
Obrazložitev sprememb predloga proračuna 2022 za drugo obravnavo 

 

PRIHODKI: 

710303 – Prihodki od najemnin za opremo 

Občina bo podjetju Komunala Idrija dala v najem zabojnike za eko otoke za nakup katerih je 

namenila lastna sredstva in hkrati zaračunala najemnino v višini 1.307 EUR, ki predstavlja 

letno amortizacijo.  

 

722000 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 

Zaradi vključitve dodatnih predlogov za prodajo kmetijskih zemljišč se na osnovi Načrta 

ravnanja s stvarnim premoženjem občine Cerkno prihodki iz tega naslova povečajo za 1.746 

EUR. 

 

722100 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 

Predvidena je prodaja zemljišča Stanovanjski zadrugi za izgradnjo stanovanj na območju stare 

Policije v višini 97.456 EUR, ter vključitev dodatnih parcel v skladu s predloženim načrtom. 

 

740019 -  Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin 

Na podlagi spremenjenih podatkov poslanih s strani Ministrstva za finance v začetku meseca 

decembra se v letu 2022 občini zagotovijo sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v skupni 

višini 625.893 EUR, kar predstavlja 156.406 EUR več sredstev, kot smo jih predvideli v prvi 

obravnavi proračuna za leto 2022.  

 

ODHODKI: 

 

130618 – ICRA-delovanje 

 

Sredstva bi bila namenjena za financiranje pomoči pri pripravi gradiv za razpise za 

nepovratna sredstva, predvsem državnih, pa tudi evropskih sredstev. 

 

130615 – Nabava opreme – občinska uprava 

Obstoječi fotokopirni stroj v prostorih občinske uprave je star in amortiziran ter že štiri leta 

dlje delujoč od deklarirane življenjske dobe. Prejeli smo ponudbo dobavitelja in serviserja za 

nakup novega stroja, ki bi ga tudi servisiral. 

 



130713 – Obnova in rekonstrukcija gasilskih domov 

Sredstva so namenjena za izdelavo projekta PID in nadzor gradnje VNO Otalež v višini 9.285 

EUR, ter 20.000 EUR pa za ureditev okolice objekta in zaključna dela na objektu. 

 

131317 – Modernizacija, posodabljanje 

Dodatna sredstva v višini 160.499 EUR namenjamo sanacija plazovitega območja na cesti Reka – 

Bukovo pred vasjo Bukovo v dolžini cca 400 m. 

 

131385 – Avtobusna postajališča in pločniki ob RC 

Zaradi potreb večjega števila uporabnikov je potrebno sistem odpiranja zapornice dograditi z 

daljinsko aktivacijo na klic, saj je število daljinskih upravljalcev za dvig zapornice številčno 

omejeno. 

 

131396 – Ureditev parkirišč 

Ob državni cesti Želin – Dolenja Trebuša bi na Želinu uredili približno pet parkirnih mest, 

namenjenih za parkiranje avtomobilov lastnikov, ki se presedejo iz več vozil v eno ali dve in 

se skupaj peljejo v bolj oddaljene kraje v službo. Prav tako pa bi uredili tudi parkirišča za 

obiskovalce – pohodnike mulatjere na Reki, ki v tem trenutku nimajo urejenega parkirišča za 

svoje avtomobile ob vznožju te pohodne poti, ampak parkirajo neurejeno na zelenicah 

zasebnih lastnikov. V kolikor občini uspe dobiti lastnika za ta namen ustreznega zemljišča, ki 

ga bo pripravljen prodati, bomo na tem zemljišču uredili parkirna mesta.  

 

131558 – Nakup zabojnikov za eko otoke in posod za odpadno olje 

Da ne bi odpadna olja gospodinjstev pristajala v odtokih sanitarij, kamor ne sodijo, bi 

cerkljanskim gospodinjstvom nabavili namenske posode za odpadna olja, iz katerih bi vsebino 

zlivali v oljne zabojnike na lokaciji ekološkega otoka pri gasilskem domu v Cerknem, za ta 

namen planiramo 5.653 EUR. Poleg tega pa namenjamo dodatna sredstva še nakupu 

zabojnikov za ekološke otoke. 

 

1316140 – Nakup igral za otroško igrišče 

Sredstva namenjamo nakupu otroških igral za ureditev lokalnega otroškega igrišča v KS Orehek. 

 

131631 – Odmere zemljišč 

Sredstva na postavki se povišajo za 1.500 EUR zaradi odmere zemljišč za ekološke otoke in 

ureditve postajališča na Travniku. 

 



131650 – Nakup zemljišč 

Za nakupe zemljišč je na podlagi Načrta ravnanja  s stvarnim premoženjem občine Cerkno 

zaradi vključitve dodatnih parcel potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 6.175 EUR. 

 

131898 – PB Franja 

Za projektno dokumentacijo - PZI za sprejemni center PB Franja se na osnovi novo 

pridobljene ponudbe namenijo dodatna sredstva v višini 1.799 EUR. 

 

131815- Založniška dejavnost 

 

Občina Cerkno bi sofinancirala izdajo knjige »Bralna kultura na Cerkljanskem«, avtorja 

Sandra Oblaka v višini 2.000 EUR. 

 

131821- Ostala društva 

Sredstva se namenijo za kritje stroškov aktivnosti društev, ki se ne prijavljajo na druge 

razpise. V letu 2022 bo občina za ta namen objavila razpis.  

 

131846 – Partizanske smučine 

Sredstva v višini 2.000 EUR so predvidena za odkup video gradiva posnetih intervjujev s še 

živečimi pričami dogodkov druge svetovne vojne – dogodka »Partizanske smučine«. 

 

131915- Glasbena šola – oprema in osnovna sredstva 

V dopisu Občini Cerkno z dne 14. 9. 2021 je ravnateljica zavoda zaprosila, da pri planirani 

dobavi klavirja v vrednosti 40.000 EUR občina nameni 10 000 EUR. Glasbena šola bo 

porabila celoten presežek iz leta 2020 (tudi 2/3 sredstev občine Idrija) ter nekaj sredstev s 

postavke 131915  Glasbena šola - materialni stroški. Nov klavir postane last PGŠ Cerkno v 

edini dvorani v Cerknem, kjer se lahko izvedejo koncertni dogodki tudi svetovno znanih 

pianistov. 

 

132046 – Prevozi za starejše »PROSTOFER« 

V stroške nakupa vinjet in Urbane je s 110 EUR zajet samo nakup vinjete. Postavko se s 

sedanjih 110 EUR poviša na 200 EUR in omogoči parkiranje voznikom Prostoferja tudi v 

Ljubljani. 

 

 

 



KS CERKNO 

 

211507 – Tekoče vzdrževanje kanalizacije 

 

Sredstva v višini 7.000 EUR so namenjena zamenjavi dotrajanih kanalizacijskih cevi – 

primarni vod v dolžini približno 250 metrov v naselju Čeplez. 

 

KS PODLANIŠČE 

261306 – Označevalne table 

Tekom priprave projekta se je izkazalo, da bo teh usmerjevalnih tabel precej več od prvotno 

mišljenih, poleg tega bi jih izdelali tudi za dejavnosti na tem območju (npr. dopolnilne 

dejavnosti na kmetijah, ipd.), zato namenjamo dodatna sredstva v višini 6.842 EUR. 

 

 

 

 

                                                                                                             ŽUPAN: 

                                                                                                          Gašper Uršič 


