrija d.o.o., 

račun pa izstavila na Občino Cerkno meseca julija letošnjega leta. 

 
Proračunska postavka 161553 – Investicijsko vzdrževanje kanalizacije 

V sklopu sanacije stanovanjske stavbe na Glavnem trgu v Cerknem je izdelan predlog za 

zamenjavo dela javne mešane kanalizacije v pločniku na Glavnem trgu. V predlogu je 

predvideno, da se loči fekalno in meteorno vodo, ki sta sedaj odvajani v skupnem kanalu in 

sicer tako, da obstoječi mešani kanal v prihodnje postane meteorni, kamor bodo odvedene tudi 

drenažne in strešne odpadne meteorne vode sosednjih objektov vzdolž ulice. Meteorni kanal se 

bo zaključil z izpustom v potok.  Fekalna kanalizacija iz stanovanjske stavbe na Glavnem trgu, 

ki se sedaj odvaja v obstoječ še mešani kanal, se loči in se vodi vzdolž stanovanjske stavbe v 

prenovi do fekalnega kanala javnega kanalizacijskega omrežja na drugi strani, ki poteka v poti 

med stanovanjskimi stavbami in potokom.  

 
Proračunska postavka 161502 – Odvoz blata iz MKČN in greznic 

V letošnjem letu se je glede na prejšnja leta povečalo število naročil praznjenja greznic, zato 

se povišujejo tudi stroški na tej postavki. 

 
Proračunska postavka 161611 – Dezinfekcija pitne vode 

Sredstva na postavki se zvišujejo zaradi potrebnega nakupa novega nadomestnega prenosnega merilca 

koncentracije dezinfekcijskega sredstva na omrežju ter nakupa nepredvidenega različnega materiala oz. 

rezervnih delov za izredno servisiranje dozirnih črpalk.  

 

Proračunska postavka 161660 – Vzdrževanje vodovodov 

Na postavki je potrebno povišati sredstva zaradi nepredvidene nujne sanacije puščanja vodne celice 

vodohrana v Zgornjih Ravnah. V Zgornjih Ravnah je bilo prav tako zaradi puščanja potrebno 

interventno zamenjati večino ventilov v razdelilnih jaških. 

 

Proračunska postavka 161605 – Vodovod Jazne 

Na objektu vodohrana Travnik je potrebno povečati vhod s spodnje strani, tako da bo spodnji del 

namenjen armaturam, zgornji del pa pripravi vode. Istočasno se bo uredilo tudi izolativno fasado 

vstopnega jaška v vodohran. Pri ponovnem popisu del se je izkazalo, da se zaradi znatno spremenjenih 

cen predvidena investicija tudi znatno podraži. K obnovi samega objekta vodohrana smo dodali še 

ureditev nove dostopne poti, ki bo služila za dostopanje do objekta tako v času sanacijskih del kot tudi 

kasneje. 

Stroški predvidenih sanacijskih del na objektu vodohrana Spodnje Jazne bodo vključeni v predlog 

proračuna za leto 2022. 

 

Proračunska postavka 161605 – Vodovod Otalež 

V inšpekcijskem pregledu zajetij vodovodnega sistema Otalež je zdravstveni inšpektorat odredil, da se 

uredi zajetje 6. To zajetje hkrati služi tudi kot zbirnik vseh ostalih (5) aktivnih zajetij.  

Pristop k sanaciji zbirnega zajetja: 

➢ nov vhod v zbirnik/zajetje se izvede tako, da bo možen vhod direktno s ceste 

➢ velikost novega zbirnika bo izvedena tako, da bo možno kasnejne montirati filtre za boljšo 

pripravo vode 

➢ uredi se prezračevanje zbirnika tako, da se prepreči zadrževanje jamskih kobilic na stenah 

➢ ker obstaja možnost, da izvirska voda uhaja mimo drenaže je predviden dodatni zajem za 

uhajočo vodo 

➢ preuredi se cevna povezava med zbirnikom in napajalnim vodovodom 

➢ ob novem objektu se izvede stavbna drenaža 



➢ streha nad objektom mora biti ustrezno izolirana in ozelenjena 

Na podlagi teh zahtev je bil v juniju 2021 pripravljen sanacijski projekt. Dela smo pričeli izvajati konec 

avgusta. Pri izkopu za nov vhod se dejansko izkazalo, da del vode uhaja mimo drenaže zato se bo v 

novem objektu izdelal nov zajem. Trenutno izvajalec del izvaja gradbena dela na novem vkopanem delu. 

 

Proračunska postavka 1616127 – Vodovod Gorje 

Kot izhaja iz sodne poravnave postopka mediacije je potrebno med upravljavcem in predstavnikom 

civilne družbe oz. imetnikov vodovoda skleniti pogodbo, ki bi določala medsebojna razmerja v zvezi z 

upravljanjem vodovoda. Skladno z dogovorom z odvetniške družbo, ki zastopa občino v tem primeru, 

se vse aktivnosti povezane z vodovodom Gorje nadaljujejo po podpisu pogodbe.  

 

Proračunska postavka 1616128 – Vodovod Cerkno 

V dosedanjo realizacijo postavke so vključeni stroški zamenjave starega vodovodnega omrežja na 

Goriški cesti, ki so bila izvedena v letu 2020, plačilo pa je bilo izvedeno v letošnjem letu. 

V sklopu predelave mešane kanalizacije na Glavnem trgu se v letošnjem letu planira tudi obnova 

vodovodnega omrežja na tem delu. 

Planirana zamenjava primarnega vodovoda in vseh priključkov v ulici Pot v Strano se premakne v leto 

2022.  

 

Proračunska postavka 1616117 – Vodovod Lazec 

Zaradi zelo zmanjšanih dotokov iz izvirov, ki oskrbujejo sistem Lazec, se v letošnjem letu za 

predvideni poseg ojačanja povezave med zbirnim zajetjem in glavnim vodohranom nismo odločili. 

Investicija bo vključena v predlog proračuna za leto 2022.  

 

 

 

Pripravili: Mojca Sedej                                                                                ŽUPAN: 

                 Vanja Mavri Zajc                                                                     Gašper Uršič 

                 Janez Peternel 

                 Jožica Lapajne 

                 Oton Lahajnar 

                 Mojca Gros  

 

 

 
OBRAZLOŽITVE KRAJEVNIH SKUPNOSTI K REBALANSU 3  

 
Z rebalansom3 proračuna so načrtovane naslednje večje spremembe med postavkami: 
 
KS Bukovo 
Postavka  201606 Investicijsko vzdrževanje pokopališča se poveča za 1.140 EUR za izdelavo in 
montažo kovinske ograje okoli pokopališča na Bukovem. Na njen račun se zniža postavka 
201803Večnamenski objekt Bukovo za nakup kuhinjskih aparatov. 
KS Cerkno 
Z rebalansom 3 se spremenijo naslednje postavke: 

• 210203 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča  
Na podlagi informativnega izračuna NUSZ se postavka poveča za 121 EUR. 

• 210402 Poslovni prostori 
Postavka se poveča za 153 EUR zaradi investicije objekta na Ličarjeva ulici 7, kateremu 
upravnik je Komunala Idrija. 



• 210601 Materialni stroški KS Cerkno 
Postavka se poveča za 1.798 EUR na račun povečanja storitve odvetnice v primeru 
Močnik d.o.o. ter povečanja stroškov podjemne pogodbe. 

• 211301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti  
Postavka se zmanjša za 3.494 EUR na račun povišanja postavk 210601 in 211304. 

• 211304 Investicijsko vzdrževanje cest 
Postavka se za potrebe izdelave geodetskega posnetka poti pod vasjo Čeplez in 
postavitve dveh cestnih ogledal in enega znaka ob poti na Brce poveča za 1.713 EUR. 

• 211507 Tekoče vzdrževanje kanalizacije 
Znotraj postavke se rezervira 1.000 EUR sredstev za nujno sanacijo kanalizacije v 
Čeplezu. 

• 211509 Urejanje meteornih voda 
Za ureditev odvodnjavanja pri gasilskem domu v Planini, se rezervira 2.440 EUR. 

• 211602 Vzdrževanje pokopališča 
Dodatnih 889 EUR se rezervira za jesensko zasaditev pokopališča. 

• Ukine se postavka 211606 Vzdrževanje hidrantne mreže. 

• 211611 Mrliška vežica Cerkno 
Postavka se zmanjša za 70.000 EUR investicijskega transferja, ki je bil planiran s strani 
občine ter poveča za 1.062 EUR za realizirane notarske stroške vzpostavitve vseh 
potrebnih služnosti. 

• 211615 Celostno urejanje naselja 
Postavka se zmanjša za 5.316 EUR na račun postavk 210203, 210402, 211507, 211509, 
211602 in 211810. 

• 211810 Urejanje otroški in športnih igrišč 
Za potrebe izvajanja košarke, se za zaris označb na igrišču pri OŠ Cerkno, rezervira 683 
EUR.  

  
KS Gorje 
Na postavki 220402 Vzdrževanje VO Poče se zagotovi 520 EUR sredstev za ureditev sanitarij v 
skupnem prostoru. Na račun slednje postavke se zmanjša postavka 221301 Tekoče 
vzdrževanje lokalnih cest. 
 
KS Novaki 
Postavka 231601 Tekoče vzdrževanje pokopališča, na kateri so predvidena sredstva za sanacijo 
podpornega zidu, se zmanjša za 1.000 EUR na račun ureditve sanitarij v OŠ Novaki, za kar se 
sredstva rezervira na postavki 231900 Objekt OŠ Novaki. 
 
KS Orehek – Jesenica 
Na postavki 240401 Vzdrževanje objekta mlekarna se zagotovi sredstva za notarske storitve 
priprave darilne pogodbe ter sredstva za ureditev okolice objekta. 
 
KS Otalež 
Za 5.000 EUR se zniža postavka 251605 Mrliška vežica Otalež, znotraj katere se je planirano 
prenoviti MV in urediti njeno okolico. Na račun slednjega znižanja se na postavki 251807 
Vzdrževanje sakralnih objektov rezervira 5.000 EUR za prekritje strehe na cerkvi sv. Katarine.  
 
KS Podlanišče 



Na postavki 261604 Celostno urejanje KS se planirana sredstva za nakup parkovne klopi v višini 
155 EUR. Iz postavke 261301 Investicijsko vzdrževanje cest se 6.879 EUR prenese na postavko 
261300 Tekoče vzdrževanje cest v višini 4.862 EUR, 1.602 EUR pa na postavko 261802 
Večnamenski objekt Kladje za ureditev parkirišča, razlika pa se na podlagi devet mesečne 
realizacije stroškov prenese na postavke 261604, 261201, 261202 in 260601. 
 
KS Straža 
Na postavki se 281306 Označevalne table se za postavitev tabel zagotovi dodatnih 1.800 EUR 
sredstev, katere bo KS pridobila kot občinski transfer. 
 
 
KS Šebrelje 
Iz postavke 91301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest se 8.674 EUR sredstev prenese na 
postavko 291304 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest za izdelavo podpornega zidu na cesti 
v Grip. 
 
 
 
Pripravila: 
Valerija Močnik 


