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04   SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403   Druge skupne administrativne službe 

04039003   Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 OB014-11-0032 VZDRŽEVANJE VO POČE 

V letu 2021 je KS z rebalansom III. planirala in tudi realizirala sredstva namenjene dokončni ureditvi sanitarij v VO Poče.  
  OB014-20-0050 UREJANJE SKUPNIH PROSTOROV KS OTALEŽ 

Sredstva smo namenili za nakup in postavitev nadstreška za vrtno klopco v Plužnjah. 

  OB014-21-0001 VNO NA ŽELINU 

Znotraj programa je bilo na postavki VNO Želin rezerviranih 610 EUR za projektantsko oceno gradbeno obrtniških del.  
Ker ocena ni bila narejene v celoti, je tudi realizacija za 67% nižja od načrtovane.  
  OB014-20-0051 NAKUP MOBILNE HIŠKE 

Planirana sredstva v višini 2.000 EUR, ki jih je KS Straža-Reka namenila za nakup mobilne hiške, ki bi služila kot skupni  
prostor KS in društva ostajajo neporabljena. 
  OB014-20-0039 STROŠKI RAZPISOV 

V letu 2021 ostaja postavka nerealizirana, saj razpisov vezanih na občinsko premoženje nismo imeli.  

06   LOKALNA SAMOUPRAVA 
0603   Dejavnost občinske uprave 

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

  OB014-10-0017 NAKUP SLUŽBENEGA VOZILA 

Postavka Nakup službenega vozila ni bila realizirana. Za model avtomobila, ki so ga izpostavili člani Odbora za 
infrastrukturo, je bila napovedana razpoložljivost v jesenskih oz. zimskih mesecih, a se to ni zgodilo. Prejeli smo 
informacijo, da tega modela v Evropi ne bodo več prodajali zaradi ne zadovoljevanja standardov. Drugi razlog za odlog 
nakupa pa je zamik pri zaposlitvi cestnega preglednika/ nadzornika v leto 2022, ki bo ta avtomobil uporabljal za 
nadzorniška in vzdrževalna dela. 
 OB014-10-0018 NAKUP OPREME-OBČINSKA UPRAVA 

Postavka Nakup opreme – občinska uprava je bila realizirana v višini 93% glede na plan. Zaradi epidemije in  
posledično delu od doma, se je delavcem občinske uprave kupilo prenosne računalnike. Nabavilo se je tudi dodatne 
omare za arhiviranje dokumentacije. 
 OB014-21-0007 VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV 

Sredstva smo namenili ureditvI zasteklitve spodnjega dela stopnišča.  

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 

Nabavljen je bil sistem za izsuševanje( razvlažilec zraka) ter ogrevanje (električni grelniki) . 

 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 

Za potrebe delovanja ekipe se je sredstva namenilo za reševanje ter iskanje pogrešenih oseb na področju občine Cerkno 
(termalna kamera, preiskovalna vrvica, ročni led reflektorji…).  
 OB014-09-0020 NAKUP GASILSKEGA VOZILA 

V  letu 2021 smo namenili  sredstva za nadgradnjo gasilskega vozil GVC 16-15, ki bo služil potrebam osrednje gasilske enote 
 – PGD Cerkno.  
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 OB014-11-0060 POŽARNA TAKSA 

V letu 2021 ostaja postavka nerealizirana in se sredstva v višini 14.705 EUR prenesejo v naslednje proračunsko leto.  

 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 

V višini 24.024 EUR so bili pokriti stroški obnove in rekonstrukcije gasilskih domov in sicer v Šebreljah, Planini, Novakih,  
Zakrižu in Cerknem. 

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 28.444 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.  
Postavka ni bila realizirana v celoti (95%), saj vsi vlagatelji niso uveljavili zahtevkov oz. so od sofinanciranja odstopili. 
  OB014-09-0015 IZBOLJŠANJE GOSPODARSKE VREDNOSTI GOZDOV 

Sredstva v višini 9.480 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.  
Postavka ni bila realizirana v celoti (95%), saj vsi vlagatelji niso uveljavili zahtevkov oz. so od sofinanciranja odstopili. 
  OB014-18-0013 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA 

Preko javnega razpisa so bila 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. Aktivnosti, ki so bile v letu 2021  
izvedene s strani ICRA so bile naslednje: 
Svetovanja in izobraževanja za obstoječe in nove izvajalce dopolnilnih dejavnosti: 

- Za neposredno prodajo: 

o neposredni prodaji (vrste, možnosti, prednosti- slabosti…), 

o možnih prodajnih mestih, 

o zakonodaja, 

o kaj se lahko prodaja  brez računov, kaj z računi, 

o kakšne vrste registracije so možne za izdelavo in prodajo izdelkov, 

o označevanju stojnic, pridelkov in izdelkov v skladu z zakonodajo, 

o higienske zahteve pri prodaji živil, 

o kam se obrniti za pridobitev znakov kakovosti in znamke art&craft, 

- vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, 

- pogoji za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 

- normirani odhodki / vodenje knjigovodstva, 

- pogoji za opravljanje živilskih dejavnosti na kmetiji (kakšen prostor, HACCP, kam se mora proizvajalec prijaviti). 
                Informiranje: 

- sprotno informiranje po e- pošti v okviru vzpostavljene baze, informacije na spletu, neposredno svetovanje po  
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- telefonu in osebno. 
                Izvedba izobraževanj: 

- Najmanj eno izobraževanje vezano na HACCP pri prodaji živil nizkega tveganja in razširjena vsebina izobraževanja še  

- na izvajanje živilskih dejavnosti na kmetiji. 
Letno se pripravi plan vključevanja zunanjih izvajalcev v svetovanje in izobraževanje ter izvede aktivnosti po planu. 

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 

 OB014-10-0008 LETNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI 

Sredstva so bila namenjena asfaltacijam in pripravam za asfalt in sicer za naslednje objekte: Spodnje Ravne,  
Zakriž - Ravne ll. odsek, Jesenica, Jazne, Orehek, Gorje. Izvedena je bila preplastitev lokalne ceste LC 043061 Bukovo – 
Zakojca, priprava in preplastitev lokalne ceste v KS Šebrelje, ter sanacija posedka na LC Cerkno-Labinje. 
  OB014-07-0007 MODERNIZACIJA, POSODABLJANJE CEST 

V proračunu za leto 2021 se je na proračunski postavki modernizacija, posodabljanje porabilo za 588.014 EUR sredstev.  
Uredilo se je ovinek na cesti proti Sp. Ravnam, Saniralo posedka na LC Zakriž-Ravne v dolžini 40 m in 50 m, asfaltiralo 3  
odseke v vasi Jesenica, izvedlo asfaltacijo na LC Zakriž-Bukovo pri križišču za Orehek, asfaltacija Vrh Kanavca-Kacjanovše, saniralo 
posedke na cesti Straža-Jagršče, sanacija zidu na cesti v Sp. Jazne, asfaltacija odseka na cesti Dol. Novaki-Razpotje in  
Cerkno-Zakriž, preplastitev ceste LC Bukovo-Grahovo, Sanacija in asfaltacija ter postavitev odbojne ograje na cesti Travnik – Otalež, 
asfaltacija dveh odsekov ceste v Trebenčah, asfaltacije v vaseh Gorje in Šebrelje, sanacija posedka na cesti  
Ravne - Zakriž odsek III in izvedba podbornega zidu na cesti Otalež – Hmenica - Veharše.  
  OB014-19-0001 MOST KOBLAR 

Zgrajen je bil nov most z dostopno potjo preko Cerknice pri novem trgovskem centru Spar katerega izvedba je stala  
161.862 EUR, ob tem je bil porušen stari dotrajan most. 
  OB014-20-0032 MOST »KURNK« 

Za sanacijo mostu Kurnk se je namenilo 2.943 EUR za nakup novih hrastovih desk. 

 

  OB014-20-0040 STROŠKI RAZPISOV, PROJEKTOV 

V letu 2021 smo v okviru stroškov razpisov in projektov pokrili stroške izdelave PZI za sanacijo ceste Reka-Bukovo,  
ter sanacijo plazu in lokelne ceste Poče, pokrivali smo tudi stroške projeta obnove ceste v vas Čeplez, Mrovljev grič- 
Robidensko brdo, ceste Cerkljanski vrh-Nova Oselica, ceste Zakriž – stara cesta, ter stroške projekta za izvedbo  
geomehanskih preiskav za ureditev križišča in avtobusnih postajališč v Trebenčah.    
  OB014-12-0001 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA IN PLOČNIKI OB RC 

Sredstva so bila namenjena postavitvi avtomatske zapornice pre OŠ Cerkno vključno z betoniranjem in izvedbo elektro  
instalacij. 
 OB014-13-0001 PROJEKT-PLOČNIKI OB RC GORENJSKA CESTA 

Pokrili smo stroške izdelave geodetskega načrta ceste Cerkno-Kladje.  
OB014-20-0031 PROJEKT NOVE AVTOBUSNE POSTAJE V CERKNEM 

Pokriti so bili stroški izdelave DGD projekta in IZP skupaj z geodetskim načrtom. 
  OB014-21-0008 PROMETNA UREDITEV NASELJA CERKNO 

V letu 2021 je bila izvedena analiza prometne ureditve in pripravljena zasnova prometne ureditve. Ureditev zajema umiritev 
prometa na občinskih in državnih kategoriziranih cestah ter vzpostavitev peš cone in skupnostnih prostorov na območju strogega 
centra. Izdelava načrta je znašala 21.350 eur. 
  OB014-20-0024 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST – KS CERKNO 

Znotraj postavke Investicijsko vzdrževanje se je realizirala: 
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- Asfaltacija dovozne poti v Planini Svetičič 3.886 EUR, 
- Asfaltacija ceste pod Planino 2.161 EUR, 
- Asfaltacija ceste v Planini pred GD 4.971 EUR 

Znotraj postavke pa se je realiziral tudi nakup in postavitev prometnega ogledala na Pot na Zavrte in prometnega znaka  
ob poti na Brce. Narejena je bil tudi geodetski posnetek za urejanje poti pod Čeplezom. 
  OB014-20-0025 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST 

 – KS NOVAKI 
 V letu 2021 je bila izvedena asfaltacija odseka do Črne. 

                                OB014-20-0026                                       INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST – KS OTALEŽ 

Sredstva smo namenili vkopu dveh propustov na cesti Lazec, ter izvedbi kamnite zložbe na cesti Lazec.  

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

Izvedla se je asfaltacija ceste h hišnim številkam Ravne 25, 25a in 26  v višini 11.633 EUR. 

                                OB014-20-0030                                       INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST –  
                                                                                               KS STRAŽA - REKA 
S sredstvi v višini 9.040 EUR smo zgradili skalno zložbo na ovinku v Rovt. 

                                OB014-20-0030                                       INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST –  
                                                                                               KS ŠEBRELJE 
Realizirana je bila izvedba podpornega zidu v Grip. 

13029003   Urejanje cestnega prometa 

                                OB014-19-0025                                       UMIRITEV PROMETA 

Postavitev t.i. ležečih policajev za umiritev prometa na Vojkovi ulici in dveh na Platiševi ulici ni bilo realizirano. 

                                OB014-19-0022                                       AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA KS BUKOVO 

Postavka v višini 5.594 EUR vsebuje sredstva za realizacijo ureditve avtobusnega postajališča na Bukovem. 

                                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, ki smo jih namenili za označitev domačij oz. stanovanjskih objektov v KS, ostajajo v letu 2021 neporabljena. 

                                OB014-20-0020                                      AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA V KS STRAŽA 

Sredstva, ki smo jih namenili za ureditev avtobusnih postajališč v krajevni skupnosti so ostala neizkoriščena. 

13029004   Cestna razsvetljava 

  OB014-19-0026 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR – KS CERKNO 

Zamenjavo kandelabrov na Gorenjski in Goriški cesti, ter sredstva za osvetlitev prehodov za pešce nismo realizirali. 

  OB014-20-0012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR-KS OTALEŽ 

Sredstva so bila namenjena montaži dodatnih svetilk v Jaznah. 

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 zgolj v višini 3.131 EUR.   
Dodeljena so bila dvema podjetnikoma za pokrivanje stroškov izobraževanja, enemu podjetniku za odprtje novega  
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delovnega mesta, ter enemu za samozaposlitev.  

1403  Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039002  Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 OB014-13-0017 PROJEKT DIVJE BABE 

V okviru postavke Projekt Divje babe sta bili postavljeni dve dehidracijski WC enoti na dveh izhodiščnih točkah: pred  
arheološkim parkom Divje babe in na Vrhu ravni in urejena okolica. Sredstva so bila namenjena nakupu dehidracijskih WC 
enot (17.241 eur). 

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

15029001   Zbiranje in ravnanje z odpadki 

  OB014-20-0055 NAKUP ZABOJNIKOV ZA EKO OTOKE 

Na postavki Nakup zabojnikov za eko otoke so bila realizirana načrtovana sredstva za nakup dodatnih zabojnikov oz. za menjavo 
dotrajanih ali poškodovanih. Znotraj postavke je bil realiziran tudi nakup posode za odpadno olje, ki je montirana na  
ekološkem otoku pri gasilskem domu. Ker še vedno niso vsi zabojniki na ekoloških otokih in v zbirnem centru v lasti  
občine, je bil v letu 2021 planiran odkup desetih 12m3 zabojnikov od Komunale Idrija. Ker do odkupa ni prišlo in je le ta 
planirana za leto 2022, je realizacija celotne postavke dosegla le višino 33%.  
15029002   Ravnanje z odpadno vodo 

  OB014-07-0030 OBNOVA ČISTILNE NAPRAVE 

V okviru investicijskega vzdrževanja čistilne naprave Cerkno v letu 2021 ni bilo realiziranih aktivnosti. Priprava dokumentacije  
za modernizacijo čistilne naprave z dograditvijo ter prva faza izvedbe bo realizirana v letu 2022. 
  OB014-10-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE 

V okviru investicijskega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja so bili izvedeni naslednji projekti: 
Zaradi predvidene gradnje novega trgovskega centra Spar Cerkno je bilo potrebno prestaviti javno kanalizacijo – zbiralni  
kanalski vod. V času priprave načrta se je pojavila potreba po nižanju nivelete poteka kanalizacije, zaradi možnosti znižanja  
struge vodotoka Zajegrščica in s tem povečanje poplavne varnosti samega območja. 
 
Obravnavano območje kanalizacije delno poteka po obstoječem parkirišču tovarne Eta in delno po travniku previdene 
parcele novega trgovskega centra Spar Cerkno. Na vzhodnem območju kanalizacija poteka pod strugo potoka Zajegrščica. 
V območju obdelave se je izvedlo prestavitev dela obstoječega kanala DN 600m  - od platoja ob vzhodni strani vodotoka  
Zajegrščica do razbremenilnega jaška na parkirišču ETA. 
Pri novi trasi poteka kanalizacije se je upoštevalo 3,0 m odmik od predvidenega objekta Spar Cerkno. 
Prav tako se je v sklopu projektiranja izvedlo znižanje nivelete kanalizacije na mestu križanja z vodotokom Zajegrščica za 
cca 1,0 m. K temu delu projekta za zagotavljanje dodatne poplavne varnosti je pristopila Občina Cerkno za kar so bila  
porabljena sredstva v višini 25.800 evrov. 
Zaradi težav z »zamašeno« kanalizacijo in izvedenim začasnim obtokom nadomestno izvedene intervencijske cevi v reko  
Cerkno se je pristopilo k iskanju ponudbe za izvedbo intervencijskih del na kanalizaciji. Z dokumentacijo, ki bi prikazovala izvedeno 
obstoječe stanje kanalizacije v cestnem telesu, nismo razpolagali. Ponudnik Peternelj d.o.o. je na podlagi svojih izkušenj  
izdelal ponudbo  št.: 82/20 z dne 6.11.2020 za ureditev »zamašene» kanalizacije v dolžini 100 m na levi strani ceste gledano 
dolvodno. Vrednost ponudbe je znašala 42.970,87 EUR  brez DDV. Ta vrednost je bila tudi vključena v predlog proračuna  
2021. 
Pred izvedbo del so se začela ugotavljati in pojavljati različna nova mnenja o dejansko izvedeni kanalizaciji. Zato so se  
pregledali in odkrili kanalizacijski jaški in ugotavljati se je začelo, kako na terenu dejansko poteka in deluje kanalizacija.  
Izveden je bil tudi pregled obstoječe kanalizacije z videokamero.  
Na podlagi novih ugotovitev na terenu, pregledov s kamero je prišlo do novih spoznanj za sanacijo kanalizacije.  Prvotna  
ponudba podjetja Peternelj iz leta november 2020 je vključevala samo izvedbo enocevnega  sistema na levi polovici cestišča (gledano 
dolvodno), z izvedbo samo enega izkopa in krpanje asfalta na samo enem izkopanem delu cestišča.   
Nova dejstva so pokazala, da je smiselno izvesti ločen sistem meteorne in fekalne kanalizacije.  To je potrdila tudi Direkcija 
RS za ceste, ki je v svojem  soglasju za intervencijska dela, zaradi izvedbe v cestnem telesu, podala svoje zahteve  
za izvedbo intervencijskih del. V svoji zahtevi je podala tudi natančno izvedbo sanacije ceste ter zahtevala in vršila nadzor  
nad izvedenimi deli (izvajal ga je g. Robert Megušar  iz DRI d.o.o.). 
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Direkcija RS za infrastrukturo  je podala dne 16.02.2021 na šestih straneh soglasje k intervencijski odpravi napak na 
kanalizaciji na Bevkovi ulici s pogoji: 

o zahteva sanacijo celotne širine vozišča državne ceste; ureditev robnikov, pločnika, odvodnjavanja s cestišča 
o izvajanje stalnega nadzora s strani DRI 
o pogoje za pravilno podlago pred asfaltacijo > meritve zbitosti tal; le te so preverili 
o določila izvedbo asfalta v debelini  7 + 4 = 11 cm  
o izvesti talne označbe po asfaltaciji 
o izdelati dokumentacijo: geodetski posnetek in  projektno izvedbo del 

Pred izvedbo del je Občina Cerkno morala pristati na soglasje. Občina se je trudila prenesti strošek asfalta na Direkcijo RS za 
infrastrukturo, a je to direkcija zavrnila. 
Zaradi izvedbe tako meteorne in fekalne kanalizacije, utrditev celotnega cestišča na tem delu s potrebnimi meritvami zbitosti 
tal, izvedbi asfaltacije po celotnem vozišču po zahtevi direkcije v predpisani debelini, izvedbi meteorne kanalizacije v travniku  
v reko Cerknico, so tako stroški izvedbe narasli na 99.014,74 EUR brez DDV; od tega so stroški asfaltacije 24.000 EUR brez  
DDV. 
 
Poleg tega so nastali še naslednji stroški: 
- zunanji nadzor DRI 455,70 EUR brez DDV 
- interni nadzor B. Uršič s.p. 2.672,64 EUR brez DDV 
- izdelava geodetskega načrta Geokonfin d.o.o. 600,32 EUR brez DDV 
- PGD Cerkno za izpiranje in vlaženje cestišča 1.342,76 EUR brez DDV 
- delna zapora ceste 85 dni Kolektor CPG d.o.o. 5.340,40 EUR 
- izdelava dokumentacije projekta izvedenih del Linea d.o.o. 5.656 EUR brez DDV 
Z izvedbo del, pa se je delno razbremenila čistilna naprava v katero je pred sanacijo odtekala nepotrebna meteorna voda.                                                                             
  OB014-20-0006 PROJEKTI ZA AGLOMERACIJE IN IZVEDBA 

Na postavki Projekti za opremljanje aglomeracij in izvedba je bil realiziran samo pregled obstoječega stanja na posameznih  
odsekih kanalizacijskega omrežja v naselju Cerkno za namen analize obstoječega stanja ter pripravo osnove za izdelavo  
operativnega programa. 

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 so bila sredstva namenjena pripravi prostorskih aktov občine. V letu 2021 so potekale 
aktivnosti pri izdelavi sprememb in dopolnitev OPN 05. Zbrana so bila prva mnenja, izdelano okoljsko poročilo in nanj  
pridobljeno pozitivno mnenje ter pripravljen končni predlog sprememb in dopolnitev OPN 05. Plačilo zadnje faze izdelave  
teh sprememb in dopolnitev je znašalo 12.615 eur.   
1603   Komunalna dejavnost 

16039001   Oskrba z vodo 

  OB014-09-0011 NAPRAVE ZA DEZINFEKCIJO VODOVODOV 

Predvidena ureditev dezinfekcije pitne vode na sistemu Trebenče bo realizirana v letu 2022. V letu 2021 je  
upravljavec pričel s postopkom pridobitve soglasij za ureditev elektro priključka na vodohranu Trebenče.  
  OB014-13-0027 VODOVOD OTALEŽ 

Celovita obnova območja in objekta zbirnega zajetja:  
➢ nov vhod v zbirnik/zajetje je izveden tako, da je možen vhod direktno s ceste 
➢ velikost novega zbirnika je izvedena tako, da bo možno kasnejne montirati filtre za boljšo pripravo vode 
➢ uredilo se je 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 
➢ preureditev cevne povezave med zbirnikom in napajalnim vodovodom 
➢ ob novem objektu izvedba stavbne drenaže 
➢ izolacija in ozelenitev strehe nad objektom 
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➢ izdelava novega zajema vode, ki je uhajala mimo drenaže. 

  OB014-13-0029 VODOVOD ŠEBRELJE 

 V letu 2021 je bil na glavnem oz. srednjem vodohranu na novo urejen nadzemni del objekta (obloga vidnega dela  
zunanjih sten armaturne celice z izvedbo fasadnega ometa, izdelava nove plošče nad armaturno celico in ureditev izolacije 
sten).  
  OB014-16-0012 VODOVOD JAZNE 

Planirana obnova vodohrana Travnik bo realizirana v letu 2022. V letu 2021 se je pridobilo soglasja lastnikov za ureditev nove 
dostopne poti do objekta za potrebe dostopa v času sanacije ter kasnejšega dostopanja za potrebe vzdrževalnih del.  
  OB014-16-0022 DEZINFEKCIJA PITNE VODE 

V letu 2021 smo nabavili tudi prenosni turbidimeter ter dva prenosna kalorimetra za spremljanje koncentracije  
Dezinfekcijskega sredstva. 
  OB014-19-0008 VODOVOD CERKNO- URLEK 

V okviru planiranega se je na postavki izvedla samo aktivnost na odseku vodovodnega omrežja vodovoda Urlek v Trebenčah,  
kjer se je v skupni dolžini 30 m zamenjalo obstoječo glavno linijo vodovodnega omrežja.  
  OB014-20-0007 DALJINSKI NADZOR VODOVODOV 

V letu 2021 sta bila z daljinskim nadzorom opremljena dva vodooskrbna sistema in sicer Bukovo in Zakojca.  

  OB014-20-0023 VZDRŽEVANJE HIDRANTNE MREŽE 

V letu 2021 je bil en hidrant zamenjan na vodovodu Zakriž, eden na vodovodu Plužnje, eden pa na vodovodu Zakojca. Za  
vodovod Čeplez je bila nabavljena in montirana hidrantna omarica z opremo, ena pa za vodovod Zgornje Ravne. 
  OB014-20-0034 VODOVOD PLUŽNJE 

Na  vodooskrbnem sistemu Plužnje se predvidene aktivnosti zamenjave povezovalnega voda dolžine 50 m med obema  
zajetjema in izdelava nov pripadajočega jaška niso realizirale, saj časovno to ni bilo možno   
  OB014-20-0035 VODOVOD CERKNO (OMREŽJE) 

Na odseku vodovodnega omrežja na Bevkovi ulici je bil zaradi dotrajanosti zamenjan del vodovodnega omrežja v dolžini  
130 m.    
  OB014-21-0003 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODOV KS GORJE  
Z rebalansom II je KS v svoj proračun vključila tudi sredstva za preureditev vodovoda Gorje. Načrtovana sredstva v višini  
3.578 EUR so bila tudi realizirana za izdelavo idejnega projekta ter samo izvedbo. 
  OB014-20-0013 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA – KS OTALEŽ 

Sredstva so bila porabljena za nakup hidrantne omarice.  

  OB014-20-0015 VODOVOD KLADJE 

Postavka znotraj programa za vzdrževanje vodovoda Kladje je bila realizirana le v višini 201 EUR, in sicer za nakup  
vodomerja. 
1603  Komunalna dejavnost 

16039002   Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

  OB014-15-0003 MRLIŠKA VEŽICA CERKNO 

Znotraj postavke Mrliška vežica Cerkno so bila delno realizirana le sredstva za notarske storitve za pripravo služnostnih 
 pogodb.  
  OB014-20-0019 OBNOVA OBZIDJA POKOPALIŠČA KS RAVNE-ZAKRIŽ 

Planirana sredstva v letu 2021 niso bila porabljena.  

  OB014-20-0060 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA 

Sredstva so bila porabljena za izdelavo in montažo kovinske ograje na pokopališču na Bukovem.  

1605   Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002   Spodbujanje stanovanjske gradnje  

  OB014-07-0024 PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD 

Na podlagi plana vzdrževanja občinskih stanovanj za leto 2021, ki ga je pripravil upravnik občinskih stanovanj se je  
izvedlo tista investicijska vzdrževalna dela, ki so bila potrebna za obnovitev uporabne vrednosti stanovanj in 
stanovanjskih stavb.  
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1606   Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna 
 in stavbna zemljišča) 

16069001   Urejanje občinskih zemljišč 

  OB014-18-0012 ODMERE ZEMLJIŠČ 

V letu 2021 nismo izvršili nobene odmere občinskih zemljišč, zato ostaja postavka nerealizirana.  
  OB014-20-0008 CELOSTNO UREJANJE NASELJA 

Sredstva so pokrila stroške dokončne ureditve trga pred kolesarnico ter stroške nakupa otroških igral za vas Planina. 

  OB014-20-0022 CELOSTNO UREJANJE KS STRAŽA-REKA 
Znotraj postavke Celostno urejanje naselja se je od planiranih 1.194 EUR sredstev porabilo 135 EUR za nakup  

betonske klopi z naslonjalom in lesenimi letvicami. 
  OB014-07-0024 NAKUPI ZEMLJIŠČ 

Porabljena sredstva v višini 25.118 EUR so bila namenjena za nakupe parcel  in z njimi povezanih stroškov skladu z  
letnim načrtom pridobivanja nepremičnin (investicijske naloge ali zaokroževanje lastništva občine. 

   

17   ZDRAVSTVENO VARSTVO 
1702   Primarno zdravstvo 

17029001   Dejavnost zdravstvenih domov 

  OB014-07-0034 ZDRAVSTVENA POSTAJA CERKNO – NAKUP OPREME 

Sredstva so bila porabljena za nakup osebnega avtomobila za potrebe ZP Cerkno. 

 OB014-17-0007 ADAPTACIJA STAVBE ZA POTREBE ZP CERKNO 

Sredstva na PP 131720 so bila v letu 2021 namenjena spremembi projekta.  Projekt, ki je že bil izdelan (PZI), vključuje 
programe, ki niso dopustni na obravnavani lokaciji, poleg tega pa je zasnova zastavljena preširoko. Dozidava objekta v 
takem obsegu zaradi spremembe programa ni potrebna, hkrati pa onemogoča tudi izvedbo nujno potrebnih parkirnih mest.  
Zaradi navedenih razlogov je treba izdelati spremembo projekta, izdelati pa je potrebno tudi mobilnostni načrt, ki bo 
ovrednotil dejansko potrebno število parkirnih mest na obravnavani lokaciji. Zaradi zapletov pri spremembah OPN, ki se  
nanašajo na spremembo namenske rabe zemljišča, kjer je stavba predvidena za adaptacijo, se sprememba načrta še ni  
pripravila, zato se sredstva na tej postavki niso porabila. Izdelava načrta se bo začela po potrditvi SD 05 OPN na občinskem  
svetu.  
  OB014-21-0010 NAKUP IN VZDRŽEVANJE AVTOMATSKIH DEFIBRILATORJEV 

Sredstva so bila namenjena zgolj vzdrževanju, ne pa tudi nakupu. 

  OB014-18-0023 NAKUP DEFIBRILATORJA – KS OTALEŽ 

Znotraj področja porabe se je načrtovalo sredstva za nakup dveh defibrilatorjev za vas Zg. Jazne in Travnik Sredstva so  
bila koriščena v višini 3.667 EUR in s tem dosegla 76 % realizacijo glede na plan. 

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 investicijsko vzdrževanje na Bevkovi domačiji  
v Zakojci ter zamenjavo svetil v Muzeju Cerkno. 
  OB014-20-0056 PB FRANJA 

V zvezi s PP PB Franja je bil v začetku leta izdelan posnetek Vstopnega objekta pred PB Franja. Prijavili smo se na razpis  
Ministrstva za kulturo, in sicer javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine. Občina 
sredstev za sofinanciranje rekonstrukcije obstoječega objekta v sprejemni center pred PBF ni prejela.V letu 2021 je bila  
izdelana idejna zasnova ter DGD projekt za objekta za rekonstrukcijo in dozidavo objekta. Predvidena sredstva so bila  
namenjena tudi za izdelavo dokumentacije za parkirišče, ki pa v letu 2021 še ni bila izdelana. Stroški DGD načrta za Vstopni  
objekt so znašali 7.515 eur (postavka 420804), stroški ostalih strokovnih podlag in dokumentacije (postavka 420899) –  
geomehansko poročilo, DIIP, idejna zasnova pa so znašali 3.805 eur. 
  OB014-19-0006 VZDRŽEVANJE SAKRALNIH OBJEKTOV – KS OTALEŽ 

S tretjo spremembo proračuna za leto 2021 je KS rezervirala sredstva v višini 5.000 EUR za sanacijo strehe  cerkve  
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sv. Katarine in jih tudi v celoti porabila.  
  OB014-19-0015 OBNOVA KAPELICE SP. RAVNE 

Sredstva v višini 135 EUR so bila namenjena nakupu 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) 

Realizacija je znašala 25.248 EUR in sicer za nakup stolov, miz, kuhinje, projektorja s platnom ter odra z zavesami in  
stopnicami.  
  OB014-9-0023 VEČNAMENSKI OBJEKT BUKOVO 

Planirana sredstva namenjena nabavi opreme ostajajo neporabljena.  
1805   Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001   Programi športa 

  OB014-21-0006 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 

Na proračunski postavki Vzdrževanje športnih objektov so bila sredstva porabljena za menjavo vrtiljaka  
in klopi na javnem otroškem igrišču ter za postavitev košarkarskih košev. 
  OB014-18-0005 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNEGA IGRIŠČA  

ŠEBRELJE 
Na postavki Investicijsko vzdrževanje športnega igrišča, je KS planirala stroške postavitve koša za košarko. Realizacija je  
znašala 329 EUR. 
 OB014-19-0013 IGRIŠČE ZA OTROKE - JAZNE 

Načrtovana in tudi realizirana sredstva v višini 207 EUR so bila namenjena postavitvi koša.  
18059002   Programi za mladino 

  OB014-19-0030 OTROŠKO IGRIŠČE »MOSTANIJA« 

Sredstva ki smo jih namenili za pridobitev projektne dokumentacije za otroško igrišče v Mostaniji ostajajo  
neporabljena. 
  OB014-19-0028 IGRIŠČE KLADJE 
Načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR znotraj postavke Igrišče Kladje so bila v letu 2021 realizirana le 25%, za nakup  
svetilke in zaščitne ponjave.  
  OB014-20-0049 IGRIŠČE-OREHOVŠKA GRAPA 

Znotraj področja porabe so bila porabljena načrtovana sredstva v višini 1.804 EUR za strojni izkop za igrišče pri  
mlekarni v Orehku. 

19                                                                                              IZOBRAŽEVANJE 
1902   Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001   Vrtci 

  OB014-10-0010 VRTEC CERKNO-NABAVA OPREME 

S sredstvi  se je  poplačalo nabavo bojlerja. 

  OB014-11-0016 VRTEC CERKNO-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

S sredstvi za investicijsko vzdrževanje se je saniralo stene v kuhinji vrtca. 

1903   Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001   Osnovno šolstvo 
 

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

Sredstva so bila porabljena za nabavo pralnega stroja.  
OB014-11-0056 OŠ CERKNO-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

V letu 2021 se je v sklopu investicijskega vzdrževanja obnovilo sanitarije na razredni stopnji. 

 OB014-20-0057 OBNOVA ŠPORTNIH DVORAN 

Sredstva smo namenili obnovi športnih podov v mali in veliki telovadnici. 

20   SOCIALNO VARSTVO 
2004   Izvajanje programov socialnega varstva 
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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. Delež sofinanciranja je 85 % upravičenih stroškov. V letu 2021 se je v sklopu projekta zaposlilo novega sodelavca.  
V letu 2021 so bila izvedena štiri predavanja za starše (1.657 EUR), tri delavnice oziroma seminarji za zaposlene na  
projektu Krepitev skupnosti (Cerkno, Idrija, Logatec), študente in prostovoljce (2.038,67 EUR) ter supervizije za zaposlene  
na projektu Krepitev skupnosti (428 EUR). V sklopu študentskih ur se je izvajala učna pomoč za osnovnošolske otroke, 
študentje so pomagali pri izvedbi dogodkov (Kino na prostem, Odprta vrata Cerkno, Evropski teden mobilnosti), pomagali so 
pri snovanju ankete ter analizi odgovorov glede zaprtja centra Cerkna, organizirali smo delavnice izdelovanja eko sveč za 1.  
november, z igrali, ki so bile kupljene v sklopu ETM 2021 smo organizirali Kafečkajne za starše in otroke v Cerknem,  
s potujočo igralnico pa smo obiskali tudi različne krajevne skupnosti: Šebrelje, Lazec, Ravne pri Cerknem. V sodelovanju  
z Mestno knjižnico in čitalnico Idrija smo v decembru izvedli bralni adventni koledar. V letu 2021 je bilo opravljenih 524,5  
študentskih ur, kar znaša 3.409,25 EUR.   
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 

Izvedena je bila sanacija vodotoka Korenina. Na tem delu je vodno zajetje, ki je lahko ogroženo v primeru porušitve 
Pregrade. 
 OB014-19-0005 SANACIJA HUDOURNIKA NAD BEVKOVO DOMAČIJO  

V ZAKOJCI 
Od vasi Zakojca do Bevkove domačije se je z izdelavo pregrad in propustov saniral hudournik.  

OB014-20-0002 SANACIJA PLAZU ZANJIVČ 

Plaz Zanjivč v letu 2021 še ni bilo možno sanirati zaradi neugodnih terenskih razmer za izvajanje del in zato se sredstva 
prenesejo v leto 2022.   

OB014-20-0041 PROJEKTI ZA SANACIJE 

Sredstva smo namenili za projektiranje sanacijskih ukrepov na podorih, cestah, plazovih, odvodnjavanjih, podpornih  

zidovih.  
   

 

 

 

                                                                                                                                                    ŽUPAN: 

                                                                                                                                                     Gašper Uršič 


