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OBRAZLOŽITVE K 
ZAKLJUČNEMU RAČUNU 

PRORAČUNA OBČINE CERKNO 
ZA LETO 2021 

Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 je pripravljen na osnovi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 
123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr. in 80/20 - ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v 
nadaljevanju ZJF),  ter Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leti 2021 in 2022, ki ga je pripravilo 
Ministrstvo za finance v oktobru 2020.  

 

Pri pripravi proračuna so bili upoštevani tudi podzakonski predpisi Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v 
nadaljevanju: ZR ), in sicer: Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 , 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13 ). 

 

Upoštevana so bila makroekonomska stališča pri letni rasti cen življenjskih potrebščin, kot pri podatkih za izhodiščne plače, 
regresu in ostalih stroških. Najpomembnejši podatek pri pripravi proračuna je bil izračun primerne porabe in proračunska 
načela pri opredeljevanju prihodkov in odhodkov proračuna. 

 

Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 je bil pripravljen z upoštevanjem manj ugodne javnofinančne kondicije 
občine na strani pričakovanih prihodkov, ki so posledica nadaljevanja v preteklih letih prisotnega omejevanja 
javnofinančnih prihodkov z državne ravni. Slednje terja vzdržnost in nadaljevanje omejevalnih ukrepov na strani 
pričakovane porabe, še zlasti pri načrtovanju tekoče proračunske porabe (tekočih odhodkov in tekočih transferov). 

 

Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 je bil sprejet na 21. redni seji občinskega sveta dne 28.12.2020.  

 

Zaradi sprememb tako na strani prejemkov, kot tudi izdatkov, ter potrebe po uskladitvi veljavnega proračuna in načrta 
razvojnih programov z dinamiko posameznih investicij in posledično financiranjem iz proračuna RS, je župan v skladu z 29. 
in 40. členom ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13– popr.,101/13 in 55/15-ZFisP) podal v 
sprejem tudi 3 rebalanse  proračuna, s katerim so se izdatki proračuna ponovno uravnovesili.  

 



 

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah je s 7. členom Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 (Uradni list 
RS, št. 202/20, 94/21, 123/21 in 163/21; v nadaljnjem besedilu: odlok) občinski svet županu podelil pooblastilo za 
prerazporejanje proračunskih sredstev oziroma pravic porabe v okviru izvrševanja proračuna občine za leto 2021. Skladno 
z omejitvami, postavljenimi v navedenem členu, je župan opravil prerazporeditve sredstev sprejetega plana proračuna, s 
katerimi je bil proračun prilagojen novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti. Veljavni 
plan proračuna 2021 tako predstavlja dne 07.10.2021 sprejeti Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno za 
leto 2021, vključujoč prerazporeditve. 

 

Prikaz opravljenih prerazporeditev v letu 2021 je priloga k poročilu. 

 

V letu 2021 po sprejemu proračuna v proračun niso bile uvedene proračunske postavke, zaradi vključevanja novih 
obveznosti, ki bi nastale zaradi novih zakonov in odlokov, prav tako ni bilo sprememb med sprejetim in veljavnim 
proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF. 

 

Poročilo o porabi sredstev rezerv je prikazano v poglavju 23. 

 

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 

 

REALIZACIJA PRIHODKOV  
 

Tabela 1: Realizacija prihodkov v obdobju januar – december 2021 

Zap. 
Št. 

Vrsta prihodkov Veljavni proračun Realizacija 

1.1.-31.12.2021 

Indeks 

(Realizacija/Veljavni 
proračun)*100 

1. Davčni prihodki 4.699.583 4.582.866 97,5 

2. Nedavčni prihodki 732.573 614.472 83,9 

3. Kapitalski prihodki 232.116 29.103 12,5 

4. Prejete donacije 685 920 134,3 

5. Transferni prihodki 590.568 590.003 99,9 

 

Z veljavnim proračunom občine za leto 2021 smo načrtovali prihodke v skupni višini 6.255.525 EUR, realizirani prihodki 
proračuna v letu 2021 pa znašajo 5.817.364 EUR in so za 7% pod zastavljenim planom. 

Struktura realiziranih prihodkov občine v letu 2021 je naslednja: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Davčni prihodki 78,8

Nedavčni prihodki 10,6

Kapitalski prihodki 0,5

Donacije 0,02
Transferni prihodki 10,1
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Davčni prihodki  (70) so bili doseženi v skupni višini 4582.866 EUR. V strukturi proračunskih prihodkov vseh lokalnih 
skupnosti predstavlja največji delež dohodnina, ki je v letu 2021 v občini Cerkno dosegla 4.203.410 EUR oziroma 72,3 % 
vseh prihodkov. Med davčnimi prihodki proračuna pa predstavlja kar 91,7 % prihodkov. 

 
 
Davki na dohodek in dobiček (700) 
Davki na dohodek in dobiček so bili v letu 2021 realizirani v višini 4.203.410 € oziroma 100,0 % glede na načrtovane 
prihodke iz tega naslova. 

 
 
 
Davki na premoženje (703) 
Davki na premoženje so bili doseženi v skupni višini 204.579 EUR oz. 40,1 %  pod planom. Znotraj omenjene skupine 
predstavlja najpomembnejši delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od pravnih oseb, ki je bil v letu 2021 
realiziran za 58,2 % pod planom, vplačila s strani fizičnih oseb pa so bila realizirana v višini 69.392 EUR oz. 41,1 % pod 
planom. Takšna odstopanja izhajajo iz dejstva, da je Občine Cerkno v letu 2021 sprejela nov odlok o NUSZ, kar je 
posledično pomenilo tudi zamik pri izdaji odločb, ki predstavljajo podlago za plačilo zlasti pri tistih pravnih in fizičnih 
osebah pri katerih je obveznost zaradi višine razdeljena na več obrokov.  V sklopu davkov na premoženje je glede na plan 
najnižje dosežena realizacija pri davku na dobitke od iger na srečo, sledi pa ji realizacija davka na promet nepremičnin in 
na finančno premoženje. Gre za prihodka na višino katerega občina praktično nima vpliva.  
 
 
 
Domači davki na blago in storitve  (704) so bili realizirani v višini 113,1 % letnega plana.  V celoti je dosežena realizacija pri 
okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je sicer državna taksa in namenski prihodek, 
porablja pa se za izvedbo sanacijskih in drugih investicijskih del za zmanjšanje obremenjevanja okolja. Nad planom je 
dosežena realizacija iz naslova turistične takse, ki pa je posledica plačila zapadlih obveznosti največjega turističnega 
ponudnika iz preteklega leta. 
Prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest znašajo v letu 2021 11.576 EUR . 

 
 
 
Drugi davki in prispevki (706)  
V skupini davčnih prihodkov je izkazana negativna realizacija v višini 923 EUR na kontih skupine – 706- Drugi davki in 
prispevki in predstavlja nerazporejena plačila, ki jih FURS kot nadzornik računov javnofinančnih prihodkov ob koncu leta 
še ni razporedil na ustrezne vplačilne podračune. V primerih, ko davčni zavezanci svoje obveznosti poravnajo pred 
knjiženo ali zapadlo terjatvijo oziroma v plačilnem nalogu navedejo napačen sklic, se takšna plačila v poslovnih knjigah 
FURS evidentirajo kot nerazporejena plačila. Prejemnikom sredstev se vse naknadne spremembe gibanja na podkontu 
706099 – Drugi davki znotraj posameznega obdobja sporočajo v PDP poročilu, z ustreznim znižanjem na prvotno 
poročanem podkontu in povečanjem podkonta, ki dejansko predstavlja zapiranje določene obveznosti davčnega 
zavezanca. Za potrebe sestave bilance prihodkov in odhodkov smo omenjeni znesek izkazali znotraj podkonta 714100 
drugi nedavčni prihodki, saj bilanca ne dopušča vpisov negativnih stanj. 
 

 

Druga skupina prihodkov so nedavčni prihodki (71) , ki so bili realizirani v višini 614.472 EUR, v celotni strukturi prihodkov 
pa predstavljajo 10,6 % vseh prihodkov.  

 
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710) 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki so zanemarljivi, namreč realizacija 
znaša 2.422 €, glavnina pripada izplačilu dividend družbe FMR d.d.. Prav tako je zanemarljiva tudi realizacija iz naslova 
prihodkov od obresti, saj znaša zgolj 25 €. Prihodki od premoženja so bili v l. 2021 realizirani v višini dobrih 213.288. V 
primerjavi s sprejetim proračunom je dosežen indeks 109,7 (nominalno so višji za 18.849 tisoč €). Znotraj prihodkov od 
premoženja je bilo realizirano 18.858 € prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore, ter 51.950 € najemnin za 
stanovanja. Nad planom je izkazana tudi realizacija pri prihodkih iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na 
srečo. Prihodki iz omenjenega vira so ponovno začeli dotekati v proračun v mesecu juliju, še vedno pa njihova mesečna 
realizacija ni dosegla nivoja iz obdobja pred epidemijo COVID-19.  

 
 
 



Takse in pristojbine (711) 
Zakon o upravnih taksah ureja plačevanje upravnih taks za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih 
zadevah pri organih samoupravnih lokalnih skupnosti. Realizacija v letu 2021 znaša 6.419 € oziroma 1,2% pod planom. 
 
 
 
Globe in denarne kazni (712) 
Realizacija prihodkov od glob in drugih denarnih kazni znaša v letu 2021 8.841 €, od tega predstavlja znesek v višini 
7.191 € plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (vsi graditelji, ki so gradili brez gradbenega dovoljenja 
ali v nasprotju z njim, morajo na podlagi 157. člena Zakona o graditvi objektov ob legalizaciji gradnje plačati nadomestilo 
za degradacijo prostora), 1.650 € prihodkov pa izhaja iz naslova izrečenih denarnih kazni s strani Medobčinskega 
inšpektorata od tega 1.600 € v povezavi z ločenim zbiranjem odpadkov, ter 50 € v zvezi z uporab javnih površin. 
 
 
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) 
V realizacijo so vključeni prihodki iz naslova pokrivanja materialnih stroškov v sklopu cooworkinga v višini 615 €, v višini 
200 € so realizirani prihodki v povezavi z izposojo prireditvenega šotora, 530 e predstavljajo prihodki od prodaje bivalnega 
zabojnika in ograje, glavnino pa predstavljajo prihodki, ki jih dosežejo krajevne skupnosti v okviru izvajanja lastne 
dejavnosti.  
 
 
Drugi nedavčni prihodki (714) 
Pri drugih nedavčnih prihodkih je realizacija za 27,5 % pod letnim planom. Največji delež znotraj skupine predstavljajo  
prihodki iz naslova vodarine in njenih sestavnih delov, ki se je v letu 2017 pričela pobirati na območju celotne občine.  Z 
izjemo omrežnine za odvajanje odpadne vode so vsi ostali elementi cene vodarine  realizirani pod planom.  Načrtovano 
realizacijo nismo dosegli tudi pri prihodkih od komunalnih prispevkov. Izdanih je bilo 19 odločb, od teh je bilo 6 zavezancev 
oproščenih plačila, vsi ostali  z izjemo enega so svoje obveznosti poravnali v celoti. V okviru drugih nedavčnih prihodkov 
smo prejeli tudi 12.156 € sredstev s strani ICRE d.o.o., kot sofinanciranje projekta Dobimo se na tržnici 4 in Formica 4, s  
strani LTO-ja povračilo v  višini 668 € v povezavi s projektom Vodilna destinacija, 164 € kot odškodnino za podeljeno 
služnost,  200 € za pobudo za  spremembo namembnosti in 1.000 € za lokacijsko preverbo. Med izrednimi nedavčnimi 
prihodki pa predstavljajo največji delež sredstva iz naslova zapuščin po oskrbovancih katerim je občina plačevala oz. 
doplačevala domsko oskrbo. 
 
 
Kapitalski prihodki (72) so bili realizirani v višini 29.103 EUR. V celoti so ostali nerealizirani prihodki od prodaje zgradb in 
prostorov, kateri bodo ponovno predmet prodaje v letu 2022. 
 
 
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720) 
V celoti ostajajo nerealizirani prihodki od prodaje zgradb in prostorov in sicer tako prodaja stanovanja na Platiševi ulici, 
kot tudi objekta na Straži in gasilskega doma v Plužnjah. Postopki za prodajo stanovanja so bili do konca leta še v teku in 
bo do plačila kupnine prišlo v letu 2022,  izpeljana javna dražba za objekt na Straži je bila v letu 2021 neuspešna, 
medtem, ko dražba za gasilski dom sploh ni bila izpeljana. 
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev znašajo 703 € in sicer smo prodali rezervoar za vodo. 
 
 
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (722) 
Realizacija izhaja  iz naslova prodaje stavbnih zemljišč v višini 26.975 €, kar predstavlja 51,7% doseženega letnega 
načrta, ter kmetijskih zemljišč v višini 1.425 €, oz. 64% letnega načrta prodaje občinskega stvarnega premoženja.,  
 

Prejete donacije iz domačih virov (730) 
Prejete donacije znašajo v letu 2021 920 €. Od tega je bilo s strani podjetja Eta nakazanih 200 € kot podpora projektu 
Krepitev skupnosti, 720 € sredstev pa so prejele krajevne skupnosti in sicer KS Novaki 220 € , ter KS Ravne-Zakriž 500 € v 
povezavi z novoletnim obdarovanjem otrok.    

 

Transferni prihodki  iz drugih javnofinančnih institucij (740) 

Od načrtovanih 590.568 EUR je proračun do konca leta 2021 prejel 590.003 EUR, kar predstavlja 99,9 % realizacijo.  

 



Med prejetimi sredstvi iz državnega proračuna za investicije smo v letu 2021 s strani Ministrstva za obrambo prejeli 
16.893 EUR v obliki požarne takse, 17.097 EUR nepovratnih sredstev pa je bilo s strani AKTRP-ja nakazanih kot 
sofinanciranje projektov LAS (Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja, E-nostavno na kolo, NA OKOLI, ter Krepitev 
skupnosti).  

  

 

25.675 € sredstev je bilo prihodkov iz državnega proračuna za tekočo porabo in sicer je bilo s strani Zavoda RS za 
zaposlovanje za izvajanje programa javnega dela – v katerega je bila vključena ena brezposelna oseba pridobljenih 7.700 
EUR sredstev, ki so vključevala pokrivanje 55 % plače (II. Bruto), ter celotnih stroškov prehrane in prevoza na delo ter iz 
dela, 14.958 EUR sredstev je bilo pridobljenih za izvedbo programa vzdrževanja gozdnih cest,  1.857 EUR sredstev je bilko 
namenjenih sofinanciranju skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Občin Idrija in Cerkno, 1.560 EUR sredstev 
smo prejeli za subvencioniranje tržnih najemnin, 933 EUR sredstev je bilo s strani MGRT-ja nakaznih kot letno nadomestilo 
za upravljanje državnih gozdov, ki ležijo na območju občine, ter 464 EUR s strani MOP-a kot sofinanciranje izvedbe 
projekta Evropski teden mobilnosti iz leta 2020.  

 V načrtovani višini smo realizirali prihodke iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin in sicer je bilo s strani 
Ministrstva za finance na podlagi ZFRO-ja, ki se je pričel uporabljati v letu 2021 nakazanih 461.950 EUR. 

 

 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav (741) 

Realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav znaša 68.388 
EUR. V okviru teh sredstev beležimo realizacijo s strani AKTRP-ja nakazanih kot sofinanciranje projektov LAS (Dediščina 
vojnega obdobja 20. stoletja, E-nostavno na kolo, NA OKOLI, ter Krepitev skupnosti).  

 

 

REALIZACIJA ODHODKOV 

Odhodkovna stran proračuna je razdeljena na posamezne neposredne proračunske uporabnike (Občinski svet, Nadzorni 
odbor, Župan, Občinska uprava, Občinska volilna komisija, Skupna občinska uprava – Medobčinski inšpektorat, Režijski 
obrat in krajevne skupnost – skupaj 17 neposrednih uporabnikov). Pri razlagi realizacije odhodkov se bomo omejili zgolj 
na prvih 7 uporabnikov, saj so Krajevne skupnosti pripravile svoja letna poročila, ki so sestavni del poročila proračuna 
Občine Cerkno. 

Odhodke po predpisani ekonomski klasifikaciji razvrščamo v štiri skupine odhodkov in sicer tekoče odhodke, investicijske 
odhodke, tekoče transfere in investicijske transfere. Skupni odhodki za leto 2021 v bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 
5.643.464 EUR in so glede na preteklo leto višji za 2,1%. 

 

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani odhodkov prikazani konti skupine 40 – tekoči odhodki, ki zajemajo plačila  
stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, obresti za servisiranje dolga ter sredstva, 
izločena v rezerve in proračunske sklade. 
 
 
Na kontih skupine 41 – tekoči transferi se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v 
povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi 
nikakršne storitve. uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. 
 
Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetenih sredstev. v okviru te skupine se izkazujejo tudi izdatki za rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko 
vzdrževanje in obnove zgradb ter za obnove osnovnih sredstev. odhodki iz tega naslova pomenijo odhodke oziroma 
izdatke za naložbe v povečanje in ohranjanje realnega premoženja občine in povečujejo ali ohranjajo vrednost 
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev v bilanci stanja. 
 
 



Na kontih skupine 43 se izkazujejo odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je 
za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih 
sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. 
 

Tabela 2: Realizacija odhodkov  v obdobju januar – december 2021 

Zap. 
Št. 

Vrsta odhodkov Veljavni proračun Realizacija 

1.1.-31.12.2021 

Indeks 

(Realizacija/Veljavni 
proračun)*100 

1. Tekoči odhodki 2.288.208 1.858.518 81,2 

2. Tekoči transferi 1.980.041 1.894.880 95,7 

3. Investicijski odhodki 2.324.651 1.658.567 71,4 

4. Investicijski transferi 253.930 231.499 91,2 

 

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji: 

- 32,9 % odpade na tekoče odhodke;  

- 33,6 % odpade na tekoče transfere,  

- 29,4 % sredstev odpade za investicijske odhodke,  

- 4,1 % odpade za investicijske transfere. 

 

 

 

Tekoči odhodki 32,9

Tekoči transferi 33,6

Investicijski odhodki
29,4

Investicijski transferi 4,1

Struktura realizacije proračunskih odhodkov (v %)

Tekoči odhodki

Tekoči transferi

Investicijski odhodki

Investicijski transferi



                

 

 

Po posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih pa je struktura sledeča: 

- 0,55 % odpade na občinski svet 

- 0,02 % odpade na nadzorni odbor 

- 1,0  % odpade na župana  

- 87,0 % odpade na občinsko upravo 

- 0,23 % na medobčinski inšpektorat 

- 6,54 % na režijski obrat 

- 4,66  % odpade na krajevne skupnosti 

 

Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost (400, 401)  

Za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikov so bile s proračunom 2021  
zagotovljene pravice porabe v skupni višini 381.477 €. Navedena sredstva se evidentirajo na naslednjih podskupinah 
kontov:  

• 400 - plače in drugi izdatki zaposlenim, kjer so vključene plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in 
nadomestila, nadurno delo in drugi izdatki zaposlenim,  

• 401 - prispevki za socialno varnost, kjer je evidentirana obveznost delodajalca iz naslova prispevkov za socialno 
varnost ter v okviru navedene podskupine kontov tudi sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev.  

 

Skupna realizacija sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih je bila do 31. 
12. 2021 dosežena v višini 348.708 €, kar predstavlja 91,4 % veljavnega proračuna 2021.  

Sredstva za povračila in nadomestila, kamor sodijo stroški prehrane med delom in prevoz na delo in z dela, so se 
izplačevala skladno z zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih ter drugimi 
predpisi, ki so urejali višino tovrstnih izplačil.  

 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (401) so bili realizirani skladno s predpisanimi stopnjami v odvisnosti od višine 
izplačanih bruto plač.  
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V okviru podskupine kontov 401 se evidentirajo tudi sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja javnih uslužbencev, ki so se izplačevale skladno z določili kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti 
Republike Slovenije in Zakonom o uravnoteženju javnih financ. 

 

Izdatki za blago in storitve (402)  
Gre za sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih 
proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave (materialni 
stroški), kot tudi za izvedbo programskih nalog. sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni 
material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena 
potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge 
operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.  
Za izdatke za blago in storitve je bilo s proračunom 2021 predvidenih 1.651.537 €, poraba proračunskih sredstev v letu 
2021 pa  je za te namene znašala 1.319.435 €, oz. 79,9% glede na plan.  

 

Plačila domačih obresti (403) 
Realizacija domačih obresti v letu 2021 znaša 6.981 € in se v celoti nanaša na plačilo obresti od dolgoročnih kreditov, ki 
jih je občina v preteklosti najemala po spremenljivi obrestni meri. 

 

 

Rezerve (409)  
v okviru te podskupine kontov so zajeta sredstva rezerv in sicer splošne proračunske rezervacije in proračunske rezerve, 
kot tudi sredstva za posebne namene in sicer – stanovanjski sklad. 

 

Poraba splošne proračunske rezervacije in proračunske rezerve je prikazana v posebnem delu proračuna v okviru 
poglavja 23. 

 
 
Subvencije (410) 
V proračunu za leto 2021 so bila za subvencije predvidena sredstva v višini 138.500 €. Od tega je bilo v obdobju januar - 
december skupaj realizirano 91,1 % načrtovanih sredstev oziroma 126.196 €. V strukturi izplačil predstavljajo največji 
delež druge subvencije javnim podjetjem v višini 50.000 €, sledijo kompleksne subvencije v kmetijstvu v višini 43.065 €, 
33.131 € pa smo namenili za druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.  

 
 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411)  
Izplačila za transfere posameznikom in gospodinjstvom so v obdobju januar - december dosegla 1.093.578 € oziroma 
97,7 % veljavnega proračuna za leto 2021. Največji delež v strukturi predstavlja plačilo razlike med ceno programov v 
vrtcih in plačili staršev, sledijo transferi za regresiranje prevozov v šolo, oskrbnine v splošnih socialnih zavodih, oskrbnine 
v posebnih socialnih zavodih, pomoč na domu, subvencije stanarin.  
 

 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (412) 

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. neprofitne 
organizacije so javne in privatne institucije med katere sodijo dobrodelne organizacije, društva (športna, humanitarna, 
invalidska, veteranska...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo tudi programe v javnem interesu in 
katerih cilj ni pridobitev dobička. nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo 
dopolnjuje funkcije države in občin.  

Neprofitnim organizacijam je bilo s proračunom za leto 2021 razdeljenih 184.377 €.  

 

 

 

 



Drugi tekoči domači transferi (413)  

Za druge tekoče domače transfere je bilo s proračunom 2021 namenjenih 516.510 €. Realizacija v obdobju januar – 
december  pa je znašala 490.729 € oz. 95,0 % plana proračuna. Največ sredstev in sicer 470.460 € je bilo namenjenih 
javnim zavodom, sledijo transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za zzzs za zdravstveno zavarovanje oseb, ki 
ga plačujejo občine), plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (prevoz na 
obdukcijo), ter sredstva prenesena drugim občinam (sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata).  

 

Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420)  
Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo v proračunu za leto 2021 načrtovanih 2.324.651 €, sredstev. Realizacija pa 
je dosegla 71,4% plana oz. 1.658.567 €. Glede na vrsto investicijskih izdatkov se je največ sredstev porabilo za 
investicijsko vzdrževanje in obnove in sicer 1.172.181 €, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 181.482 €, za 
projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 177.860 €, za nakup zemljišč 22.828 €, nakup opreme 64.331 
€, ter nakup drugih osnovnih sredstev 39.885 €.  

 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431) 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, predstavljajo nepovratna sredstva in so 
namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev. za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, 
ki niso proračunski uporabniki, je bilo s proračunom za leto 2021 predvideno 167.973 €.  
V  letu 2021 je znašala realizacija 152.787 € , največ sredstev pa je bilo usmerjenih na področje gasilstva. 

 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432)  
Za investicijske transfere proračunskim uporabnikom je bilo v proračunu za leto 2021 načrtovanih 253.930 €. Realizacija 
je bila 91,2 % oz. 78.712 €.  

 

Dosežen proračunski presežek iz bilance prihodkov in odhodkov znaša: 171.590 EUR. Pri čemer: - primarni presežek 
znaša 178.546 EUR; - tekoči presežek pa  znaša 1.441.630 EUR, kar pove, da so doseženi tekoči (davčni in nedavčni) 
prihodki proračuna v letu 2021  pokrili doseženo tekočo proračunsko porabo (tekoče odhodke in tekoče transfere) v 
celoti, poleg tega pa se je del namenili tudi pokrivanju investicijske proračunske porabe. 

 

 

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

V skladu z mednarodno primerljivo ekonomsko klasifikacijo prihodkov proračuna se sredstva, prejeta v občinski proračun 
(prejemki) iz naslova vračil danih posojil, prodaje kapitalskih deležev ne vključujejo med prihodke proračuna v bilanci 
prihodkov in odhodkov, temveč se izkazujejo posebej v t.i. računu finančnih terjatev in naložb. Podobno velja tudi za 
izdatke iz naslova danih posojil, povečanje kapitalskih deležev – ti izdatki se prav tako izkazujejo posebej v zgoraj 
navedenem računu. 

 

V letu 2021 Občina Cerkno v omenjeni bilanci ne izkazuje porabe.  

 

RAČUN FINANCIRANJA 
 

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje občine. Občina Cerkno na 
strani odlivov izkazuje znesek odplačila glavnic za najeta posojila v preteklih letih, ki se odplačujejo v breme proračuna 
tekočega leta. V letu 2021 je bil obseg odplačil glavnic občinskega dolga realiziran v višini 120.323 EUR in sicer: 

 

 



- Posojilo Hypo – Alpe – Adria bank iz leta 2010             37.142 EUR 

- Posojilo DBS d.d. iz leta 2014                                           54.285 EUR 

- Posojilo MGRT – 23. člen (2016)                                        5.590 EUR 

- Posojilo MGRT – 23. člen (2019)                                      23.305 EUR 

 

Stanje zadolženosti občine Cerkno na dan 31. 12. 2021 znaša 432.731 EUR. 

 

Poročilo o presežku 

 

Na dan 31.12.2021 Občina Cerkno in 10 krajevnih skupnosti kot neposrednih uporabnikov proračuna, izkazujejo za 36.376 
EUR presežka prihodkov (in prejemkov) nad odhodki (povečanje sredstev na računih), od tega izkazuje Občina Cerkno 
53.581 EUR presežka prihodkov (in prejemkov) nad odhodki in krajevne skupnosti 17.205 EUR presežka odhodkov nad 
prihodki (in prejemki). Prihodki in odhodki ter prejemki in izdatki se spremljajo v razredih 4, 5 in 7. Razlog za izkazovanje 
presežka odhodkov nad prihodki je koriščenje presežkov iz preteklih let. 

Stanje sredstev na računu občine (stanje presežkov prihodkov in prejemkov iz preteklih let) z vključenim poslovnim izidom 
in krajevnimi skupnostmi za leto 2021 znaša 762.452 EUR.  

 

 Občina 
Cerkno 

KS Skupaj 

    

(+) Skupaj prihodki (70-74, 78) 5.817.366 245.134 6.062.500 

(+) Zadolževanje 0 0 0 

(-) Skupaj odhodki (40-43) 5.643.461 262.339 5.905.800 

(-) Odplačilo dolga 120.324 0 120.324 

(+) Prejeta vračila danih posojil 0 0 0 

(-) Dana posojila in povečanje kapitalskih naložb (44) 0 0 0 

PRESEŽEK OZ. PRIMANKLJAJ 53.581 - 17.205 36.376 

 

Na osnovi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Ur. list RS, št. 55/15) in 9. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) 
mora občina izračunati višino presežka proračuna, in sicer tako, da od presežka izračunanega po računovodskih pravilih 
oz. po denarnem toku, odšteje neplačane obveznosti (razen neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga), 
neporabljene donacije in neporabljena namenska sredstva. Tako izračunan presežek mora občina evidentirati na 
posebnem kontu in ga sme porabiti samo za namene iz 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu. 

Občina Cerkno v poslovnih knjigah po stanju na dan 31.12.2021 izkazuje presežek prihodkov (in prejemkov) nad odhodki, 
izračunan po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku, v višini 36.376 EUR. Za izračun presežka proračuna občine po 
Zakonu o fiskalnem pravilu, se od navedenega zneska odštejejo: - neplačane obveznosti (razen neplačane obveznosti iz 
naslova odplačila glavnic dolga) na dan 31.12.2021 (gre za opravljene storitve oz. dobave blaga v letu 2021, valuta 
(zapadlost) obveznosti v plačilo pa je v naslednjem letu), - neporabljene donacije na dan 31.12.2021 in - neporabljena 
namenska sredstva na dan 31.12.2021. Že znesek neplačanih obveznosti na dan 31.12.2021 v višini 823.653 EUR presega 
znesek presežka prihodkov (in prejemkov) nad odhodki. Posledično je izračunani znesek negativen, kar pomeni, da 
presežka proračuna za leto 2021 po Zakonu o fiskalnem pravilu občina nima. 

 

 

 

 

 

 



POSEBNI DEL PRORAČUNA 

 

10 OBČINSKI SVET 

01 POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem  

01019001 Dejavnost občinskega sveta 
 

Občinski svet se je v letu 2020 sestal na 7. rednih in dveh izrednih sejah. Za pokritje stroškov v letu 2021 izplačanih sejnin 
(v skladu s Pravilnikom o določanju plač in drugih prejemkov ter o povračilu stroškov funkcionarjem, članom nadzornega 
odbora, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta Občine Cerkno), so bila porabljena sredstva v višini 
27.352 €. 

 

Podlaga za financiranje političnih strank iz občinskega proračuna je 26. člen Zakona o političnih strankah, po katerem so 
do financiranja iz občinskega proračuna upravičene politične stranke, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet 
in so dobile najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Stranka je upravičena do višine 
sredstev, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Sredstva se dodeljujejo na osnovi dotacij, 
praviloma 2-krat letno, do financiranja pa so v Občini Cerkno upravičene 3 politične stranke (SD, SDS, in SLS). V letu 2021 
je bilo za delovanje političnih strank v proračunu Občine Cerkno namenjenih in realiziranih 2.000 EUR.  

 

04 –SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 Druge skupne administrativne službe 

04039002  Izvedba protokolarnih dogodkov 
 

 

Postavka je bila namenjena pokrivanju stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo prireditev ob občinskem prazniku. V 
te izdatke so vključeni stroški organiziranja in izvedbe prireditev, srečanj in drugih protokolarnih dogodkov po programu 
občinskega praznika ter stroški pisarniškega materiala, obveščanja javnosti, izplačila honorarjev nastopajočim, 
pogostitev in drugi spremljajoči izdatki, povezani s slavnostno sejo 1. oktobra.  

 

 

Poraba je bila precej nižja od načrtovane, to je 675 EUR. Ni se realiziralo načrtovanih izdatkov za reprezentanco, pa tudi 
drugi operativni odhodki so bili veliko nižji. 

 

V letu 2021 smo praznovali 74. obletnico priključitve Primorske k matični domovini v okviru državnega praznika 
»Priključitev Primorske k matični domovini«, ki ga od uveljavitve leta 2005 praznujemo vsako leto 15. septembra. 
Znesek, predviden v proračunu v višini 4.200 EUR je bil izkoriščen zgolj v višini 1.200 EUR, saj smo s strani Občine Idrija 
kot glavnega organizatorja prejeli zgolj en zahtevek v višini 1.200 in ga tudi v celoti realizirali. 

 

 

 

 

 



11 NADZORNI ODBOR 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 Fiskalni nadzor 

02039001  Dejavnost nadzornega odbora 
 

V letu 2021 se je Nadzorni odbor kot eden izmed neposrednih proračunskih uporabnikov sestal na 2. sejah. Realizacija na 
omenjeni postavki v višini 1.287 EUR zajema tako stroške za izplačilo sejnin članom, kot tudi plačila za opravljene nadzore 
s končnimi poročili.  

 

 

12 ŽUPAN 

01  POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem  

01019003 Dejavnost župana in podžupana 
 

Strošek plače župana je bil načrtovan skladno z veljavno zakonodajo. Za opravljanje funkcije župana Občine Cerkno (župan 
VI, od 2001 do 5000 prebivalcev) je v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju določen 49. plačni razred. K plači 
mu pripada samo dodatek na delovno dobo (0,33% za vsako zaključeno leto). Drugi prejemki iz delovnega razmerja 
(povračila stroškov prehrane med delom) so bili realizirani glede na višino povračil veljavnih v letu 2021 in glede na 
prisotnost na delovnem mestu. Nadalje vključuje realizacija tudi ostale stroške dela, in sicer stroške obveznih prispevkov 
delodajalca za socialno varnost ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj na I. bruto.  

Zagotovili smo tudi sredstva za plačo podžupana in sicer v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in 
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, 
ki ga je Občinski svet sprejel dne 7.10.2021, ter na podlagi sklepa župana. 

 

V sklop materialnih stroškov so uvrščeni stroški, ki jih je imel župan pri delu in v zvezi z njim (stroški službenih potovanj, 
izdatki za reprezentanco, stroški prevoza, dnevnice za službeno potovanje …) in so v okviru načrtovanih oz. za 28,5 % nižji. 

 

V okviru postavke odvetniške in pravne storitve so bila sredstva namenjena za pravno in poslovno svetovanje, plačila 
odvetniških storitev v zvezi z zadevo SGI, Lekarna Ljubljana, KS Cerkno, zapuščinski postopki, ter notarskim storitvam. 

 

13 OBČINSKA UPRAVA 

02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor  

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 

 
V letu 2020 je občina naročila izdelavo dokumenta analize razvojnih možnosti Občine Cerkno, ki je bil podlaga za 
pripravo dokumenta Strategija razvoja Občine Cerkno 2021 – 2030. Izdelavo tega dokumenta smo naročili regijski 
razvojni agenciji ICRA d. o. o. iz Idrije, s katero smo tesno sodelovali pri oblikovanju vsebin ter zagotovitvi nekaterih 
potrebnih podatkov. Občinsko razvojno strategijo je Občinski svet Občine Cerkno sprejel na svoji 30. seji dne 29. 11. 
2021. Za ta namen je občina nakazala družbi ICRA znesek načrtovani znesek 12.000 EUR skladno s sklenjeno izvajalsko 
pogodbo.  

 

 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike  

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
 



Realizacija v višini 6.419 EUR, zajema plačilo negativnih obresti Banki Slovenije, plačila za razporejanje javnofinančnih 
prihodkov, provizije poslovni banki za pologe gotovine, neposrednih stroškov KDD, vodenje prosto ležečih sredstev, ter 
stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

 

 

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0402 Informatizacija uprave 
04029001 Informacijska infrastruktura 

 

Sredstva  na postavki, so se  letu 2021 zagotavljala za pokrivanje stroškov uporabe modula Odos – upravno poslovanje, 
na podlagi sklenjene pogodbe o uporabi sistema. Začetek leta je bila izvedena namestitev modula Odos - upravno 
poslovanje, uvoz podatkov iz obstoječega sistema Vbit ter izobraževalni seminar za zaposlene.  

 

0403 Druge skupne administrativne službe 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
 

Za financiranje objav sprejetih občinskih odlokov, pravilnikov, sklepov ter javnih razpisov v javnih medijih, kot to določa 
Statut Občine Cerkno, smo načrtovali sredstva v višini 5.500 EUR, dejanska realizacija pa je bila v višini 3.016 EUR.  

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

 

Sredstva na postavkah stroški razpisov in objekt »Bivša pekarna« so ostala neporabljena. 

 

 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA  

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
 

Z inštitutom Lex Localis iz Maribora je Občina Cerkno prvič sklenila letno pogodbo o vzpostavitvi in ažuriranju kataloga 
informacij javnega značaja leta 2020, v letu 2021 pa je sklenila novo letno pogodbo. Gre za katalog informacij, ki ga mora 
voditi vsaka občina. Občina kot naročnik se obveže plačati strošek obdelave in objave dokumentov po pogodbeni tarifi za 
vsak objavljen dokument ter strošek zakupa 500 Mb prostora na strežniku za vsako leto. 

V letu 2021 je bilo za ta namen porabljenih manj sredstev (274 EUR) od načrtovanih (500 EUR), saj je bilo realiziranih manj 
objav v katalogu od planiranih. 

 

 

V okviru podprograma smo kot člani zagotovili vsakoletna sredstva v višini 711 EUR za plačilo letne članarine Skupnosti 
občin Slovenije, ter 4.714 EUR sredstev Združenju občin Slovenije, ki sta največji reprezentativni združenji lokalnih 
skupnosti Slovenije. Poleg zastopanja interesov pripravljata stališča in predloge občin pri sklepanju kolektivnih pogodb, 
organizirata razprave o dokumentih ipd..  

 

 
 

 



06019003  Povezovanje lokalnih skupnosti 

 

Zagotavljali smo sredstva za izvajanje in sofinanciranje razvojnih nalog subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni 
za Severno Primorsko (Goriško razvojno regijo), ki jih je v letu 2021 kot nosilna razvojna agencija izvajal Posoški razvojni 
center Tolmin. Delež sofinanciranja s strani Občine Cerkno  je v letu 2020 znašal 5.675 EUR.  

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Nagrade predsednikom KS 
 

Sredstva v višini 3.711 EUR so bila že osmo leto zapored povezana z izplačilom nagrade devetim predsednikom krajevnih 
skupnosti, en predsednik se je izplačilu odpovedal. 

 

0603 Dejavnost občinske uprave   

06039001 Administracija občinske uprave 
 

V okviru tega podprograma smo planirali in realizirali sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem ter sredstva 
za dejavnost občinske uprave. Ob tem so bila upoštevana kvantitativna izhodišča, posredovana s strani Ministrstva za 
finance, ter ostale omejitve, ki so v letu 2021 posegle na področje plač javnih uslužbencev - Zakon o uravnoteženju javnih 
financ). Realizacija je dosegla 83,7% načrtovanih sredstev, saj zaposlitev (preglednik občinskih cest) v letu 2021 ni bila 
realizirana, poleg tega smo imeli v letu 2021 tudi enega  zaposlenega na dolgotrajni bolniški in je sredstva za njegovo plačo 
od 31. delovnega dne dalje pokrival Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  

 

Prispevki za socialno varnost delodajalcev so bili realizirani z upoštevanjem veljavne prispevne stopnje na načrtovano 
maso plač (I. bruto).  

 

Na postavki so bila zagotovljena sredstva za materialne stroške od pisarniškega materiala, čistil in čiščenja uprave stavbe, 
naročnin na strokovno literaturo, stroškov komunalnih storitev (voda, elektrika) za upravno stavbo, stroškov odvoza 
odpadkov in drugih operativnih stroškov, ki so se nanašala na izobraževanje zaposlenih v upravi in plačila storitev različnim 
organizacijam, ki opravljajo določene storitve za občino. V letu 2021 je bila realizacija v višini 39.222 EUR. 

 

Tekoče vzdrževanje opreme se je v letu 2021 gibalo v okviru načrtovanih sredstev. Znotraj omenjene postavke so se 
pokrivali stroški računalniških storitev, servisiranja dvigala, stroški vzdrževanja službenih vozil, popravila računalnikov, 
zavarovalne premije za motorna vozila in opremo. Največji delež znotraj postavke pa predstavlja tekoče vzdrževanje 
licenčne programske opreme. 

 

Občina Cerkno je v letu 2020 sklenila pogodbo z novim pooblaščencem za varstvo osebnih podatkov, to je z družbo 
Omnimodo d. o. o. Razlog za to je bila veliko ugodnejša ponudba od dotedanjega ponudnika. Velika večina storitev 
pooblaščenca se plačuje v mesečnem pavšalnem znesku. Pooblaščenec zagotavlja vse potrebne vsebine in storitve, ki jih 
mora izvajati občina na področju varstva osebnih podatkov.  

Občina je v letu 2021 za pooblaščenca namenila natanko planirani letni znesek. 

 

Občina je leta 2020 sklenila pogodbo za področje varstva pri delu z družbo Zajc, usposabljanje in storitve d. o. o. Predmet 
pogodbe je sodelovanje pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter sodelovanje na področju požarnega varstva. Del 
storitev izvajalca, navedenih v pogodbi, se plačuje mesečno kot pavšalni znesek, storitve, ki pa niso navedene v pogodbi, 
jih je pa za zadevno področje potrebno izvesti, pa se plačujejo po ceniku Zbornice za varnost in zdravje pri delu.  

V letu 2021 je občina za področje zagotavljanja storitev varstva pri delu porabila 1.303 EUR, kar je 85,4% od načrtovanih 
sredstev za ta namen. 

 



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

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. 

 

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. 

 

Znotraj postavke Vzdrževanje upravnih prostorov je realizacija, dosegla načrtovano porabo pri stroških zavarovanja, 
popravila avtomatike za ogrevanje ter ureditve zasteklitve spodnjega dela stopnišča.  

 

Za vzdrževanje alarmnega sistema ima Občina Cerkno sklenjeno pogodbo z izvajalcem družbo Aktiva varovanje d. d. Cena 
vzdrževanja vlomnega sistema je določena na enoto mere, to je na pregled. Z istim izvajalcem imam občina sklenjeno tudi 
pogodbo za sprejem alarmnih signalov in intervencijo. Po tej pogodbi je cena sprejema alarmnih signalov in prvo 
intervencijo (tudi za sprejem signala klica v sili iz dvigala) določena v mesečnem znesku, za drugo intervencijo pa je cena 
določena na intervencijo. 

V letu 2021 je občina namenila za storitve varovanja zgradb in prostorov skupaj 489 EUR, ker znaša 85,6% od načrtovanih 
namenskih sredstev. 

 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 

Na področju  pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč smo v letu 2021 zagotavljali sredstva v višini 35.608 
EUR. Od tega je bilo 34.751 EUR namenjenih Gasilski zvezi Cerkno za pokrivanje tekočih in investicijskih izdatkov, ki 
vključujejo usposabljanje pripadnikov CZ, vzdrževanje naprav in opreme za zaščito, reševanje in pomoč,  pokrivanje 
stroškov plače zaposlenemu pri GZ Cerkno, ki opravljala tudi dela na področju civilne zaščite. V skladu z uredbo o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč se je v letu 2017 ustanovilo ekipo TRE Občine 
Cerkno katera deluje pod okriljem operativne gasilske enote  Cerkno. Za potrebe delovanja ekipe so se nabavili novi tlačni  
posodi za dvižne blazine. Za enoto reševalnih psov pa so se nabavile zaščitne obleke. V slopu postavke enote CZ se je 
nabavilo tudi sušilec. Sredstva v postavki zaščita in reševanje pa so se porabila za izgradnjo rezervne lokacije štaba CZ .  

Sredstva v višini 685 EUR so bila na osnovi pogodbe nakazana Gorski reševalni službi Tolmin za zagotavljanje 
pripravljenosti za reševanje in pomoč v primeru naravne ali druge nesreče. 

 

 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  
 

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje programa dela Gasilske zveze Cerkno in dela 
prostovoljnih gasilskih društev. 

 

 

 



Sredstva, ki smo jih v proračunu za leto 2021 namenili za sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze Cerkno, zajemajo 
sredstva za redno delovanje, vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, usposabljanje pripadnikov gasilskih 
društev, zavarovanje gasilcev in gasilskih vozil, ter pokrivanje stroškov zdravstvenih pregledov. Sredstva so se za delovanje 
GZ Cerkno zagotavljala z dotacijami, sofinanciranje tehnične opreme, ter zdravstvenih pregledov pa na podlagi izstavljenih 
zahtevkov. Največ sredstev ( 108.614 EUR) se je v letu 2021 namenilo za nadgradnjo gasilskega vozil GVC 16-15, ki bo 
služil potrebam osrednje gasilske enote – PGD Cerkno. 

 

Popolnjena, ter zamenjana je bila oprema v vozilih ter del osebne oprema operativnih gasilcev v skladu z usmeritvami, ter 
tipizacijo Gasilske zveze Slovenije. Opremljanje je potekalo v skladu z uredbo organiziranju in opremljanju gasilskih enot. 

 

Del sredstev za gasilstvo pa predstavljajo tudi namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina prejme iz državnega 
proračuna (sredstva požarne takse) in se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in 
reševalne opreme v gasilskih društvih. Namenska sredstva so zajeta tako v finančnem načrtu kakor tudi v načrtu razvojnih 
programov in sicer v investicijskih transferih za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne 
opreme. Realizacija (poraba) teh sredstev, glede na to da gre za namenska sredstva požarnega sklada, je enaka sredstvom 
požarnega sklada, ki jih občina prejme. V letu 2021 ostaja postavka nerealizirana in se sredstva v višini 14.705 EUR 
prenesejo v naslednje proračunsko leto.  

 

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

 

 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 Prometna varnost 
 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kot eden izmed odborov Občinskega sveta, je v letu 2021 sredstva v 
višini 229 EUR porabil za nabavo dveh transparentov in izvedbo preventivnih izobraževalnih vsebin, sredstva v višini 
1.396 EUR za nabavo odsevnih kap, rutic, telovnikov in štirih koles, 387 EUR pa za zavarovanje radarskih tabel. 

V okviru PP 130801 Evropski teden mobilnosti, ki je potekal od 16. 9. do 22. 9. 202, se je zaradi epidemioloških razmer in 
slabe vremenske napovedi večina aktivnosti izvedlo v soboto, 18. 9. 2021. Na zaprti Močnikovi ulici in zaprtem delu 
glavnega trga so bile postavljane različne ulične družabne igre za otroke, njihove starše in stare starše, ki smo jih nabavili 
v sklopu projekta: človek ne jezi se, veliki šah, domine, domjenga, frizbi, hodulje, tarča za metanje krogov, tarča za metanje 
mošnjičkov (684,52 EUR). Rokodelsko društvo Driklc je izdelalo velike križce-krožce, ŠD Pedal pa je izvedlo popravljalnico 
koles ter kolesarsko turo za otroke po Cerknem (150 EUR). Prav tako se je nakupilo samolepilne trakove cesta, prilagodljivo 
cesto za dve vozili ter 2 avtomobila na pedale, prometne znake in semafor za otroke v vrtcu (344,36 EUR). 15 % sredstev 
je bilo potrebno nameniti nakupu trajnega sredstva, zato smo kupili 2 stojali za kolesa (333,55 EUR). S strani Ministrstva 
za infrastrukturno nam je bil povrnjen znesek v višini 1.297,79 EUR.   

 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 Povečanje zaposljivosti 
 

Sredstva za javna dela – Mestna knjižnica Idrija so bila porabljena za sofinanciranje zaposlitve preko javnih del v Bevkovi 
knjižnici Cerkno. 
 

 

V okviru omenjenega podprograma smo od meseca marca dalje sofinancirali tudi stroške dela za  osebo vključeno v 
program javnih del z  nazivom Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest, z II. ravnjo strokovne izobrazbe za 
polni delovni čas. 

 



 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
 

Občina Cerkno je skupaj z Občinama Idrija in Logatec vključena v lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem. 
Občina Cerkno zagotavlja sofinanciranje razvojnih nalog LAS s CILjem na podlagi programa izvajanja strategije LAS s CILjem 
za leto 2021 ter sofinanciranje delovanja LAS - izvajanje aktivnosti iz pogodbe o nalogah vodilnega partnerja pri lokalno 
zasebnem partnerstvu LAS s CILjem. 
Od skupno 9.883 EUR je bilo 3.000 EUR namenjenih za pripravo strategije za naslednje programsko obdobje 2021 – 2027.  
 
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. 
 
Preko javnega razpisa so bila sredstva v višini 5.000 EUR namenjena za pokrivanje operativnih stroškov cestnega 
tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih občine. 

 
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. 
 
Projekt IKT Digitalne rešitve za izzive podeželja je projekt sodelovanja med različnimi LASi, namen projekta je bil digitalno 
opismenjevanje prebivalcev podeželja preko organiziranih delavnic. 
Glavna vsebina je bila računalniško izobraževanje po vaseh in v Cerknem, kjer so se izvajale delavnice – in sicer za tiste 
vsebine za katere so izrazili krajani zanimanje. 
Ker je bil namen operacije približati znanje in uporabnost računalniških in digitalnih vsebin čim širšemu krogu 
podeželskega prebivalstva, so bili izobraževalni programi prilagojeni za različne ciljne skupine in načine izvedbe (manjše 
skupine, različna raven predznanja, različen obseg vsebine, trajanje, ….).  
Aktivnosti operacije so bile združene v šest delovnih paketov (vodenje in koordinacija operacije; nakup opreme za 
izvajanje študijskih krožkov, izobraževanja in ostalih skupnih aktivnosti sodelujočih LAS; skupna priprava in izvedba 
programov izobraževanja; skupen nastop na trgu – sodelovanje lokalnih ponudnikov z območij partnerskih LAS; krepitev 
zmogljivosti in izmenjava izkušenj za reševanje izzivov lokalnega razvoja ter implementacija novih rešitev na območja 
sodelujočih LAS; promocija aktivnosti operacije in komuniciranje s širšo javnostjo). 

 

 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 

 

Pokrita tržnica Idrija je skupni projekt Občine Idrija in Občine Cerkno, ki je bil pred leti dobra strateška odločitev za odprtje 
tržne poti v mestu, skupaj z vzporednim spodbujanjem dopolnilnih dejavnosti in razvoja lokalne ponudbe.  
Vzpostavljena je skupina Kmečka tržnica Idrija – Cerkno, kjer večji delež ponudnikov izhaja iz območja občine Cerkno.  
Pokrita tržnica deluje že od leta 2008 (prodaja vsako soboto), z letom 2010 pa neprekinjeno dvakrat tedensko (vsako 
sredo in vsako soboto v tednu). Na leto je to 90 – 100 tržnih dni. Tržnica je pomemben prodajni kanal in element razvoja 
lokalne ponudbe ter odprta izhodiščna prodajna pot za nove ponudnike, ki prihajajo na trg.  
V stroških so bile poleg obratovalnih stroškov vključene naslednje aktivnosti: upravljanje in koordinacija prostora Pokrite 
tržnice; koordinacija rednih tržnih dni v letu (srede, sobote); koordinacija ponudnikov, delo s ponudniki; izvajanje 
programskih aktivnosti; priprava letne vloge za prodajo za skupino ponudnikov; čiščenje, skrb za prostor; izvedba velike 
jesenske tržnice oktobra v Idriji.  
 
Postavka kmečka tržnica Cerkno: po določenem obdobju uvajanja rednih tržnic (do 2x mesečno v letu) in tematskih tržnic 
se je izkazalo, da izvedba rednih tržnic ob sobotah ni tako efektivna, tako iz vidika obiska kupcev kot tudi interesa oz. 



dejanskih možnosti sodelovanja lokalnih ponudnikov za prisotnost in prodajo (pomanjkanje kadra na kmetijah za prodajo 
na več prodajnih mestih na isti dan; uporaba in imetje več davčnih blagajn; čas in efekt glede na dejansko prodajo). 
V okviru področja razvoja lokalne ponudbe se je še naprej izvajalo informiranje in promocija o možnosti nakupa, vršitve 
neposredne prodaje na domu ponudnikov (tako sira in mlečnih izdelkov, medu, zelenjave, sadja, idrijskih žlikrofov, itd.)  
 
V okviru postavke Tehnična podpora društvom, organizacijam v kmetijskem sektorju se je preko javnega razpisa v višini 
141 EUR sofinanciralo delovanje društev, ki so registrirana in delujejo na področju kmetijstva. 
 
Postavka Lokalna hrana v šole in vrtce je bila realizirana v višini planiranih sredstev. Cilj večletnega projekta Lokalna hrana 
v šole in vrtce je bil krepitev zavedanja o pridelavi in uporabi lokalno pridelane hrane, delo z različnimi ciljnimi skupinami 
ter obravnave lokalne hrane iz različnih vidikov. Vzpostavljeno je večletno uspešno sodelovanje z OŠ Cerkno.  
Namen je bil, da se z načrtnim delom in krepitvijo sodelovanja med lokalnimi deležniki, javnimi zavodi in ponudniki 
dolgoročno še poveča delež lokalne hrane v javnih zavodih.  
K povečanju pridelane in zaužite lokalne hrane, spodbujanju zdravega načina življenja in odnos do pridelane hrane v 
lokalnem okolju bomo lahko prispevali le z nadaljnjim sodelovanjem med različnimi deležniki. ICRA aktivno koordinira 
sodeluje z OŠ Cerkno v okviru projekta Zdravi zajtrk. 
 
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 

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. 
 
 
V projektu Dobimo se na tržnici 4 je šlo za nadaljevanje aktivnosti v predhodnih projektih Dobimo se na tržnici. Realizirane 
aktivnosti v letu 2021 so bile: analiza potencialov za razvoj lokalne ponudbe, izobraževanja, delavnice, svetovanja 
(kulinarični/turistični produkti), mreženje, animacija, promocija. 
Do leta 2023 se predvideva povečanje financ za ta projekt (na račun nagrade za uspešnost LAS s CILjem) in v skladu s tem 
razširitev vsebine projekta DSNT 4. Projekt DSNT 4 se je izvajal v okviru tematskega področja »ustvarjanje delovnih mest 
– ukrep vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje delovnih mest«.  
 
 
 



11029003 Zemljiške operacije 
 

Skladno s sprejetim Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Cerkno, ki ga je 
Občinski svet Občine Cerkno sprejel dne 20.6.2012 je bilo dvem lovskim družinam na območju Občine Cerkno (LD Porezen, 
in LD Jelenk) za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Cerkno izplačanih skupno 1.002 EUR sredstev 
iz naslova koncesnine za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 

 

 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
 

Sredstva v višini 6.541 EUR so bila namenjena pokrivanju stroškov najema azilnega mesta za zapuščene živali, kot tudi 
veterinarskih storitev. 

 

1104 Gozdarstvo 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
 

V letu 2021 je Občina Cerkno na osnovi operativnega programa, ki ga je pripravil Zavod za gozdove OE Tolmin za 
vzdrževanje gozdnih cest namenila in porabila 28.680 EUR, poleg tega pa je bilo še 673 EUR sredstev namenjenih plačilu 
pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo mora plačati kot lastnik gozdov. 

 

 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

1202 Urejanje nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 

12029001 Oskrba z električno energijo 
 

Področje obsega porabo in distribucijo električne energije za javno razsvetljavo, poslovne prostore in ostala odjemna 
mesta. Celoletno načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 26.050 € oz. 83,6%.  

 

 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije  

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
 

Občina Cerkno je z Goriško Lokalno Energetsko Agencijo podpisala Pogodbo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta 
Občine Cerkno. V ta namen smo v letu 2021 zagotovili sredstva za izdelavo poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK,  letnemu 
najemu sistema ENS, ter izvedbi energetskega knjigovodstva v objektih OŠ Cerkno, Vrtec Cerkno, GŠ Cerkno, Cerkljanski 
muzej, občinska stavba in VCC, ki vključuje predvsem vzdrževanje informacijskega sistema, posodobitve vnosne strukture, 
dodajanje odjemnih mest… 

 

 

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije  

12079001 Toplotna energija VCC 
 

Za pokritje stroškov ogrevanja v VCC-ju smo namenili sredstva v višini 18.104 EUR.  

 



 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
 

V sklop omenjenega področja proračunske rabe sodi izvajanje zimske službe, katere realizacija je nekoliko nižja glede na 
sredstva, ki so bila načrtovana v okviru rebalansa. Poraba je nekoliko manjša, ker še ni prišlo do izvedbe predvidene solnice 
na cesti proti Jagrščam.  

 
Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti je obsegalo naslednje aktivnosti: 

- krpanje udarnih jam po zimski sezoni z vročo in hladno asfaltno maso, 
- čiščenje koritnic, muld, in propustov, 
- nasip gramoza in utrjevanje makadamskih vozišč, 
- vzpostavitev prevoznosti po elementarnih nesrečah, 
- vzdrževanje cestnih objektov in naprav, 

pri čemer so bila porabljena sredstva v višini 483.157 EUR. 

Na postavki, ki se nanaša na urejanje parkov, trgov, pločnikov in zelenic so bila sredstva namenjena pokrivanju stroškov 
poletnih in jesenskih zasaditev javnih površin. 

 

 

 

 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 

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, katerega rušitev skupaj z ureditvijo obrežnih zidov je stala 
52.565,67 EUR. Od tega zneska je za rušitev 15.395,67 EUR prispeval tudi Spar Slovenija d.o.o., tako da je končni strošek 
rušitve za občino znašal 37.170 EUR. 

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

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.  

 

 

13029003 Urejanje cestnega prometa 
 

Na področju urejanja cestnega prometa so bila porabljena sredstva v višini 151.532 EUR. Sredstva so se porabila predvsem 
za prometno signalizacijo, odmere občinskih cest, za projekt nove avtobusne postaje, preselitev heliporta, izdelavo 
projekta prometne ureditve naselja Cerkno ter izdelavo ocene poškodovanosti občinskih cest. 

 

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. 
 



 

13029004 Cestna razsvetljava 
 

Tekoče vzdrževanje vključuje stroške vzdrževanja javne razsvetljave Občine Cerkno, ki obsega letne preglede vodov javne 
razsvetljave, odpravo okvar na prižigališčih, vodih in svetlobnih telesih, menjavo pregorelih varovalk in zamenjavo 
pregorelih žarnic ter čiščenje svetlobnih teles ipd. Omenjena dela izvaja na osnovi pogodbe Elektro Primorska d.d. 

 

 

14 GOSPODARSTVO 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 

 

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 delovnega mesta, ter enemu za 
samozaposlitev.  

 

 

 

 

V okviru LAS projekta Formica 4 Skupni projekt Občin Logatec, Idrija in Cerkno so bile realizirane vsebine spodbujanja 
coworkingov in podjetništva v lokalnem okolju ter povezovanje med deležniki na celem območju LAS. Poudarek je bil 
tudi na spodbujanju razvoja turističnega produkta geotermalna učna pot. 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 
 

 

Na področju promocije občine in razvoja turizma in gostinstva smo v letu 2021 zagotavljali sredstva v višini 165.054 EUR, 
dejanska realizacija pa je pokazala porabo le teh v višini 166.290 EUR. 

 

 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 

 

Tekoči transferi so bili na omenjenem področju zagotovljeni za delovanje LTO-ja.  

 

 

Pri tej postavki gre v letu 2021 za zagotavljanje plače, nadomestil ter davkov in prispevkov iz plače direktorju zavoda 
Lokalna turistična organizacija Laufar Cerkno, ki je 28. 3. 2021 nastopil nov štiriletni mandat. Poleg njegove plače se krije 
iz te postavke tudi plača, nadomestila ter davki in prispevki še enemu zaposlenemu (=turističnemu informatorju) v tem 
zavodu. Ostalim pogodbeno zaposlenim v LTO Laufar se plača krije iz sredstev, pridobljenih na razpisih za projekte, na 
katere se prijavlja ta zavod. 



V letu 2021 je bilo za plače zgoraj navedenih dveh zaposlenih na LTO Laufar porabljeno 56.548 EUR, ker je skoraj toliko, 
kot je bilo planirano (56.692 EUR). 

 

 Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov so bila v obliki mesečnih dotacij nakazana v celoti.  

 

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), gradbenim pripravljalnim delom (izkop in nasutje tampona ter ureditvi okolice) in zaključnim 
gradbenim delom (betoniranje notranjega poda v kabinah) – zadnje dvoje skupaj je znašalo 2.702 eur. Financiran je bil  
tudi projekt digitalizacije treh enot nepremične kulturne dediščine v okviru MGRT razpisa (idejna zasnova, nakup opreme, 
produkcija, post produkcija itd.). Gre za sofinanciran delež s strani javnega zavoda. Prvotno je bila mišljena digitalizacija 
samo zgornjega dela jame. Je pa kasneje ZVKDS to pogojeval z digitalizacijo tudi spodnjega dela, kar je celoten projekt 
podražilo za približno 15 tisoč EUR. 

 

V zvezi z vzdrževanjem Arheološkega parka Divje babe so bili v letu 2021 pokriti stroški popravila stroški iz naslova 
podjemne pogodbe sklenjene med občino in vzdrževalcem arheološkega parka. 

 

Poleg tega, da smo nosilec znaka Slovenia Green in smo vključeni v Zeleno shemo slovenskega turizma, smo tudi člani 
združenja Konzorcij Slovenia Green, ki združuje vse destinacije s tovrstnim znakom. Strošek članstva v združenju je 400 
EUR na letni ravni. 

V letu 2021 je občina namenila za članstvo združenja Konzorcij Slovenia Green zgoraj navedeni znesek. 

 

 

 

V okviru tiskanih promocijskih gradiv smo poskrbeli za ponatis brošure Divje babe ter pohodniške karte. Poraba v letu 
2021 je bila tolikšna kot je bila načrtovana, to je 1.100 EUR. 

 

Ob otvoritvi digitalizirane jame Divje babe je bil izveden promocijski dogodek, pri čemer je nastal strošek ozvočenja, 
pogostitve udeležencev, ipd. Poraba je bila tolikšna kot je bila načrtovana, to je 500 EUR. 

 

V letu 2021 smo nadaljevali s postavitvijo usmerjevalnih tabel in sicer smo sredstva namenili za postavitev informativnih 
oz. panoramskih tabel (v naselju Reka, v Šebreljah) ter označitev dveh pohodniških poti. V letu 2021 je bilo porabljeno za 
ta namen 1.421 EUR. 

 

V okviru projekta vodilna destinacija je bila financirana plača za eno osebo, ki je delala na njem. Poleg tega je tu vključen 
tudi strošek izvedbe izobraževanj za zaposlene v gostinstvu in turizmu, k izpeljavi katerih smo se zavezali v okviru MGRT 
razpisa. Skupaj je bilo v letu 2021 za ta projekt porabljeno 28.776 EUR. 

Na postavki Razpis STO za promocijo vodilne destinacije smo za obdobje 6-ih mesecev zagotavljali sredstva za eno 
zaposleno osebo. Poleg tega smo v okviru tega projekta izpeljali snemanje promocijskega videa za 5-zvezdično doživetje. 
Izvedli smo tudi digitalno kampanjo preko združenja Aktivna Slovenija. Za ta namen je bilo v letu 2021 porabljeno 
11.774 EUR. 

 



 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki  
 

Predvidene Čistilne akcije naravnega okolja zaradi znane epidemiološke situacije, razen v manjšem obsegu, ni bilo 
mogoče organizirati. 

 

Občina vsako leto v proračunu zagotovi sredstva za odvoz azbestnih plošč, ki se strani občanov zberejo v zbirnem centru 
Cerkno. Stroški odvoza so v letu 2021 znašali 9.166 EUR. Odvoz je bil zagotovljen s strani zunanjega izvajalca. Odvoz 
zbranih azbestnih odpadkov je bil v drugi polovici leta ustavljen zaradi zapolnjenosti deponije na Jesenicah, kje se le-ti 
odlagajo, zato so tudi realizirani odhodki nižji od planiranih. 

 

Občina Cerkno je skupaj z Občino Idrija dolžna pokrivati letne stroške vzdrževanja zaprtih odlagališč Raskovec in Ljubevč. 
Delež Občine Cerkno je 23,3 %. V realizacijo obeh postavk so vključeni stroški monitoringov in rednega vzdrževanja na 
obeh odlagališčih, ki jih preko zunanjih izvajalcev zagotavlja Komunala Idrija. V letu 2021 so bili stroški vzdrževanja in 
monitoringov za odlagališče Ljubevč 11.154 EUR, za odlagališče Raskovec pa so znašali 3.960 EUR. Na obeh postavkah so 
bili realizirani stroški nižji, kot jih je planirala Komunala Idrija. 

 

Porabljena sredstva na postavki zbirni center Cerkno pretežno v celoti predstavljajo stroški dela zunanjega pogodbenega 
delavca, ki opravlja dela na zbirnem centru Cerkno. 

  

Na postavki Ureditev ekoloških otokov, so bila sredstva rezervirana za odmero parcel na ulici Pot na Zavrte za potrebe 
ekološkega otoka tudi v celoti realizirana. Sredstva namenjana za nakup in postavitev betonskih podstavkov za kontejnerje 
kateri do leta 2021 še niso bili opremljeni s podstavki, so bila presežena za 13 %. 

 

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%. 

 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
 

 

Na področju urejanja in nadzora geodetskih evidenc geodetskih evidenc smo pokrivali stroške vzdrževanja občinskega 
prostorskega informacijskega sistema, prehod sistema PISO na nov koordinatni sistem, ter plačilo storitev v zvezi z 
izdelavo evidenc NSZ.  
 

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.  
 

Pričeli smo z izdelavo kataloga urbane opreme za celotno občino. Katalog urbane opreme je dokument, kjer je zbran 
nabor uličnega pohištva (urbane opreme), ki se načeloma uporablja na javnih prostorih v občini. Elementi v katalogu imajo 



enotno zasnovo, gradijo na tipologiji in rešitvah, ki so že prisotne v občini, in vse to nadgrajujejo in usmerjano v celovito 
in poenoteno podobo javnega prostora. Elementi so predstavljeni na nivoju kataloga (možnost izbiranja), kar omogoča 
uporabo za različne konkretne urbane ureditve in hkrati tudi možnost, da elemente izdelajo različni izvajalci. Izdelava 
kataloga je nujna za poenotenje opreme v celotni občini Cerkno. Strošek izdelave kataloga je znašal 9.235 eur. 

 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 
 

Sredstva na PP 1316118 so bila porabljena za kontrolno-servisni pregled igral na javnem otroškem igrišču v Cerknem. 

 

16039004 Praznično urejanje naselij 
 

Realizacija v letu 2021 izhaja iz plačila stroškov, ki se nanašajo na montažo in demontažo  novoletne okrasitve iz leta 2020. 

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 

 

Poraba sredstev proračunskega sklada je prikazana v spodnji tabeli:  

 POSLOVNI PROSTORI PRORAČUN 2021 REALIZACIJA 2021 INDEKS 

130400 Poslovni prostori – stroški upravljanja 1.400 1.161 82,9 

130401 Poslovni prostori – zavarovalne premije 100 27 27,0 

130402 Poslovni prostori – tekoče vzdrževanje  600 185 30,8 

130405 Poslovni prostori – investicijsko 
vzdrževanje 

1.900 2.059 108,4 

 SKUPAJ 4.000 3.432 85,8 

 STANOVANJA    

131627 Rezervni sklad 5.000 3.605 72,1 

131648 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 20.380 16.910 83,0 

131618 Stroški upravljanja stanovanj 9.500 9.947 104,7 

131619 Zavarovalne premije - stanovanja 1.000 917 91,7 

131624 Subvencioniranje obrestne mere 6.650 6.650 100,0 

1316131 Nakup zemljišča za potrebe 
stanovanjske zadruge in novelacija 
projekta 

20.000 0 / 

1316133 Pripravljalna dela pri ustanovitvi 
Stanovanjske zadruge Cerkno 

6.234 0 / 

1316134 Odkup terase – Sedejev trg 4 1.600 0 / 

131620 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj 4.000 1.305 32,6 

131672 Cenitve stanovanj in poslovnih 
prostorov 

1.500 249 16,6 

132009 Subvencioniranje stanarin 3.600 3.516 97,7 

132201 Obresti - VIS 85 53 62,3 



 SKUPAJ 79.549 43.152 54,2 

 

Sredstva rezervnega sklada so bila upravljalcu občinskih stanovanj odvedena v višini 3.605 EUR.  

 

Plan investicijskega vzdrževanja stanovanj za leto 2021 je bil pripravljen na podlagi plana vzdrževanja občinskih 
stanovanj za leto 2021, ki ga je pripravil upravnik občinskih stanovanj in je obsegal tista investicijska vzdrževalna dela, ki 
so bila potrebna za obnovitev uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb. Sredstva na omenjeni postavki so 
bila v letu 2021 izkoriščena v višini 16.910 EUR.  

 

Na podlagi določil 121. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS št. 69/2003), 11. do 18. člena Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. 
RS, št. 131/2003, 142/04, 79/15 in 91/15) ter na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 
62/10, 40/11 in 57/15) je občina lastnikom stanovanj, katerih najemniki so upravičeni do subvencionirane najemnine, 
dolžna plačevati znesek subvencije za najemnino. Pogoji in način določanja upravičenosti do subvencije najemnine so 
določeni v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.  

V občini Cerkno je bilo na dan 31.12.2021 do subvencije najemnine upravičenih 5 najemnikov stanovanj, od tega so trije 
najemniki občinskih stanovanj, dva pa privatnih. 

 

Sredstva v višini 53 EUR smo namenili plačilu obresti za dolgoročni kredit, ki je bil v preteklosti najet za izgradnjo objekta 
VIS na območju občine Idrije in v katerem ima tudi Občina Cerkno svoj delež stanovanjskega fonda. 

 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
 

V letu 2021 smo na področju urejanja občinskih zemljišč porabili sredstva v višini 2.144  EUR, ki so bila v celoti 
namenjena izdelavi cenitvenih poročil.  
  

16069002 Nakup zemljišč 
 

Porabljena sredstva v višini 25.118 EUR so bila namenjena za nakupe parcel (22.828 EUR), poleg same kupnine za zemljišča 
pa postavka vključuje tudi ostale spremljajoče stroške, ki so vezani na nakupe zemljišč in sicer notarske storitve,  ter DPN.  

 

Realizacija nakupa zemljišč 

Parcelna številka Katastrska 
občina 

Površina 
(m2) 

Vrsta dejanske 
rabe 

Orientacijska 
vrednost v EUR 

Stanje na dan 
31.12.2021 



333/2 

 

 

 

327/2 

Orehek 

 

 

 

Orehek 

290 

 

 

 

583 

10+34 kmetijska 
zemljišča 
 brez trajnih 
 nasadov in javna 
občinska cestna 
 infrastruktura 
 
10 kmetijska 
zemljišča brez 
 trajnih nasadov 
 
34 javna občinska 
cestna 
 Infrastruktura 

Zemljišči v celoti 
= 1.000 

Po večkratnih 
dopisih v obe 
smeri preko 
odvetnice 
lastnika 
zemljišč si je na 
koncu lastnik 
zemljišč 
premislil in ju 
ne namerava 
prodati (e-
pošta odvetnice 
z dne 15. 12. 
2021). 

935/3 Otalež 299 90 nedoločena 
raba, 31 tloris 
stavbe 

Približno 70 m2 
stavbnega 
zemljišča = 980 

To zemljišče je 
predvideno za 
odmero in nato 
menjavo 
odmerjenega 
dela z občino. 
Občina pa 
pripravlja 
podlago za 
odmero in 
menjavo 
drugega 
zemljišča. Za to 
slednje je 
objavljena 
ugotovitvena 
odločba o 
umiku javnega 
dobra, nato 
sledi 
predložitev 
dokumentov 
notarki. 

76/3 (del zemljišča) 

 

 

Cerkno 

 

662 

 

 

 

90 nedoločena 
raba, 10 kmetijska 
zemljišča brez 
trajnih nasadov, 31 
tloris stavbe 

Približno 25 m2 
zemljišča = 700 

Del 
navedenega 
zemljišča je 
predviden za 
menjavo z 
občino, občina 
pa naj bi 
odmerila del 
zemljišča 
1332/5 k. o. 
Cerkno, ki ima 
status javnega 
dobra. Predlog 
za umik javnega 
dobra je 
pripravljen za 
februarsko sejo 
občinskega 
sveta. 

700/8 

702/1 

Gorenji Novaki 

 

976 

455 

20 gozdna 
zemljišča, 50 
neplodna zemljišča, 

Zemljišča v celoti 
4.836 m2 = 2.418 

Postopek 
odkupa zemljišč 
od zasebnega 



703/4 

703/1 

693/1 

697/1 

693/2 

697/3 

700/7 

700/4 

697/2 

25 

231 

235 

344 

831 

59 

1312 

275 

93 

10 kmetijska 
zemljišča brez 
trajnih nasadov 

 

lastnika, ki so v 
naravi 
odmerjena 
cesta, je pri 
koncu. V 
zemljiški knjigi 
je dne 12. 1. 
2022 vidna 
plomba, 
dokončnost 
vpisa novega 
lastnika v ZK 
sledi v kratkem. 

2113/3 Otalež 12.929 10 kmetijska 
zemljišča brez 
trajnih nasadov, 50 
neplodna zemljišča 

Približno 850 m2 
zemljišča 
(odmerjena 
cesta) = 425 

Zemljišče je bilo 
za namen 
menjave z 
zemljiščem 
občine 
odmerjeno, 
nova parcelna 
št. je 2113/11. 
Menjalna 
pogodba je bila 
podpisana, dne 
25. 1. 2022 je 
bila 
posredovana 
davčna 
napoved na 
FURS. Po tem 
sledi 
predložitev 
dokumentov 
notarki za 
prenos 
lastništev v ZK. 

786/5 Gorenji Novaki 623 10 kmetijska 
zemljišča brez 
trajnih nasadov, 50 
neplodna zemljišča 

Zemljišče v celoti 
623 m2 = 311,5 

Izvedeno 

588/5 Gorje 6.979 10 kmetijska 
zemljišča brez 
trajnih nasadov 

Približno 400 m2 
zemljišča, delno 
(250 m2) kot 
stavbno, del (150 
m2) za širitev 
ceste = 6.075 

Odkup dela 
zemljišča naj bi 
občina izvedla 
za potrebe 
avtobusnega 
postajališča. 
Pred odmero je 
potrebno 
narediti 
projekt. 
Geološko 
poročilo je 
narejeno, prav 
tako tudi 
geodetski 
posnetek 
območja. V 
postopku je 
izbor 
projektanta – 



prometnika za 
izdelavo idejne 
zasnove 
postajališča.  

1427/2 Cerkno 20 90 nedoločena raba Zemljišče v celoti 
= 560 

Izvedeno 

260 (del zemljišča) Gorje 8.834  10 kmetijska 
zemljišča brez 
trajnih nasadov, 31 
tloris stavbe, 90 
nedoločena raba 

 

Približno 100 m2 
zemljišča: = 
1.400 

Del zemljišča, ki 
naj bi ga 
lastnika 
menjala in bi 
postal last 
občine, smo 
kasneje 
vzajemno 
ocenili kot 
nepotreben. 
Tako ni prišlo 
do menjave 
delov zemljišč, 
ampak samo do 
odmere in 
prodaje dela 
občinskega 
zemljišča. 

580/13 

 

 

580/16 

 

 

Gorje  

 

 

Gorje 

179 

 

 

410 

 

 

90 nedoločena 
raba, 10 kmetijska 
zemljišča brez 
trajnih nasadov 

90 nedoločena 
raba, 10 kmetijska 
zemljišča brez 
trajnih nasadov 

 

Zemljišče v celoti 
179 m2 = 89,5 

 

Zemljišče v celoti 
410 m2 = 205 

Izvedeno 

6/5 

 

361/9 

Gorje 

 

Gorje 

23 

 

31 

31 tloris stavbe 

 

90 nedoločena raba 

 

Zemljišče v celoti 
23 m2 = 11,5 

Zemljišče v celoti 
31 m2, od tega 8 
m2 stavbnega in 
23 m2 
kmetijskega = 
123,5 

V teku je 
določanje 
vrednosti obeh 
zemljišč za 
odkup od 
zasebnega 
lastnika. 

475/6
 
368/4
 
679/8 

475/7
 
368/5
 
679/10  

458/7  

458/4 

Zakriž  10 kmetijska 
zemljišča brez 
trajnih nasadov, 90 
nedoločena raba, 
20 gozdna zemljišča 

Zemljišča v celoti 
2.431 m2 = 
1.215,50 

V postopku je 
odobritev 
pravnega posla 
na UE. 

599/1 (del parcele) Cerkno 2.515 90 nedoločena raba Ozek del parcele 
ob Goriški cesti 

Dne 25. 1. 2022 
je občina z 



za kolesarsko 
pot, pribl. 340 
m2 = 9.520 

lastnikom na 
sestanku na 
temo vseh 
aktualnih parcel 
za menjavo/ 
prodajo/ nakup 
izrazila potrebo 
po odkupu dela 
parcele. 
Končnega 
dogovora z 
lastnikom še ni, 
pogovori 
potekajo 
naprej. 

723/6 

 

723/8 

Planina 308 

 

68 

90 nedoločena raba Zemljišči v celoti 
376 m2, od tega 
308 stavbnega in 
68 m2 
kmetijskega = 
4.346 

Zemljišči sta od 
zasebnega 
lastnika in 
predmet 
menjave z 
občino. Lani 
jeseni je bila 
izvedena 
dodatna 
odmera 
sosednjih 
zemljišč, da bo 
širina 
odkupljenih 
zemljišč za 
dovozno cesto 
v naselje 
skladna z 
zahtevanimi 
normativi. 

85/5 Bukovo 228 10 kmetijska 
zemljišča brez 
trajnih nasadov, 90 
nedoločena raba 

Zemljišče v celoti 
228 m2 = 114 

Zemljišče naj bi 
občina odkupila 
za namen 
širitve ceste 
skupaj z delom 
zemljišča 85/4. 
Odmera slednje 
je bila na 
terenu lansko 
leto izvedena, 
vendar elaborat 
še ni bil v celoti 
potrjen zaradi 
poteka procesa 
dedovanja v 
enem primeru 
lastnikov 
zemljišč na 
odmerjeni trasi 
ceste. 

205/33 Bukovo 1.108 90 nedoločena 
raba, 20 gozdna 
zemljišča 

Zemljišče v celoti 
1.108 m2 = 554 

Zemljišče je 
predvideno za 
menjavo z 
občino in se 
navezuje na 



predhodni 
primer. 

504/3 

 

504/11 

Jesenica 1.391 

 

438 

90 nedoločena 
raba, 20 gozdna 
zemljišča 

10 kmetijska 
zemljišča brez 
trajnih nasadov, 90 
nedoločena raba 

Zemljišče v celoti 
1.391 m2 = 696 

Zemljišče v celoti 
438 m2 = 219 

Lastnik obeh 
zemljišč za zdaj 
le teh ni 
pripravljen 
prodati po 
predlaganih 
pogojih, primer 
je v teku. 

*44/1 

*44/3 

Cerkno 174 

40 

31 tloris stavbe 

31 tloris stavbe, 90 
nedoločena raba 

Delež obeh 
zemljišč do 1/5 = 
42,8 m2 = 1.394 
(po dani ponudbi 
na osnovi nakupa 
po metodi 
neposredne 
prodaje) 

Izvedeno 

299/62 Labinje 405 10 kmetijska 
zemljišča brez 
trajnih nasadov 

Zemljišče v celoti 
= 1.620 (na 
osnovi prodaje v 
neposredni 
bližini) 

Izvedeno 

735/33 

705/5 

Cerkno 178 

44 

 

30 poseljena 
zemljišča 

90 nedoločena raba 
32 javna državna 
cestna 
infrastruktura 
 

Zemljišči v celoti 
= 6.216 

Izvedeno 

585/1 

586/4 

585/2 

586/20 

*287 

Cerkno 992 

938 

1.358 

748 

56 

10 kmetijska 
zemljišča brez 
trajnih nasadov,  

90 nedoločena 
raba, 31 tloris 
stavbe 

Zemljišča v celoti 
= 125.000 

Oktobra leta 
2021 je bila 
izdelana 
cenitev 
zemljišč. S 
pooblaščencem 
lastnice smo v 
kontaktu za 
odkup, 
pogovori se 
bodo 
nadaljevali 
spomladi letos. 

510/50 Reka – Ravne 912 10 kmetijska 
zemljišča brez 
trajnih nasadov 

Zemljišče v celoti 
= 1.988 

Oktobra leta 
2021 je bila 
podpisana 
prodajna 
pogodba za 
odkup zemljišča 
v last Občine 
Cerkno. V 
postopku je 
odobritev 
pravnega posla. 

558/5 

558/6 

Cerkno 957 

970 

10 kmetijska 
zemljišča brez 
trajnih nasadov 

Zemljišči v celoti 
= 10.000 

Izvedeno 



176/9 Orehek 2.413 kmetijska zemljišča, 
gozdna zemljišča 

Zemljišči v celoti 
= 1.448 

Izvedeno (ni 
bilo v planu) 

383/29 Otalež 921 20 gozdna zemljišča Zemljišče v celoti 
= 461 

Na tem 
zemljišču se 
nahaja vodno 
zajetje 
vodovoda. S 
prodajalcem se 
dogovarjamo v 
ceni odkupa. 

1807/3 

1803/4 

1803/2 

1799/7 

1799/6  

1799/13 

Šebrelje 82 

205 

79 

105 

33 

151 

 

20+34 gozdna 
zemljišča in javna  

občinska cestna 
infrastruktura 

34 javna občinska 
cestna  
infrastruktura 
 

10+34 kmetijska 
zemljišča brez  

trajnih nasadov  

in javna občinska 
cestna 
infrastruktura 

Zemljišča v celoti 
= 328 

Zemljišča so 
namenjena za 
občinski odkup 
oz. je 
predvidena 
menjava 
zemljišč za 
zemljišča, ki so 
v lasti občine in 
so imela status 
javnega dobra. 
Slednje je bilo 
decembra 2021 
umaknjeno, 
tako da se 
lahko postopki 
menjave 
zemljišč 
nadaljujejo. 

 

 

 

 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 Primarno zdravstvo 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 
 

Sredstva na PP 131700 ZP Cerkno – nakup opreme so bila porabljena za nakup osebnega avtomobila za potrebe ZP Cerkno, 
na postavki »Vzdrževanje avtomatskih defibrilatorjev« pa za tekoče vzdrževanje defibrilatorjev. 
 
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. 

 



 

 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
 

 

Sredstva na PP 131702 – Zagotavljanje ekipe nujne medicinske pomoči 
Občina Cerkno že od leta 2002 zagotavlja del sredstev za pokrivanje stroškov dela za stalno pripravljenost še ene ekipe 
nujne medicinske pomoči (le-ta je potrebna zaradi specifike terena). Zdravstveni dom Idrija ima za območje občin Idrija 
in Cerkno organizirano 24-urno zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov 
poškodovanih in obolelih oseb. Služba NMP ustreza standardu B-ok, kar pomeni, da je ekipa (zdravnik, zdravstveni tehnik, 
voznik reševalec) prisotna v ZDI 24 ur vse dni v letu in je sposobna izvoziti v 2 – 5 min. V primeru potrebe po istočasni 
intervenciji dveh ekip (dva klica) imajo II. ekipo v pripravljenosti ponoči  (zaposleni so na domu), ki zapusti ZD v 20 - 30 
min po prevzetem klicu. O izhodu I. ekipe je takoj obveščena ekipa II v pripravljenosti. Bili so že tudi primeri, ko so bile na 
terenu istočasno tri ekipe. V ekipo NMP vstopajo urgentni zdravniki iz ambulant in dežurni (ponoči in vikendi). ZD Idrija 
ima ob vikendih in praznikih organizirano dežurstvo tako, da sta od 7.00 do 19.00 dežurna po dva zdravnika (dve ekipi 
NMP), kar pripomore k hitri obravnavi pacientov in skrajšanju čakanja v času dežurstva.  
 
 
Sredstva na PP 131703 – Zdravstveno zavarovanje občanov so bila porabljena za plačilo obveznega zdravstvenega 
zavarovanja brezposelnih za mesec december 2020, sredstva na postavki 131704 pa za plačilo storitev mrliških ogledov. 
Z januarjem 2021 je plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja brezposelnih in storitev mrliško ogledne službe prevzela 
država. 
 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 
 

 

Postavitev spomenika Francetu Bevku – sredstva v višini 4.924 EUR  so bila  porabljena za modeliranje in izdelavo 
bronastega portreta Franceta Bevka. 
 
 
Sredstva na omenjenem področju proračunske rabe so bila porabljena tudi za vzdrževanje grobišč na območju občine 
Cerkno, za kar so bile z izvajalci – fizičnimi osebami sklenjene podjemne pogodbe. Poleg tega pa so se v letu 2021 
zagotovila tudi sredstva v višini 2.776 EUR za obnovo spominskih plošč v občini in nabavo prapora ZB. 
 
 
Mestnemu muzeju Idrija se je v okviru sredstev za investicije sofinanciralo investicijsko vzdrževanje na Bevkovi domačiji v 
Zakojci ter zamenjavo svetil v Muzeju Cerkno. 
 
 
 
 
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. 

 

18029002 Premična kulturna dediščina 
  



V okviru omenjenega podprograma smo v proračunskem letu 2021 zagotavljali sredstva za pokrivanje obratovalnih 
stroškov Mestnemu muzeju Idrija (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, zavarovanje nepremičnin), ter 
programskih stroškov, s katerimi se je sofinanciralo izvedbo razstave Andrine pesmi v čipki.  

 
 
Sredstva iz proračunske postavke Premična in nesnovna kulturna dediščina so bila razdeljena na podlagi točkovanja vlog, 
ki so prispele na javni razpis. Podlaga za vrednotenje in razdelitev sredstev je Pravilnik o izbiri in vrednotenju kulturnih 
dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno. Sredstva so bila dodeljena petim društvom v  višini 3.580 EUR.  
Društvu godbenikov so bila sredstva nakazana na podlagi neposredne pogodbe in predloženega zahtevka v  višini 9.129 
EUR. 
 
 
 

1803 Programi v kulturi 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
 

 

V letu 2021 je Občina Cerkno za zagotavljanje plač in prispevkov zaposlenih v javnem zavodu Mestna knjižnica in čitalnica 
Idrija na osnovi zahtevkov namenila sredstva v višini 81.559 EUR. Stroški dela so bili načrtovani skladno z Zakonom o 
sistemu plač v javnem sektorju in sprejeto delitvijo, ki sta jo oba župana podpisala meseca avgusta leta 2008.  
 
 
Za nakup knjižničnega gradiva je Občina Cerkno v letu 2021 prispevala sredstva v višini 7.500 EUR, poleg omenjenih 
sredstev pa zavod vsako leto pridobi še določen del sredstev s strani državnega proračuna – Ministrstva za kulturo.  
 
 
Materialni stroški Bevkove knjižnice Cerkno se pokrivajo iz proračuna Občine Cerkno, za kar je bilo v letu 2021 z mesečnimi 
dotacijami nakazanih 12.000 EUR.  
 

 

Na področju založniške dejavnosti smo v letu 2021 zagotavljali sredstva za sofinanciranje izdaje Idrijskih razgledov.  

 

 

 

 

 

18039002 Umetniški programi 
 

V letu 2018 je Občina Cerkno na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi in v skladu s Pravilnikom o 
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov s sredstvi v višini 30.000 
EUR pristopila k sofinanciranju tradicionalnih prireditev z mednarodno udeležbo za štiriletno programsko obdobje, v letu 
2020 pa  s sredstvi v višini 11.000 EUR k sofinanciranju tradicionalnih prireditev z mednarodno udeležbo za dvoletno 
programsko obdobje. Na razpis za štiriletno programsko obdobje se je prijavil en izvajalec (JAZZ Cerkno), na dvoletnega 
pa dva subjekta (C.M.A.K in Foto klub Cerkno). Sredstva na PP 131879 so bila porabljena v višini 2.550 EUR, ker en 
prijavitelj v letu 2021 ni predložil zahtevka za izplačilo sredstev. 
 

 

18039003 Ljubiteljska kultura 
 

Na omenjenem področju proračunske rabe v letu 2021 so bila sredstva, namenjena sofinanciranju programov Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Idrija, porabljena v višini 1.046 EUR za izvedbo revije pevskih 
zborov. 



 
 
V letu 2021 sta bili realizirani zasnova in izvedba novega festivala lesa in rokodelstva.Na območju Občine Cerkno so 
podjetja pa tudi posamezniki, obrtniki in ljubiteljski rokodelci, ki se ukvarjajo s pridobivanjem lesa, predelavo in obdelavo 
lesa. Realizirane aktivnosti so bile: animacija, združevanje in mreženje zainteresiranih za predstavitev na Festivalu; 
pridobivanje in angažiranje zunanjih razstavljavcev; promocija rokodelcev in drugih razstavljavec; promocija Festival kot 
turistične prireditve; organizacija in izvedba strokovnega dela prireditve; plan razvoja za naprej. 

 

 
LTO Laufar Cerkno je v letu 2021 skupaj s partnerji poskrbel za pripravo in izvedbo dogodkov v sklopu Bevkovega leta, ki 
so zaradi epidemije COVID-19 potekali v prilagojeni obliki. 

 
Preko javnega razpisa za Sofinanciranje javnih prireditev v občini Cerkno se je sredstva razdelilo med osem prijaviteljev. 
Maksimalni delež sofinanciranja je 80 % upravičenih stroškov. Zaradi znanih zdravstvenih težav so zahtevke oddala le štiri 
društva, katerim je Občina nakazala sredstva v višini 1.826 EUR. 
 
 
Na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti je proračun v letu 2021, s sredstvi v višini 6.515 EUR, podprl delovanje šestih 
društev. Sofinanciranje društev je potekalo na osnovi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno.  

 
 
 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura  
 

Na področju informiranja smo v proračunu zagotovili sredstva za sofinanciranje programa Radia Cerkno v višini 14.500 
EUR. V interesu občine je, da z dodeljenimi sredstvi prispeva k dvigu kvalitete informiranja občanov ter širitvi dejavnosti 
javnih medijev.  

 
 
16.895 EUR je bilo namenjenih izdaji štirih številk Cerkljanskih novic in sicer gre za stroške tiskanja, oblikovanja, fotografij,  
poštnine, ter prejemkov zunanjih sodelavcev. 

 

 

1804 Podpora posebnim skupinam 

18049001 Programi veteranskih organizacij 
 

S sredstvi v višini 1.495 EUR smo v letu 2021 sofinancirali delovanje Območnega odbora ZZB NOV in domicilnih odborov 
ter Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo.  
 

 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 
 

Za razdelitev sredstev v okviru PP »Aktivna starost« je bil v letu 2021 objavljen javni razpis, na katerega se je prijavilo eno 
društvo, kateremu je bilo nakazano 520 EUR.  
 
 
 
Podprli smo delovanje društev in posebnih skupin v višini 1.002 EUR (Radio klub Cerkno, Društvo upokojencev in Združenje 
šoferjev in avtomehanikov Cerkno), ki ne sodijo v sklop kulturnih ali športnih društev. 

 



 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 Programi športa  
 

Po kriterijih, ki jih določata nov Zakon o športu in Odlok o financiranju športa v občini, so bili v letu 2021 iz občinskega 
proračuna sofinancirani športni programi in prireditve štirih društev v višini 13.628 EUR.  
 
 
 
Podpora v višini 1.700 EUR je bila namenjena tudi vsakoletni odmevni prireditvi »Maraton Franja«. 
 
 
Na proračunski postavki Vzdrževanje športnih objektov so bila sredstva v višini 6.930 EUR porabljena za menjavo vrtiljaka 
in klopi na javnem otroškem igrišču ter za postavitev košarkarskih košev, 608 EUR za zavarovanje, 351 EUR pa za tekoče 
vzdrževanje javnega otroškega igrišča v Cerknem. 

 
 

 

18059002 Programi za mladino 
 

V okviru programov za mladino v letu 2021 sredstva na PP1318103 – Programi za otroke, 1318106 - Trajno urejanje 
problematike prostorov za društva, na  proračunski postavki 1318106 – Otroško igrišče »Mostanija« sredstva niso bila 
porabljena. 
 
 
V okviru postavke Pravljična dežela je občina namenila sredstva za nakup materiala za novoletne voščilnice, ki so bile 
poslane otrokom, ki obiskujejo vrtec in prvi razred OŠ v občini. Predviden program je bil zaradi epidemije izveden v zelo 
okrnjeni obliki in sicer se je izvedla samo vožnja Dedka mraza s kočijo ter obisk Dedka mraza v naselju Cerkno in drugih 
krajih po krajevnih skupnostih. 

 

S sredstvi na PP 1318108 - Komisija za mlade - se je Inštitutu za mladinsko politiko Ajdovščina poplačalo izdelavo Lokalnega 
programa za mlade Občine Cerkno za obdobje 2021 – 2025. 

 
Na osnovi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in letovanj so bili sofinancirani programi 
sedmih društev v višini 10.739 EUR. 
Občina Cerkno je v letu 2021 nadaljevala tudi s sofinanciranjem plače sekretarke ZPM Idrija v višini 5.500 EUR. 

 

V letu 2021 je bilo za Večnamenski center Cerkno namenjenih 8.599 EUR. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje 
materialnih stroškov in zavarovanje objekta. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 Vrtci 
 

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva predšolskih 
otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakonu o 
vrtcih.  
Sredstva, predvidena za dejavnost vrtcev, so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v 
višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih 
z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem.  
Prav tako je lokalna skupnost dolžna vrtcu zagotavljati tudi sredstva v višini programa brez stroškov živil za število otrok, 
ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom.  



V vrtcu Cerkno je v šolskem letu 2021/2022 v 10-ih oddelkih vpisanih 176 otrok, v ostalih vrtcih (Idrija, OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas – Poljane, Antonov Vrtec Železniki, Vrtec Logatec, Vrtec Most na Soči in Vrtec Stražišče Kranj) pa še cca 35 
otrok. Razliko med polno ceno programa in plačili staršev se pokriva vsem otrokom, ki imajo stalno prebivališče v občini 
Cerkno ne glede na to, v katerem kraju dejansko obiskujejo vrtec.  
 
 
Sredstva na proračunskih postavkah »Drugi zakonsko predpisani stroški« so bila porabljena za poplačilo specialnih 
pedagogov za dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami in spremstvo otrok s posebnimi potrebami.  
 

 

S sredstvi na PP 131931 - investicijsko vzdrževanje se je saniralo stene v kuhinji vrtca, v okviru PP 131967 - tekoče 
vzdrževanje so bila sredstva porabljena za brušenje in lakiranje  igralnice, iz PP 131949 - nabava opreme  se je  poplačalo 
nabavo bojlerja. 

 

V letu 2021 so bile iz PP 131979 izplačane subvencije v višini 800 EUR staršem dveh otrok, ki niso dobili mesta v vrtcu.  

 

 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 Osnovno šolstvo 
 

Za logopedsko obravnavo otrok v osnovni šoli v Cerknem se je v letu 2021 namenilo 8.220 EUR. 
Na področju osnovnošolskega izobraževanja lokalna skupnost v skladu z normativi in standardi zagotavlja sredstva za 
pokrivanje stroškov, ki so vezani na uporabo prostora (kurjava, elektrika, zavarovanja stavb in opreme, komunalne storitve 
…). V proračunu načrtovana sredstva v višini 54.000 EUR so bila zavodu v celoti tudi zagotovljena.  
Prav tako je bilo potrebno pokriti tudi stroške za plače zaposlenih, ki jih Ministrstvo za šolstvo ne priznava v sistematizaciji 
in se tako izvajajo izven obsega financiranja s strani MIZŠ. Vključene so storitve psihologa, dodatnih oddelkov podaljšanega 
bivanja, jutranjega varstva in varstva vozačev (v času zaprtja šole pomoč ranljivim skupinam) ter plavalnega 
opismenjevanja. Na letni ravni je ustanovitelj financiral dodatne programe v OŠ Cerkno v višini 42.458 EUR. 
 
 
V okviru PP 131941, PP 131977 in PP 131986 so bila sredstva porabljena za nabavo pralnega stroja, obnovo sanitarij na 
razredni stopnji in športnih dvoran. 
 
 
OŠ Cerkno je izvedla tudi delno revizijo poslovanja, za kar je občina zagotovila 1.800 EUR. 
 
 
V letu 2021 je bilo za pripravo dokumentacije in izvedbe Javnega naročila za izvajanje šolskih prevozov za štiriletno 
obdobje zunanjemu izvajalcu plačano 2.840 EUR. 
 
 

19039002 Glasbeno šolstvo 
 

Realizacija je bila v načrtovani višini. Sredstva proračuna so bila v obliki mesečnih dotacij nakazana Glasbeni šoli Idrija za 
pokrivanje materialnih stroškov oddelka glasbene šole v Cerknem. 
 
 
 
 

1905 Drugi izobraževalni programi 

19059001 Izobraževanje odraslih 
 

Realizacija na postavki 131946 -Vseživljenjsko učenje vključuje sredstva za programe, ki so zagotovljeni s strani razvojne 
agencije ICRA d.o.o. Izvedena so bila izobraževanja za odrasle (tečaj angleščine, italijanščine, računalniško in digitalno 



opismenjevanje, tečaj slovenščine za tujce), študijski krožki (Razgibajmo se, Makrame) izvajali pa so tudi LAS projekt 
»Digitalne rešitve za izzive podeželja«  
 
Čipkarski šoli Idrija se je namenilo 348 EUR za poplačilo materialnih stroškov. 

 
 

 

19059002 Druge oblike izobraževanja 
 

Projekt NAOKOLI se je v letu 2021 zaključil z izvedbo izobraževanj za vzdrževalce visokih gred in širšo javnost. 

 

 

1906 Pomoči šolajočim 

1906001 Pomoči v osnovnem šolstvu 
 

 

Poplačilo stroškov šolskih prevozov izhaja iz 56. člena Zakona o osnovni šoli. V letu 2021 je bilo potrebno v proračunu 
zagotoviti sredstva v višini 168.446 EUR. Financiranje se nanaša na avtobusne in kombi prevoze ter sofinanciranje 
prevozov otrokom, ki so od šole oz. postajališča oddaljeni več kot 4 km oziroma za prvošolce, ne glede na oddaljenost, 
prevoz pa jim zagotavljajo starši.  
V letu 2021 se je zaključilo z analizo in optimizacijo šolskih prevozov in izvajalcu plačalo še 732 EUR.  

 
 

20 SOCIALNO VARSTVO 

2002 Varstvo otrok in družine 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 
 

 

Sredstva so bila namenjena izplačilom enkratnih denarnih pomoči za novorojene otroke, ki imajo z enim od staršev stalno 
prebivališče na območju občine Cerkno. Denarna pomoč se dodeljuje na podlagi Pravilnika o denarni pomoči za 
novorojence (Uradni list RS št. 56/08). S sredstvi v višini 9.365 EUR smo pokrili izplačilo denarne pomoči 40 novorojencem. 
Poleg denarne pomoči poklonimo novorojencu tudi praktično darilo. 

 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

20049001 – Centri za socialno delo 
 

Za storitve socialne preventive, kamor spadajo učna pomoč učencem in mladinske delavnice, je bila med Občino Cerkno 
in Centrom za socialno delo Idrija podpisana pogodba, ki je bila v letu 2021 tudi realizirana.  
 

 

 

20049002 Socialno varstvo invalidov 
 

Sredstva so bila namenjena plačilu zavodskega varstva razvojno prizadetim osebam, ki so do tega upravičene po Zakonu 
o socialnem varstvu. V posebnih domovih in sicer (VDC Nova Gorica, Socialno varstveni zavod Dutovlje, VDC Dornava) je 
bilo vključenih pet oseb iz naše občine. Sredstva, ki jih je proračun namenil za pokrivanje tovrstnih storitev, so znašala 
58.450 EUR. 
 
 

20049003 Socialno varstvo starih 
 



Izvajalec storitve Pomoč družini na domu na območju občine Cerkno je Dom upokojencev Idrija, kateremu je bila leta 
2013, na osnovi javnega razpisa, dodeljena koncesija za izvajanje tovrstne socialnovarstvene storitve na območju občine 
Cerkno. Pomoč na domu vključuje gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju 
socialnih stikov, ki jo izvajata dve zaposleni oskrbovalki. Tovrstno pomoč je v letu 2021 mesečno koristilo od 20 do 25 
uporabnikov. Sredstva za sofinanciranje izvajanja pomoči na domu so v letu 2021 znašala 42.846 EUR. 
 
 
Po Zakonu o socialnem varstvu smo v letu 2021 plačevali oziroma doplačevali domsko oskrbo cca 26 našim občanom. 
Večina oskrbovancev je nameščenih v Domu upokojencev Idrija, nekaj pa jih je tudi v drugih domovih po Sloveniji (Črni 
vrh nad Idrijo, Podbrdo, Žalec, Logatec, Kuzma). Višina sredstev, ki je bila porabljena za te namene, je znašala 121.962 
EUR. 
 
 
Sredstva na PP 132046 so bila namenjena poplačilu stroškov za izvajanje programa »Prevozi za starejše Prostofer«, ki je 
zaživel z mesecem marcem preteklega leta. V letu 2021 se je opravilo 103 prevoze. Največ prevozov je bilo na relaciji 
Cerkno-Ljubljana in Cerkno-Šempeter. Sredstva v višini 2.133,00 EUR so bila namenjena vodenju projekta Prostofer 
zavoda Zlata mreža, 1.053,00 EUR je bilo porabljenih za nakup goriv ter letne vinjete, 59 EUR pa za izdelavo nalepke 
Prostofer in označbe, da je bil avtomobil kupljen v sklopu projekta Krepitev skupnosti. Poleg tega je bilo za servisni pregled, 
registracijo vozila in zavarovanje avtomobila namenjenih 938 EUR.  

 
 
 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
 

Proračunska sredstva na postavki Izredne družbene pomoči v letu 2021 niso bila porabljena, za pogrebnine pa je bilo 
porabljenih 4.430 EUR. Sredstva na PP 132042 so bila namenjena sofinanciranju dejavnosti programa Zavetišče za 
brezdomce v okviru društva Šent v Novi Gorici. 
 

 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 

Vsebina podprograma predstavlja sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega 
varstva, Območno združenje RK, Karitas, DU Cerkno). Sredstva so v celoti realizirana v načrtovani višini, izplačila so se 
vršila na osnovi dotacij ali prejetih zahtevkov. V letu 2021 so bili iz občinskega proračuna sofinancirani programi petnajstih 
društev s področja socialnega varstva, ki so jim bila odobrena sredstva preko javnega razpisa. 
 
 
 
PP 132045 – 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.  

 

 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 
 

 



 

 

V letu 2021 smo za odplačilo obresti v preteklosti najetih kreditov načrtovali 7.034 EUR, dejanska realizacija pa je bila v 
višini 6.981 EUR.  

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč    

23029001 Rezerva občine 
 

 

Stalna proračunska rezerva je bila oblikovana skladno z 49. členom Zakona o javnih financah. V rezervni sklad je bilo v letu  

2021 izločenih 56.000 EUR. Poraba sredstev rezerv pa se lahko izvaja v skladu z določili Zakona o financiranju občin in 
Zakona o javnih financah, kar pomeni, da je obseg in način porabe predpisan. V letu 2021 so bila sredstva rezerv 
porabljena za naslednje namene: 

 

Izvajalec Štev. računa Znesek (v EUR) Namen porabe 

KIMI D.O.O. P3B3-VP-211439 278,60 Penilnik za dolivanje razkužila 

SYSTEMAIR D.O.O. 21/089 397,43 Refundacija plače - usposabljanje 

KGZ IDRIJA Z O.O. 757/21-08 309,95 Folija UV 

KOLEKTOR KFH  D.O.O. 
21/231 

28,57 Refundacija plače intervencija – 
Zakriž 

KENDALES D.O.O. 
21/242 

62,69 Refundacija plače intervencija – 
Zakriž 

MIRO SEDEJ S.P. 
21/245 

44,31 Refundacija plače intervencija – 
Zakriž 

KGZ IDRIJA Z O.O. 1332/21-08 79,12 Folija UV 

DOMEL D.O.O. 21/294 200,77 Refundacija plače - usposabljanje 

I. Stanje rezerv na dan 31.12.2020 38.558,17 € 

II. Oblikovanje rezerv 56.000,00 € 

SKUPAJ: 94.558,17 € 

III. Poraba sredstev rezerv  1.401,44 € 

IV. OSTANEK (stanje sredstev na dan 31.12.2021)          93.156,73 € 

 

 

 

23029002 – Posebni programi pomoči v primeru nesreč 
 

V okviru posebnega programa pomoči v primeru naravnih nesreč se je v letu 2021 saniralo plaz na cesti Bukovo – Grahovo 
v vasi Bukovo ter uredilo hudournik nad Bevkovo domačijo v Zakojci. 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.  
 

  

2303 Splošna proračunska rezervacija  

23039001 Splošna proračunska rezervacija 
 

V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, 



da niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. Sredstva 
proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Občina Cerkno izkazuje na 
omenjeni postavki porabo v višini 12.780 €. 

Sredstva splošne proračunske rezerve so bila porabljena za sledeče namene: 

 

Opis dokumenta Znesek  

Zamudne obresti Borovinšek Matic Plačilo: 7/15-20/0104-KOMUNALA d.o.o.  215,10 

Dolg iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika za najemnika Gantar Franc - 
kom. storitve Plačilo: 6/15-20/0104-KOMUNALA d.o.o.  632,40 

Vodarina Plačilo: 20110118/0002-OBČINA CERKNO  4,10 

Smeti Ravne 50 Plačilo: 20553926/0104-KOMUNALA d.o.o.  5,05 

RAČUN št.:2900-1220-12182 Plačilo: 2900-1220-12182/0950-MLADINSKA 
KNJIGA ZALOŽBA d.d.  367,95 

Dotacija 2020 - 2. polletje Plačilo: 21-010/0162-GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA  174,00 

Vodarina december 2020 Plačilo: 20120116/0002-OBČINA CERKNO  17,73 

Smeti Ravne 50 Plačilo: 20558990/0104-KOMUNALA d.o.o.  4,91 

Povračilo za prevzem obveznosti in rizika neplačevanja računov Plačilo: 341/6-
20/0104-KOMUNALA d.o.o.  163,39 

Storitev januar 2021 Plačilo: TS1-2-21011015282/0113-TELEKOM SLOVENIJE, 
d.d.  17,73 

Vodarina Plačilo: 21010116/0002-OBČINA CERKNO  23,02 

dotacija Plačilo: 21-014/1177-ZDRUŽENJE IZDELOVALCEV ŠEBRELJSKEGA 
ŽELODCA 200,00 

Smeti Ravne 50 Plačilo: 21503183/0104-KOMUNALA d.o.o.  4,33 

Refundacija plače - intervencija Plužnje Plačilo: 2021-01/2847-KOLEKTOR 
SIKOM d.o.o.  69,39 

Smeti Ravne 50 Plačilo: 21508252/0104-KOMUNALA d.o.o.  4,14 

Povračilo stroškov prevoza  7,92 

Plačilo računa za 0099876 Plačilo: TS1-2-21021005111/0113-TELEKOM 
SLOVENIJE, d.d.  40,24 

Vodarina Plačilo: 21020116/0002-OBČINA CERKNO  23,02 

Članarina Plačilo: 21-301-000055/2384-ZAPS  315,00 

Vzdrževanje prog. opreme za info kiosk Plačilo: 52-2021/006138-COBIT d.o.o.  98,31 

Spojke... Plačilo: OD-21904090/0003-SGP ZIDGRAD Idrija d.d.  111,68 

Storitev marec 2021 Plačilo: TS1-2-21031005098/0113-TELEKOM SLOVENIJE, 
d.d.  23,87 

Urejanje in vzdrževanje zelenih površin Plačilo: 0020210402/005767-ALENKA 
TRČEK s.p.  48,00 

Smeti Ravne 50 Plačilo: 21513323/0104-KOMUNALA d.o.o.  5,05 

Vodarina Plačilo: 21030115/0002-OBČINA CERKNO  23,02 

Zavarovalne premije Plačilo: 00050-00035-18207/0131-ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV D.D.  547,39 

Zavarovalne premije Plačilo: 00050-00035-18207/0131-ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV D.D.  328,13 

letak anketa Plačilo: IRAČ2021-76/006142-GRAFIKA ART d.o.o.  204,96 

storitve april 2021 Plačilo: TS1-2-21041004989/0113-TELEKOM SLOVENIJE, d.d.  31,85 

Vodarina Plačilo: 21040115/0002-OBČINA CERKNO  27,16 

Stroški dodatne prehrane  3,99 

Izvedba dogodka Slovenska bakla Plačilo: 2021/11000055/006153-Olimpijski 
komite Slovenije - združenje športnih zvez  366,00 

smeti Ravne 50 Plačilo: 21518393/0104-KOMUNALA d.o.o.  5,41 

Pihalni orkester Cerkno - budnica Plačilo: 00016-2021/2593-NATAŠA RAZPET 
s.p.  255,71 



Zamudne obresti obračun marec - preveč uveljavljeni DDV 43,77 

Cvetlični aranžma - Plačilo: 00129-2021/2351-MIHAELA PINTAR S.P.  45,00 

Prevoz sistematika Plačilo: 21-0023/0530-''ŠPIK'' PREVOZ OSEB - TURISTIČNA 
KMETIJA MIROSLAV ŠPIK S.P.  131,40 

Sistematika prevoz Plačilo: 21-0025/0530-''ŠPIK'' PREVOZ OSEB - TURISTIČNA 
KMETIJA MIROSLAV ŠPIK S.P.  131,40 

Sofinanciranje digitalizacije arhiv  Plačilo: RA-21000028/1631-RRA SEVERNE 
PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica  488,00 

Geodetske storitve - izdela geod. načrta med staro Eto in bloki Plačilo: 2021-
100-0048/0257-PARS d.o.o. Idrija  317,20 

Plačilo računa za 0099876 Plačilo: TS1-2-21051014585/0113-TELEKOM 
SLOVENIJE, d.d.  26,18 

Ocena del. mesta Plačilo: 2100303/0187-ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA  651,44 

Svet regije Plačilo: F00000148/0023-HOTEL CERKNO d.o.o.  1.323,30 

Vodarina Plačilo: 21050115/0002-OBČINA CERKNO  27,70 

Ozvočevanje -. Plačilo: 21-360-0006/2896-EDITIN EDVARD BOŽIČ s.p.  250,00 

Dolg iz naslova subsidiarne odgovornosti Plačilo: 2/15-21/0104-KOMUNALA 
d.o.o.  358,91 

Smeti Ravne 50 Plačilo: 21523493/0104-KOMUNALA d.o.o.  5,58 

Objava besedila v idr. novicah - čestitka Občini Idrija ob obč. prazniku Plačilo: 
21-304-000250/0101-ABC MERKUR D.O.O. IDRIJA  212,28 

Podjemna pogodba Mihelčič Vida - komisija za šport 221,71 

Plačilo računa za 0099876 Plačilo: TS1-2-21061004899/0113-TELEKOM 
SLOVENIJE, d.d.  47,68 

Zaračunavamo vam javno predvajanje filma PAT & MAT: Mojstra na delu 
Plačilo: 2021-195/006175-FIVIA d.o.o.  122,00 

Dnevnice za službena potovanja 15,84 

Vodarina junij 2021 Plačilo: 21060113/0002-OBČINA CERKNO  23,69 

Vodenje prireditve in priprava scenarija ob dnevu državnosti Plačilo: 
2021/59/2594-MEDEJA, DAMJANA PETERNELJ S.P.  130,00 

Smeti Ravne 50 Plačilo: 21528577/0104-KOMUNALA d.o.o.  5,80 

zahtevek - usposabljanje Plačilo: 21/131/2638-EKSIST d.o.o.  91,85 

Postavitev in tisk plakatov za dan državnosti Plačilo: T/2105013/0289-GAYA 
d.o.o.  122,00 

Smeti Ravne  50 Plačilo: 21533660/0104-KOMUNALA d.o.o.  5,60 

Javno predvajanje filma Novi mulc Plačilo: 2021 - 4780 E/2800-DEMIURG 
CVETKA FLAKUS S.P.  85,40 

Plačilo računa za 0099876 Plačilo: TS1-2-21071004925/0113-TELEKOM 
SLOVENIJE, d.d.  44,69 

Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice Plačilo: 0020210801/005767-
ALENKA TRČEK s.p.  120,00 

Vodarina Plačilo: 21070112/0002-OBČINA CERKNO  29,85 

Povračilo stroškov prevoza - Katjuša Božič 9,12 

Sponzorstvo pri izdaji knjige Plačilo: 21-302-000013/0101-ABC MERKUR D.O.O. 
IDRIJA  400,00 

Storitev avgust Plačilo: TS1-2-21081005132/0113-TELEKOM SLOVENIJE, d.d.  13,99 

Vodarina Plačilo: 21080112/0002-OBČINA CERKNO  17,99 

Tisk zbornika OZ VVS (135 kos) Plačilo: T/2105029/0289-GAYA d.o.o.  427,00 

Prevzem silažne folije iz ZC Cerkno Plačilo: 248/3-21/0104-KOMUNALA d.o.o.  747,99 

odvoz smeti Štremfelj Cecilija Plačilo: 21538722/0104-KOMUNALA d.o.o.  5,07 

Donacija za gorski maraton Plačilo: 21-171/1191-TURISTIČNO DRUŠTVO 
PODBRDO  400,00 

Storitev september 2021 Plačilo: TS1-2-21091004728/0113-TELEKOM 
SLOVENIJE, d.d.  14,11 

Vodarina Plačilo: 21090111/0002-OBČINA CERKNO  17,98 

Refundacija - str. usposabljanja Primožič Maks Plačilo: 21-178/005079-HOJAK 
d.o.o.  163,42 



Refundacija str. plače - usposabljanje Eržen Žan Plačilo: 21/224/005197-ELSIK 
d.o.o.  129,60 

Smeti Ravne 50 Plačilo: 21543780/0104-KOMUNALA d.o.o.  4,95 

Refundacija str. plače - Plačilo: 21/229/2850-DOMEL, d.o.o.  63,89 

Refundacija str. plače - Plačilo: 21/230/2850-DOMEL, d.o.o.  58,56 

Refundacija plače - Plačilo: 09-2021/005484-SYSTEMAIR d.o.o.  127,90 

Refundacija plače - Plačilo: 09-2021/006252-L.O.S. Cerkno d.o.o.  40,55 

Refundacija plače - Plačilo: 09-2021/006252-L.O.S. Cerkno d.o.o.  166,87 

Refundacija plače - Plačilo: 09-2021/006252-L.O.S. Cerkno d.o.o.  26,07 

Cvetlični aranžma Plačilo: 317-2021/2351-MIHAELA PINTAR S.P.  140,00 

Pravljična dežela 2016 Plačilo: 213ER00002996/1001-ZDRUŽENJE 
SKLADATELJEV IN AVTORJEV ZA ZAŠČITO AVTORSKE PRAVI  158,99 

Vodarina Plačilo: 21100111/0002-OBČINA CERKNO  17,98 

Energetska izkaznica za stanovanje Plačilo: 465/006262-Zavod energijski razred  80,00 

Ravne 50 - smeti Plačilo: 21548867/0104-KOMUNALA d.o.o.  4,92 

Prevzem silažne folije Plačilo: 391/3-21/0104-KOMUNALA d.o.o.  94,61 

 

 

15 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni  
 

Za pokrivanje materialnih stroškov in stroškov dela Medobčinskega inšpektorata Občin Idrija in Cerkno smo realizirali  
sredstva v višini 12.830 EUR in sicer 12.778 € za pokritje 30 % stroškov plače medobčinskega inšpektorja za obdobje 
december 2020 – avgust 2021, ter 52 € za pokrivanje materialnih stroškov. 

 

 

13 REŽIJSKI OBRAT 

15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor  

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 

Upravljavec (občina) čistilne naprave je dolžna zagotavljati zakonsko predpisan monitoring odpadne vode iz čistilne 
naprave.  

V letu 2021 so bili skladno z zakonodajo odvzet 4 vzorci odpadne vode na dotoku in iztoku iz čistilne naprave Cerkno.  

 

Opravljeni so bili tudi vzorčenja in laboratorijske analize iztokov iz individualnih malih komunalnih čistilnih naprav pod 
50 PE za izvedbo prvih in občasnih meritev za potrebe izdelave ocene obratovanja. 

 

Pogodbeni izvajalec je po naročilu uporabnika izvajal praznjenje in odvoz blata iz MKČN ali greznice. Plačilo izvajalcu je 
izvedel režijski obrat, uporabnik storitve pa je plačal izstavljeni račun s strani režijskega obrata. 

 

V okviru tekočega vzdrževanja čistilne naprave je bil v letu 2021 opravljeno čiščenje maščobolovilca, opravljena redna 
letna menjava ščetk rotomata, opravljeno popravilo potopnega mešala, popravilo vpihovalnika, menjava krmilnika in 
zunanje nadzorne enote za pogon rotomata, izdelava nosilca za letev, popravilo potopne črpalke. Velik delež t.j. 10.552 
EUR oz. 50 % vseh stroškov tekočega vzdrževanja predstavljajo stroški električne energije. V tekoče vzdrževanje so zajeti 
tudi stroški zavarovalne premije objektov in opreme, stroški odvoza odpadkov ter stroški dela zunanjega pogodbenega 
delavca, ki opravlja tekoča vzdrževalna dela na ČN. 



 

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. 

 

Stroški rednega vzdrževanja kanalizacije so se v letu 2021 nanašali na izvedbo deratizacije kanalizacijskega omrežja 
dvakrat letno ter začasna preusmeritev kanalizacijskega omrežja na Bevkovi ulici. Dvakrat je bil opravljen še interventni 
pregled kanalizacijskega omrežja z video kamero in opravljeno interventno čiščenje le-tega. 

 

Na postavki je bilo potrebno zagotovit dodatna sredstva zaradi plačila računa v višini 3.780 EUR 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 leta 2021. 

 

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.). 
 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.                                                                            

 

V sklopu sanacije stanovanjske stavbe na Glavnem trgu v Cerknem je bil  vzdolž stanovanjskega objekta zamenjan stari 
mešani javni kanal ter na delu  javnega kanalizacijskega omrežja izgrajena dva nova revizijska jaška. 
 

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. 

 

Izvajalec javne službe je dolžan od občanov pobrati okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda, ki se zbira na posebnem podračunu občine Zaradi neplačnikov je bilo potrebno del teh sredstev 
zagotoviti v proračunu.  

 

 

16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost  

16039001 Oskrba z vodo 
 

 

Na področju oskrbe z vodo je bila realizacija izkazana na naslednjih postavkah: 

 

•     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.  

•       Dezinfekcija vodovodov vključuje sredstva za storitve, material in opremo, ki so potrebni za 
                  izvajanje dezinfekcije pitne vode. V postavki so vključeni tudi stroški rednega in izrednega 
                  vzdrževanja dezinfekcijskih postaj in redne menjave UV žarnic. V letu 2021 smo nabavili tudi 
                 prenosni turbidimeter ter dva prenosna kalorimetra za spremljanje koncentracije dezinfekcijskega 
                 sredstva. 

•     Vzorci pitne vode za notranji nadzor: stroški laboratorijskih analiz, ki jih izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano, lokacija Nova Gorica v planiranem obsegu. 

•   Zaradi ne realizacije odločb zdravstvenega inšpektorata, vezanih na vzpostavitev in izvajanje notranjega nadzora 
na osnovah sistema HACCP na sistemih za oskrbo s pitno vodo (zagotovitev skladne pitne vode z ustrezno 
pripravo), so občini s strani inšpektorata s sklepi naložene denarne kazni. 



• Na postavki vzdrževanje vodovodov so bili realizirani stroški rednih in izrednih  vzdrževalnih del na vodooskrbnih 
objektih in vodovodnem omrežju, stroški električne energije na vodovodih potrebne za zagotavljanje vodooskrbe 
ter stroški zavarovanj opreme in naprav na vodovodih. V letu 2021 je bilo veliko izrednih vzdrževalnih del oz. 
odprav napak na vodovodnem omrežju. V okviru postavke se je izvedla nepredvidena nujna sanacija puščanja 
vodne celice vodohrana v Zgornjih Ravnah. V Zgornjih Ravnah je bilo prav tako zaradi puščanja potrebno 
interventno zamenjati večino ventilov v razdelilnih jaških. 

•     Montaža vodomerov-primarna linija – pred prvim odcepom v sekundarno omrežje za ugotavljanje dejansko 
odvzete količine vode iz vodnih virov, je bil v letu 2022 nabavljen in montiran merilnik samo na vodooskrbnem 
sistemu Jesenica. 

• Za nekatere vodovode ima občina z zunanjimi vzdrževalci sklenjene pogodbe za pomoč za redne aktivnosti na 
posameznih vodovodih ter za pomoč v izrednih dogodkih. 

• Vodovod Cerkno - na odseku vodovodnega omrežja na Bevkovi ulici je bil zaradi dotrajanosti zamenjan del 
vodovodnega omrežja v dolžini 130 m.   

• 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. 

• 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). 

• 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  

• 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 
➢ izdelava novega zajema vode, ki je uhajala mimo drenaže 

• 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. 

• Naprave za dezinfekcijo –  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. 

• Daljinski nadzor vodovodov – v letu 2021 sta bila z daljinskim nadzorom opremljena dva vodooskrbna sistema in 
sicer Bukovo in Zakojca.  
 

 

 

 

PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2021 
 

AKTIVA: 
 

Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva vrednotimo po nabavni oz. po ocenjeni 
vrednosti, v kolikor nabavna vrednost ni znana. Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost 
po dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 500 evrov, se izkazuje kot strošek v obdobju, v katerem se pojavi. Vsako 
osnovno sredstvo izkazujemo v poslovnih knjigah posamično, drobni inventar iste vrste pa vodimo skupinsko ali 
posamično. 

 

 

 



 

Amortizacija je obračunana skladno z Navodilom o načinu in stopnjah odpisa OS (Uradni list RS, št. 120/07, 48/09, 112/09, 
58/10 in 108/13) in 45. člena Pravilnika o EKN. Znesek amortizacije se v celoti nadomešča v breme splošnega sklada, ker 
ne zagotavljamo denarnih sredstev amortizacije. Za leto 2021 znaša celotna amortizacija za opredmetena in 
neopredmetena OS 318.390 EUR, od tega odpade na režijski obrat 78.322 EUR. 

 

Občina Cerkno na dan 31.12.2021 upravlja z neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi (dolgoročne premoženjske pravice) 
v višini 2.745 EUR (neodpisana vrednost ), z neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi v izgradnji 44.075 EUR (R CERO Nova 
Gorica), z zemljišči v vrednosti 776.161 EUR, z zgradbami oz. nepremičninami, kamor sodijo (stanovanjski prostori, 
poslovni prostori, dijaški dom, vodovodi, čistilna naprava, investicije v teku, ter drugi gradbenimi objekti ) v vrednosti 
8.083.477 EUR, ter opremo v vrednosti 264.311 EUR. V primerjavi s predhodnim letom se je vrednost sredstev kot 
posledica vlaganj, ki so bila višja od obračunane amortizacije povečala za 1%.  

Vir sredstev, ki je bil uporabljen za vlaganje v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, je bil sprejeti oziroma 
veljavni proračun za leto 2021. 

 

V letu 2021 je bila iz poslovne knjige Občine Cerkno izločena oprema in drobni inventar v čisti vrednosti 792 EUR. Večina 
opreme in drobnega inventarja je bila iz evidenc po sklepu župana pri inventuri za leto 2021 izločena zaradi uničenosti in 
dotrajanosti (fotokopirni stroj, tuš kabina, cev za trosenje soli in peska, tiskalnik,…) in na podlagi prodajne pogodbe 
(rezervoar za vodo). 

 

Po stanju na dan 31.12.2021 izkazuje Občina Cerkno dolgoročne finančne naložbe v naslednje deleže: 

- ICRA d.o.o. –  131.420 € 

- Komunala Idrija d.o.o. – 109.429 € 

- Stanovanjski sklad – 17.526 € 

- Radio Odmev – 53.629 € 

 

V letu 2021 se je vrednost dolgoročnih finančnih naložb povečala  za 11,9 % glede na leto poprej. Finančna naložba se 
namreč vrednoti v odstotku od celotne vrednosti kapitala odvisnega in pridruženega podjetja, v katerem ima občina 
finančno naložbo.  

Poleg tega pa v omenjeni skupini – 06 na dan 31.12.2021 vodimo tudi navadne (redne) delnice in obveznice, ki so v 
poslovne knjige v kolikor ne kotirajo na borzi, niti niso znane nabavne vrednosti zavedene po knjigovodski vrednosti pri 
dajalcu, za delnice, ki kotirajo na borzi pa so zavedene po uradnem borznem tečaju na dan 31.12.  

- KD Group d.d. – 8 (obveznice) 

- KD Group d.d. - 69 

- KS NALOŽBE d.d. - 44 

- Vipa holding d.d. - 481 

- Zavarovalnica Triglav, d.d. – 4 

- FMR Holding d.d. - 459 

 

Razpolagamo tudi z investicijskimi kuponi TRIGLAV vzajemni skladi – Evropa – 1.124 EUR (na dan 31.12.2021), Steber 
Global – 1.426 EUR (na dan 31.12.21), investicijskimi kuponi Infond Dynamic in Infond Global v skupni vrednosti 2.426 
EUR, z investicijskimi kuponi Triglav sklada Zdravje in farmacija v skupni vrednosti 8.059 EUR, ter Generali Dividendni 
delniški v vrednosti 4.328 EUR.Vse zgoraj navedene vrednostne papirje smo pridobili v zapuščinskih postopkih po umrlih 
oskrbovancih, katerim je občina plačevala oz. doplačevala domsko oskrbo. 

 

 



Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo knjigovodsko (čisto) vrednost sredstev, ki jih je občina dala v upravljanje 
posrednim uporabnikom proračuna Občine Cerkno. Prejeti zneski plačil so namenjeni za nakup ali gradnjo osnovnih 
sredstev ter za nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev.  

 

Terjatev za sredstva dana v upravljanju z naslednjo strukturo: (v EUR) 

• OŠ Cerkno   1.694.574 

• ZD Idrija    1.017.140  

• Mestni muzej Idrija  2.377.354  

• Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 78.772  

• Glasbena šola Idrija  232.943 

• LTO Laufar Cerkno  117 

 

so v letu 2021 glede na predhodno ostale na približno enaki ravni. Vzrok tiči v dejstvu, da Občina Cerkno javnim zavodom 
ne zagotavlja dodatnih sredstev s katerimi bi nadomeščali stroške amortizacije, ampak se le ti nadomeščajo v breme 
sredstev v upravljanju, drugi razlog pa je nadomeščanje presežka odhodkov nad prihodki (izgube) v breme teh sredstev. 
Kljub nekaterim vlaganj v javne zavode ( investicijski transferi iz občinskega proračuna, ter povečanja za vse ostale nabave, 
ki se opravijo tudi iz drugih sredstev) so stroški amortizacije še vedno višji kot pa nova vlaganja.   

Terjatve se letno usklajujejo na podlagi podatkov pravnih oseb, ki uporabljajo sredstva, po Pravilniku o načinu in rokih 
usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. list RS, št. 108/13). Terjatve so bile usklajene 
z vsemi uporabniki proračuna Občine Cerkno. Vrednost občinskih sredstev s katerimi so ob koncu leta 2021 upravljali 
posredni uporabniki proračuna Občine Cerkno, je znašala 5.400.900 EUR.  

 

 

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31.12.2021 5 EUR. 

 

 

Denarna sredstva na računu na dan 31.12.2021 znašajo 963.320 EUR, depozit na odpoklic na dan 31.12.2021 pa znaša 
80.000 EUR. 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev so glede na preteklo leto višje za 2,9% in znašajo 170.628 EUR. Od tega se glavnina nanaša 
na terjatve iz naslova obračuna komunalnih storitev režijskega obrata in sicer 114.893 EUR (od tega znašajo terjatve v 
izvršbi 18.241 EUR, terjatve povezane  s storitvami opravljenimi v mesecu decembru 27.422 EUR), del v višini 43.457 EUR 
predstavljajo terjatve do podjetja SGI d.o.o. kot bivšega upravljalca poslovno stanovanjskega fonda Občine Cerkno. Glede 
na to, da smo podali tožbo za izterjavo, smo vse terjatve do podjetje SGI d.o.o. prenesli na sporne terjatve. V višini 988 
EUR izhajajo terjatve iz najema javnih površin za potrebe mesečnega sejma, 9.613 EUR je terjatev iz naslova najemnin 
(stanovanja, poslovni prostori, VCC), 1.500 EUR terjatev je povezanih z izstavljenim zahtevkom ki se nanaša na  sklep o 
dedovanju, 67 EUR terjatev izhaja iz oglaševanja v Cerkljanskih novicah, 60 EUR predstavljajo terjatve iz naslova pokrivanja 
materialnih stroškov v cooworkingu, ter 50 EUR iz naslova najema parcele. 

 

Kratkoročne terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta (162.147 eur), ki zajemajo predvsem terjatve do 
neposrednih uporabnikov proračuna tako občine (krajevne skupnosti ) kot tudi države, so se v letu 2021 glede na 
predhodno leto zmanjšale za 33,5%. 442 EUR terjatev izkazujemo iz naslova najemnine CŠOD-ja, 859 EUR znašajo terjatve 
do Zavoda RS za zaposlovanje iz naslova javnih del, 3.517 EUR terjatev izkazujemo do proračunskih uporabnikov iz naslova 
obračuna vodarine, ostalo 157.329 EUR pa so terjatve do krajevnih skupnosti iz naslova neporabljenih sredstev.  

 

 

 



Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na terjatve iz naslova javnofinančnih prihodkov, za katere je nadzornik FURS in 
vključujejo tako terjatve do zavezancev za davčne prihodke v višini 176.547 EUR, kot tudi terjatve do zavezancev za 
nedavčne prihodke v višini 19.691 EUR. Prav tako so v omenjeni skupini izkazane terjatve do izločenega računa, terjatve 
za refundacije s strani ZZZS-ja, ter terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV. 

 

 

Neplačani odhodki znašajo 471.908 EUR. To so neplačani odhodki po prejetih računih, ki do konca poslovnega leta še niso 
bili poravnani, vendar so že nastali v obračunskem obdobju (do konca leta 2021) in zato še ne povečujejo odhodkov v 
izkazu prihodkov in odhodkov. Ob poravnavi obveznosti, ki se nanašajo na izkazane neplačane odhodke, se bodo za zneske 
poravnanih obveznosti zmanjšali izkazani neplačani odhodki in obremenili ustrezni konti razreda 4. Vrednost neplačanih 
odhodkov ne vključuje DDV za tiste prejete račune za katere se izkaže terjatev do države za odbitni (po kontnem načrtu 
še vstopni) DDV. Neplačani odhodki zajemajo: -neplačane tekoče odhodke v znesku 262.863 EUR, -neplačane tekoče 
transfere v znesku 181.532 EUR, -neplačane investicijske odhodke v znesku 27.513 EUR. Stanje neplačanih odhodkov je 
za 69.689 EUR večje kot na dan 31.12.2020.  

 

V okviru zalog (4.771 EUR) je izkazana vrednost kupljenih a še ne montiranih vodomerov. 

 

 

Celotna vrednost aktive na dan 31.12.2021 znaša 17.032.894 EUR in je v primerjavi s predhodnim letom višja za 2,5 %. 

 

 

Aktivni konti izvenbilančne evidence (podskupina kontov 990) Občine Cerkno znašajo 257.369 EUR. Stanje se je v 
primerjavi s preteklim letom malenkost zmanjšalo. Večina prejetih in veljavnih instrumentov za zavarovanje plačil (bančne 
garancije in menice za odpravo napak v garancijski dobi in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), od tega se večina 
prejetih garancij nanaša na področje cestne iinfrastrukture. Na podlagi Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi 
ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila in Uredbe o finančnih zavarovanjih pri 
javnem naročanju se v postopkih javnega naročanja uporabljajo vrste finančnih zavarovanj, kot na primer: bančne 
garancije ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, poroštvo, menice, zastava premičnin ali vrednostnih papirjev, denarni 
depozit,…). Prejete garancije oziroma druge vrste finančnih zavarovanj morajo biti na podlagi 14. člena Zakona o 
računovodstvu evidentirane v izvenbilančni evidenci. 

 

 

PASIVA: 
 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 28.238 EUR predstavljajo obveznosti do zaposlenih iz naslova plač, 
nadomestil (regres za prehrano med delom, prevoz na delo in iz dela) in prispevkov, ki so povezani z izplačilom 
decemberskih plač. 

 

Obveznosti do dobaviteljev (skupina 22) so glede na preteklo leto višje za 31,3%. Povečini ostajajo odprte tiste obveznosti 
za katere do konca leta še ni potekel 30 dnevni plačilni rok, znesek že zapadlih obveznosti pa znaša 24.092 EUR. 

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 45.491 EUR predstavljajo obveznosti na podlagi odtegljajev od 
prejemkov zaposlenih (krediti), prispevki delodajalca za izplačilo decemberskih plač, kratkoročne obveznosti za dajatve in 
neto plačila iz naslova podjemnih pogodb, sejnin in izplačil doseženih s posameznim poslom.  

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 126.408 EUR  zajemajo obveznosti do krajevnih 
skupnosti iz naslova refundacij, obveznosti do izločenega računa ter obveznosti do javnih zavodov in vseh ostalih bodisi 
posrednih ali neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta na lokalnem oz. državnem nivoju.  



 

Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je v primerjavi s preteklim letom nižje za 61.133 
EUR , saj zaradi razglasitve konca epidemije ni bilo uveljavljenih zahtevkov za financiranje dodatka delodajalcem (OŠ 
Cerkno) na podlagi 123. člena ZIUOPDVE (COVID-19). Za znesek neplačanih kratkoročnih obveznosti do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta so izkazani neplačani odhodki v skupini kontov 18. 

 

Kratkoročne obveznosti do financerjev v višini 84.133 EUR, se nanašajo na obveznosti do štirih kreditodajalcev za odplačilo 
obrokov glavnic kreditov za najete dolgoročne kredite, ki zapadejo v plačilo v letu 2022. Na osnovi Slovenskih 
računovodskih standardov (SRS 5 Terjatve - 5.7) je potrebno tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki 
zapade v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati v bilanci stanja kot kratkoročne terjatve in 
kratkoročne obveznosti. V poslovnih knjigah pa se ta del dolgoročnih terjatev oziroma obveznosti, ne prenaša na konte 
kratkoročnih terjatev oziroma kratkoročnih obveznosti.  

 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja v višini 2.853 EUR zajemajo obveznosti za plačilo obresti iz naslova v preteklosti 
najetih posojil.  

 

Neplačani prihodki so evidenčno prikazani prihodki, katerih poravnava se pričakuje v prihodnjem letu. Glede na 
predhodno leto so višji za 81,7%. Neplačani prihodki znašajo 339.155 EUR in predstavljajo prihodke, ki do konca leta 2021 
še niso bili poravnani in zato še ne povečujejo prihodkov v izkazu prihodkov in odhodkov. Ob poravnavi terjatev, ki se 
nanašajo na zneske neplačanih prihodkov, se bodo za zneske poravnave zmanjšali izkazani neplačani prihodki in priznali 
ustrezni konti razreda 7. Neplačani prihodki zajemajo: -neplačane davčne prihodke v višini 174.768 EUR, -neplačane 
nedavčne prihodke v višini 26.276 EUR, -neplačane kapitalske prihodke v višini 3.533 EUR, -neplačane transferne prihodke 
v višini 2.157 EUR in -druge neplačane prejemke v višini 48.645.  

 

Pasivne časovne razmejitve izkazujejo znesek vrednost zalog vodomerov.  

 

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev in je v primerjavi s preteklim letom višji za 2,1%,  sestavljajo pa ga 
namensko oblikovani deli splošnega sklada in sicer: sklad za neopredmetena in opredmetena OS, sklad za terjatve za 
sredstva dana v upravljanje javnim zavodom, splošni sklad za finančne naložbe ( dolgoročno dana posojila, depoziti, 
deleži), splošni sklad za drugo, ter sklad za posebne namene – stanovanjski sklad. 

 

Rezervni sklad na dan 31.12.2021 izkazuje saldo v višini 93.157 EUR,  ki predstavlja neporabljena sredstva. Prenos sredstev 
iz leta 2020 je znašal 38.558 EUR, v letu 2021 se je rezervni sklad povečal za 56.000 EUR, poraba pa je znašala 1.401 EUR. 
Stanje rezervnega sklada se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 54.599 EUR.  

 

Po stanju na dan 31.12.2021 izkazuje Občina Cerkno v poslovnih knjigah 432.731 EUR dolgoročnih finančnih obveznosti 
iz naslova dolgoročnih posojil, dobljenih na podlagi posojilnih pogodb, katerih roki zapadlosti v plačilo so daljši od leta dni, 
in sicer: 

Posojilo Stanovanjski sklad RS – 1.195 EUR 

Posojilo DBS d.d. – 217.143 EUR 

Posojilo MGRT  - 23. člen (2018) 27.950 EUR in 

Posojilo MGRT – 23. člen (2019) 186.443 EUR. 

 

 

 

 

 



Na osnovi Slovenskih računovodskih standardov (SRS 5 Terjatve – 5.7) je potrebno tisti del dolgoročnih terjatev in 
dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati v bilanci stanja kot 
kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti. V poslovnih knjigah pa se ta del dolgoročnih terjatev oziroma obveznosti, 
ki bo zapadel v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju, ne prenaša na konte kratkoročnih terjatev oziroma 
kratkoročnih obveznosti. Na osnovi omenjenega pojasnila so v bilanci stanja zmanjšane dolgoročne finančne obveznosti 
v višini 84.133 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2022, tako, da znašajo v bilanci stanja dolgoročne finančne obveznosti 
348.598 EUR. 

 

V okviru skupine kontov 97 izkazujemo druge dolgoročne obveznosti v višini 2.331 EUR in se nanašajo na vplačane varščine 
in lastno udeležbo v povezavi z oddajo tržnih stanovanj v najem. Vplačane varščine bodo v skladu z določili pogodbe 
vrnjene najemnikom ob prekinitvi najemnega razmerja. Vplačane varščine se izkazujejo le na kontih stanja, ne pa tudi na 
kontih prihodkov. 

 

Pasivni konti izvenbilančne evidence izkazujejo vrednost 257.369 EUR. Obrazložitev je enaka kot pri aktivnih kontih 
izvenbilančne evidence.  

 

Priloga k Bilanci stanja je tudi Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki 
podrobneje razčlenjuje postavko sredstev iz bilance stanja po vrstah in podvrstah. 

 

Druga priloga Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil pa podrobneje razčlenjuje kapitalske naložbe in 
posojila iz skupine kontov 06 in 07. 

 
 
 
 
 
 
Pripravili:                                                                                                                            Župan: 
                                                                                                                                         Gašper Uršič 
Oton Lahajnar 
Mojca Sedej 
Jožica Lapajne 
Katja Lapanja 
Valerija Močnik 
Vanja Mavri Zajc 
Janez Peternel 
Mojca Gros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KRAJEVNA  SKUPNOST  BUKOVO   

BUKOVO 29a, 5282 CERKNO 

Matična številka: 5016967000 

Šifra proračunskega uporabnika: 78840 

Davčna številka: 59360437 

 

 

 

POSLOVNO POROČILO  

IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

za leto 2021 

 

 

I. UVOD 

 

- Pravne podlage delovanja KS Bukovo so zajete v: 
- Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 

1. Statutu občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20 - UPB). 
 

- KS Bukovo  je samostojna pravna oseba, ustanovljena znotraj občine Cerkno in po Statutu občine Cerkno 
opravlja naslednje naloge: 

 

Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Cerkno in deluje kot samostojna 
pravna oseba, ki samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine. Sestavljajo jo zaselki Laharn, Žabže, Kojca, 
Bukovo ter Zakojca. Organ KS je Svet KS, ki je najvišji organ odločanja. Predsednik sveta krajevne skupnosti 
Danijel Mavri zastopa in predstavlja krajevno skupnost. Krajevna skupnost nima zaposlenih oseb, vse se 
opravlja prostovoljno in brezplačno. 

 

KS sprejema programe komunalne ureditve ter predlaga občini ukrepe na področju javne in komunalne 
infrastrukture na svojem območju; predlaga občini prednostno gradnjo in vzdrževanje cest; sprejema plan 
razvoja krajevne skupnosti; vzdržuje in upravlja s premoženjem in napravami v lasti krajevne skupnosti; daje 
mnenje k prostorsko ureditvenim načrtom in h graditvi infrastrukturnih objektov, ki neposredno zadevajo KS; 
v skladu z zakonom in občinskimi predpisi upravlja z javnimi površinami; v skladu z zakonom in občinskimi 
predpisi sodeluje pri organiziranju in delovanju gospodarskih javnih služb na območju KS; pridobiva in odtujuje 
krajevno premoženje; razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka; zagotavlja izvensodno 
poravnavo sporov in imenuje poravnalni svet, spodbuja kulturo, športno in društveno dejavnost in spodbuja 
prostočasne dejavnosti mladih. 

 

- Viri sredstev za financiranje krajevne skupnosti so: 
1. lastna sredstva, 
2. sredstva občinskega proračuna, 
3. sredstva, zbrana s samoprispevkom in  
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4. druga sredstva, zbrana namensko za financiranje posameznih nalog KS. 
 

- KS Bukovo je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega 
kontnega načrta. 

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 
št. 46/03), v 2. členu določa, da so neposredni proračunski uporabniki tudi ožji deli občin, ki so pravne osebe. 
Zakonska podlaga te določbe izhaja iz 1. odstavka 1. člena Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno 
besedilo) (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.) 

 

- Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig in za sestavljanje in predlaganje letnih poročil drugih 
uporabnikov enotnega kontnega načrta so: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.) 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 

poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, 
št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – 
popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, 
št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10,104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 100/15, 75/17, 
82/18), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 
79/19,10/21 in 203/21), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. 
RS, št. 45/2005, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15). 
  

- Računovodska izkaza: 
 

▪ BILANCA STANJA (s prilogama: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil), 

 

▪ IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (s prilogama: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in Izkaz računa 
financiranja). 

 

II. POSLOVNO POROČILO 

 

Dolgoročni cilji KS Bukovo so vključeni v načrt razvojnih programov Občine Cerkno. Sredstva s katerimi 
razpolaga krajevna skupnost so prenizka za samostojno načrtovanje večjih investicijskih vlaganj.  

 

Finančni načrt se je izvajal na osnovi potrjenega finančnega načrta ob sprejemu rebalansa proračuna Občine 
Cerkno za leto 2021. V njem smo načrtovali prihodke v višini 15.663 EUR, ki so bili realizirani v višini 14.661 
EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 6% pod načrtovano. Realizirani niso bili planirani prihodki iz naslova 
porabe deleža električne energije in ogrevanja v VNO Bukovo, katere KS na podlagi odčitka števcev zaračuna 
PGD Bukovo in KŠD Šeškarji.  

 

Struktura prihodkov KS Bukovo je bila naslednja: 
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Vrsta prihodka: Delež  

NEDAVČNI PRIHODKI 19 % 

Prihodki od drugih najemnin, od prodaje blaga in storitev, prispevki in 
doplačila občanov  

19 % 

PREJETE DONACIJE 0 % 

TRANSFERNI PRIHODKI (sredstva, ki jih je KS prejela iz občinskega proračuna 
za redno delovanje KS in investicije) 

81 % 

 

Krajevna skupnost financira svoje odhodke iz dveh glavnih virov na prihodkovni strani. In sicer iz sredstev, ki 
jih KS ustvari sama (najemnine poslovnih prostorov, grobovina) ter sredstev, ki jih občina zagotavlja v okviru 
rednih dotacij za redno delovanje KS ter sredstev, ki jih nameni za investicijsko vzdrževanje infrastrukture. 
Občina je za leto 2021 razdelila 160.000 EUR sredstev med 10 krajevnih skupnosti. Glede na število prebivalcev 
je KS v l. 2021 prejela 7.628 EUR. 

 

Na odhodkovni strani so skupni realizirani odhodki po predlogu proračuna za leto 2021 dosegli 67 % realizacijo.  

 

Struktura odhodkov KS Bukovo je bila naslednja: 

 

Vrsta odhodka: Delež 

Tekoči odhodki 46 % 

Investicijski odhodki 54 % 

 

 

Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov 

 

02 Ekonomska in fiskalna politika 

 

Postavka vključuje 6 EUR stroškov provizije do UJP. 

 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 

 

Področje porabe vključuje 3.739 EUR stroškov za električno energijo javne razsvetljave v KS in električno 
energijo prostorov KS. Stroški postavke so bili realizirani v višini 96 %. 

 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

 

V okviru programa so skupna načrtovana sredstva v višini 9.041 EUR za vzdrževanje krajevnih cest in ureditev 
avtobusne postaje na Bukovem, dosegla 69% realizacijo.  

  



15 Varovanje okolja in naravne dediščine 

 

Področje ureja zbiranje in ravnanje z odpadki. Stroški za odvoz odpadkov s pokopališča so v letu 2021 znašali 
1.812 EUR in tako dosegli načrtovano porabo. 

 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 

 

Področje ureja oskrbo z vodo in urejanje pokopališč ter pogrebno dejavnost. Sredstva v višini 500 EUR za nakup 
hidranta v Zakojci niso bila porabljena. Sredstva v višini 2.200 EUR, ki so bila rezervirana na postavki 
Investicijsko vzdrževanje pokopališča, za izdelavo kovinske ograje, so bila v celoti porabljena. Neporabljeno je 
ostalo 300 EUR sredstev, ki jih je KS planirala za nakup kompostnika za ločevanje bioloških odpadkov iz 
pokopališča. 

 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

 

KS vsako leto sofinancira miklavževanje za nakup daril. V proračunu za leto 2021 je bilo planiranih 209 EUR za 
obdarovanje otrok v decembru 2020, ker je računu potekel 30 dnevni plačilni rok šele v januarju 2021. V letu 
2021 pa so darila nakupili že v novembru, kar je pomenilo realizacijo stroškov tudi za obdarovanje v letu 2021. 
Realizacije postavke je tako presegla plan za  88 %. 

 

Znotraj področja je postavka Večnamenski objekt Bukovo dosegla načrtovano porabo le za pokrivanje vodarine 
in omrežnine. Niso pa bila porabljena sredstva za nakup energenta za ogrevanje ter sredtva za nakup kuhinjskih 
aparatov. 

 

Zaključek 

 

Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti krajevna skupnost nima predpisanih meril. 

 

Učinkovitost poslovanja je pogojena z razpoložljivimi sredstvi. V okviru zmožnosti lahko ocenimo, da  je 
krajevna skupnost opravila zadane naloge uspešno in kvalitetno. 

  



 

III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 

1. POJASNILA K BILANCI STANJA  

 

I. SREDSTVA: 

 

Računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev temelji  na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot 
nabavna vrednost. Drobni material z dobo koristnosti pod enim letom in vrednostjo pod 500 EUR je razporejen 
med material in je prikazan kot strošek v obdobju ki nastane. KS ima za ta material vzpostavljeno zunaj 
knjigovodsko količinsko evidenco. 

A Opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti 

 

KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V letu 2021 izkazuje naslednja 
osnovna sredstva po sledečih vrednostih: 

 

 

 

 

 

 

1. Povečanje NV nepremičnin izvira iz naslova nakupa dodatne avtobusne postaje 
2. Obračunana amortizacija v višini 12.622 EUR, je zaradi nezagotavljanja denarnih sredstev za amortizacijo 

v celoti breme splošnega sklada, na drugi strani pa povišuje popravka vrednosti nepremičnin (11.764 EUR) 
in opreme (858 EUR). 

 

Amortizacija je bila obračunana skladno s  Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev, z upoštevanjem naslednjih amortizacijskih stopenj: 

 

- Druge zgradbe iz betonskih elementov (vodovod):        
- Druga osnovna sredstva za opravljanje negospodarskih dejavnosti 
- Oprema za proizvodnjo in prenos električne energije                

3 % 

20 % 

7 % 

- Druga oprema (projektor, ozvočenje) 20 % 

Lokalna cesta Žabže – Selc (9.002 EUR) ostaja nepremičnina v izgradnji zato amortizacija ni bila obračunana.  

 

Kratkoročna sredstva 

 

Kratkoročna sredstva: Znesek EUR  

na dan 31.12.2020 

Znesek EUR  

na dan 31.12.2021 

Osnovna sredstva  Stanje 31.12.2020 Stanje 31.12.2021 Razlika 

02 nepremičnine 401.135 406.729 5.594 

03 pop. vred.nepremičnin 82.662 94.426 11.764 

04 oprema 15.997 15.996 0 

05 popravek vrednosti opreme 13.113 13.971 858 



Denarna sredstva na računih 6.412,18 6.617,03 

Kratkoročne terjatve do kupcev   413,92 272,92 

Kratkoročne terjatve do občine 665,37 572,15 

Neplačani odhodki  1.315,86 906,33 

 

Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu. KS med letom ni 
imela prostih denarnih sredstev, ki bi jih nalagala kot vezana sredstva. Na dan 31.12.2021 je imela 272,92 EUR 
zapadlih terjatev do plačnikov grobovine ter do plačnikov prispevkov za vodovod Žabže. Kratkoročne terjatve 
do občine predstavljajo terjatve za refundacijo javne razsvetljave, katere so zapadle v januarju 2022. Med 
neplačanimi odhodki skupino 18 so obveznosti do dobaviteljev ter do neposrednih uporabnikov, ki bodo 
poravnana v roku. 

 

Vrednost aktive znaša 324.663 in se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za 2%.  

 

Obveznosti do virov sredstev: 

 

Kratkoročne obveznosti: Znesek EUR  

na dan 31.12.2020 

Znesek EUR  

na dan 31.12.2021 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.302,44 893,45 

Krat. obv. do neposrednih uporabnikov   8.364,94 8.569,25 

Neplačani prihodki 1.104,97 870,75 

 

Obveznostim do dobaviteljev v višini 893,45 EUR so obveznosti katerimi do konca leta ni potekel 30 dnevni 
plačilni rok. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov predstavljajo obveznost do UJP v višini 1,01 
EUR, obveznost do Režijskega obrata Občine Cerkno za plačilo vodarine in z njo povezanimi stroški  v višini 
11,86 EUR ter obveznosti do občine  v višini 8.556,38 EUR v katerih so zajeti rezultati prejšnjih in tekočega leta. 

 

Lastni viri:   

Splošni sklad predstavlja osnovna sredstva, rezultate predhodnih let, kot tudi rezultat poslovanja tekočega leta. 
Stanje splošnega sklada, se je na račun povečanja nabavne vrednosti nepremičnin povečalo za 5.594 EUR in 
hkrati zmanjšalo za obračunano amortizacijo v višini 12.662 EUR. 

 

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV   

 

Skupni prihodki KS Bukovo vključujejo: 

 

Konto Naziv konta 
Znesek EUR na 

dan 31.12.2020 
Znesek EUR na 

dan 31.12.2021 

71 Nedavčni prihodki 3.535 2.734 

710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja  100 168 



713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (vodarina, pristojbina za 
grobove, poraba elektrike in ogrevanja v VNO Bukovo) 2.865 2.376 

714 Drugi nedavčni prihodki 570 190 

73 Prejete donacije 0  

74 Transferni prihodki 13.278 11.927 

7401 Prejeta sredstva za tekoče in inv.vzdrževanje s strani občine 8.929 7.628 

7401 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna (javna razsvetljava, 
funkcionalni stroški, urejanje javnih površin, dotacija za 
Miklavževanje) 

4.349 4.299 

 

 PRIHODKI SKUPAJ: 

 

16.813 

 

14.661 

 

Odhodki KS Bukovo vključujejo: 

 

   

Konto 
Vrsta odhodka: 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2020 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2021 

402 Izdatki za blago in storitve 6.452 6.663 

4022 Električna energija, odvoz smeti, vodarina 5.430 5.606 

4025 Tekoče vzdrževanje 240 640 

4029 Drugi operativni odhodki 782 417 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.431 7.794 

4204 Novogradnje  8.431 5.594 

4205 Investicijsko vzdrževanje 0 2.200 

4202 Nakup druge opreme 0 0 

 ODHODKI  SKUPAJ: 14.882 14.457 

 

a) POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

Povečanje sredstev na računu (presežek prihodkov nad odhodki) je v letu 2021 znašal 204 EUR.  

 

Računovodstvo KS: Predsednik KS: 

Valerija Močnik                                               Danijel Mavri 

                    

 

Cerkno, 14.2.2022 



KRAJEVNA  SKUPNOST  CERKNO  

BEVKOVA ULICA 9, 5282 CERKNO 

Matična številka: 5019796000 

Šifra proračunskega uporabnika: 78859 

Davčna številka: 57216711 

 

 

 

POSLOVNO POROČILO  

IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

za leto 2021 

 

 

I. UVOD 

 

1. Pravne podlage delovanja KS Cerkno so zajete v: 
- Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 

- Statutu občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20 - UPB). 
 

2. KS Cerkno  je samostojna pravna oseba, ustanovljena znotraj občine Cerkno in po Statutu občine Cerkno 
opravlja naslednje naloge: 

 

Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Cerkno in deluje kot samostojna 
pravna oseba, ki samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine. Sestavljajo jo center Cerkno ter zaselki Čelo, 
Čeplez, Planina, Labinje in Poljane. Organ KS je Svet KS, ki je najvišji organ odločanja. Predsednik sveta krajevne 
skupnosti Vid Lahajnar zastopa in predstavlja krajevno skupnost. 

 

KS daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na 
svojem območju ter sodeluje pri izvajanju komunalnih investicij na njihovem območju ter pri nadzoru nad 
opravljenimi deli, sodeluje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodeluje pri 
pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb, daje predloge za sanacijo 
divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri njihovi sanaciji, daje predloge za ureditev in olepševanje 
kraja (ureditev in vzdrževanje rekreacijskih in javnih poti, zelenic ...) in pri tem sodeluje, daje pobude za 
dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),  
sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo 
območje njihove skupnosti, oblikuje pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih 
posreduje pristojnemu organu občine, daje mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v 
druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski 
prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov, seznanja 
pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva 
okolja, sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev, spremlja nevarnosti na svojem območju 
in o tem obvešča štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja 
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zaščite in reševanja, daje soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je 
skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog.  

 

3. Viri sredstev za financiranje krajevne skupnosti so: 
- lastna sredstva, 
- sredstva občinskega proračuna, 
- druga sredstva, zbrana namensko za financiranje posameznih nalog KS. 
 

4. KS Cerkno je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega 
kontnega načrta. 
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list 
RS, št. 46/03), v 2. členu določa, da so neposredni proračunski uporabniki tudi ožji deli občin, ki so pravne 
osebe. Zakonska podlaga te določbe izhaja iz 1. odstavka 1. člena Zakon o javnih financah (uradno 
prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.) 

 

5. Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig in za sestavljanje in predlaganje letnih poročil drugih 
uporabnikov enotnega kontnega načrta so: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.) 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 

poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, 
št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – 
popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, 
št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10,104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 100/15, 75/17, 
82/18), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 
79/19,10/21 in 203/21), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. 
RS, št. 45/2005, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15). 
  

6. Računovodska izkaza: 
 

a) BILANCA STANJA (s prilogama: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil), 

 

b) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (s prilogama: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in Izkaz računa 
financiranja). 

 

II. POSLOVNO POROČILO 

 

Dolgoročni cilji KS Cerkno so vključeni v načrt razvojnih programov Občine Cerkno. Sredstva s katerimi 
razpolaga krajevna skupnost so prenizka za samostojno načrtovanje večjih investicijskih vlaganj.  

 

Finančni načrt se je izvajal na osnovi potrjenega finančnega načrta ob sprejemu rebalansa proračuna Občine 
Cerkno za leto 2021. 
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Letni cilji so opredeljeni v finančnem načrtu krajevne skupnosti. V letu 2021 je KS načrtovala prihodke v višini 
114.417 EUR, realizacija pa je znašala 94.375 EUR, kar pomeni za 18% manj od načrtovanih. V celotni strukturi 
realiziranih prihodkov so največji 81 % delež  predstavljali transferni prihodki, preostali del 19% pa nedavčni 
prihodki.  

 

V strukturi nedavčni prihodkov katerih realizacija je znašala 17.850 EUR oz. 1% pod planom, so največji delež 
predstavljali prihodki iz naslova pristojbine za grob in prihodki iz naslova najemnine za potrebe lekarne.  

 

Pri izterjavi terjatev do dveh kupcev je bila KS uspešna, saj je prejela poplačilo terjatev z obrestmi in stroški. 
Prihodki iz poplačanih zapadlih terjatev skupaj s stroški in obrestmi so znašali 165,94 EUR. 

 

Z zadnjo spremembo proračuna, je od načrtovanih 94.463 EUR transfernih prihodkov, proračun KS prejel 
32.191 EUR rednih dotacij za funkcionalne stroške, dotacijo za urejanje javnih površin ter sredstva za 
pokrivanje stroškov javne razsvetljave v KS. Slednje so predstavljale 34% prihodkov v celotni strukturi 
prihodkov. Drugi del planiranih transfernih prihodkov v višini 62.861 EUR, pa je bil KS s strani Občine Cerkno 
dodeljen od 160.000 EUR glede na število stalnih prebivalcev v KS. Glede na to, da KS do konca leta ni imela 
primerne investicije oz. vremenske razmere niso dopuščale realizacije, je KS slednje realizirala le v višini 44.334 
EUR. Razlika do planiranih sredstev pa se prenese v naslednje proračunsko leto. 

KS Cerkno je pripadajočih 44.334 EUR sredstev porabila za: 

- Sanacija poti Pot pod Bregom z asfaltacijo 16.975 EUR,  
- Priprava ekoloških otokov za postavitev nadstrešnice v Mostaniji in Cesti OF 3.806  EUR, 
- Sanacija dvorišča ( ureditev meteornih voda) pri gasilskem domu v Planini 2.867 EUR, 
- Sanacija poti v Čeplezu 2.373 EUR, 
- Urejanje meteornih voda v Planini 908 EUR, 
- Asfaltacija dovozne poti v Planini Svetičič 3.886 EUR, 
- Izdelava geodetskega načrta priključka poti v Čeplezu 460 EUR, 
- Vgradnja cestnih kandelabrov za postavitev znakov in ogledala 420 EUR, 
- Sanacija poti Sigade – Makate 1.366 EUR, 
- Asfaltacija ceste pod Planino 2.161 EUR, 
- Asfaltacija ceste v Planini pred GD 4.971 EUR, 
- Dokončanje ureditve dvorišča pri kolesarnici 538 EUR, 
- Nasip ceste Pot pod Bregom 480 EUR, 
- Sanacija kolovozne poti Pot v Strano 1.448 EUR. 
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Na odhodkovni strani jer bilo realiziranih 47% načrtovanih izdatkov. 

 

Struktura odhodkov KS Cerkno je bila naslednja: 

 

 

 

Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov 

 

02 Ekonomska in fiskalna politika 

Glavni program 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

 

 Podprogram 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

 

Znotraj postavk so za plačilo bančnih storitev Upravi za javna plačila ter nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, načrtovana sredstva v višini 284 dosegla 31% realizacijo. Nizka realizacija je predvsem posledica nižje 
odmera NUSZ v primerjavi z letom 2020.  

 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 

Glavni program - 0403 Druge skupne administrativne službe 

 

Podprogram - 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

Realizacija zajema izdatke vezane na poslovne prostore v lasti Krajevne skupnosti Cerkno. Od teh so tudi v letu 
2021 največji delež (2.612 EUR) predstavljali stroški ogrevanja. Sledili so stroški vzdrževanja kurilnice v času 
kurilne sezone in stroški upravljanja prostorov na Ličarjevi ulici 7 v višini 698 EUR, stroški zavarovanja prostora 
Lekarne Cerkno in poslovnih prostorov na Bevkov ulici 9 v višini 342 EUR ter stroški najemnine kurilnice v višini 
202 EUR. Postavka je presegla načrtovane izdatke za 14% , predvsem zaradi višjih stroškov ogrevanja. 

 

06 Lokalna samouprava  

Glavni program - 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

Podprogram - 06029001 Delovanje ožjih delov občin 

tekoči 
77%

transferni
1%

investicijski
22%

Struktura odhodkov

tekoči transferni



 

V okviru tega podprograma smo realizirali izdatke v višini 5.741 EUR, kar pomeni 3% nad načrtovanimi. 
Postavka materialni stroški vključuje stroške čistilnega materiala, naročnino na Idrijske novice, Mesečnik javni 
sektor, stroške stacionarnega telefona, stroške poštnine ter stroške za pokrivanje podjemne pogodbe za 
čiščenje. Postavka vsebuje tudi realizacijo stroškov odvetnice v primeru Močnik d.o.o., kateri so v letu 2021 
znašali 1.712 EUR. 

 

08 Notranje zadeve in varnost 

Glavni program - 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

 

Podprogram - 08029001 Prometna varnost 

 

Planirani transfer v višini 480 EUR se je namenil Združenju šoferjev in avtomehanikov za dežurstva opravljena 

na prvi šolski dan, v sklopu zagotavljana prometne varnosti. 

 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 

Glavni program - 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 

 

Podprogram - 12029001 Oskrba z električno energijo 

 

Program vključuje urejanje, nadzor in oskrbo na področju proizvodnje in distribucije električne energije. 
Skupno načrtovana sredstva v višini 15.981 EUR so dosegla 94% realizacijo. Zajeta so sredstva za plačilo javne 
razsvetljave v višini 15.072 EUR. 

 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

Glavni program - 1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

Podprogram - 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

Znotraj podprograma je bilo od skupno načrtovanih sredstev za vzdrževanje cest v višini 18.078 EUR, dejansko 
realiziranih za 21.126 EUR, kar pomeni 17% nad planom. Realizirana sredstva so bila porabljena za nujna 
vzdrževalna dela na krajevnih in občinskih cestah: 

- Tampon (Jurman) 171 EUR, 
- Priprava na asfaltacijo v Planini 825 EUR, 
- Sanacija poti v Čeplezu 2.373 EUR, 
- Urejanje meteornih voda v Planini 908 EUR, 
- Sanacija poti Sigade – Makate 1.366 EUR, 
- Nasip ceste Pot pod Bregom 480 EUR, 
- Sanacija kolovozne poti Pot v Strano 1.663 EUR. 
 

Znotraj podprograma so nastali tudi stroški v višini 329 EUR za pokrivanje podjemne pogodbe, katero ima KS 
sklenjeno z občanom za vzdrževanje stare ceste Mostanija – Trebenče. 

 



Podprogram - 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

Znotraj postavke Investicijsko vzdrževanje se je realizirala: 

- 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. 

 

Postavka Umiritev prometa kjer so bila rezervirana sredstva za postavitev t.i. ležečega policaja na Platiševi ulici, 
ni bila realizirana.  

 

Podprogram - 13029004 Cesta razsvetljava 

 

V letu 2021 ni prišlo do realizacije postavke vzdrževanja javne razsvetljave, kjer so bila planirana sredstva za 
menjavo kandelabrov ter osvetlitev prehodov za pešce. Ko bo občina pripravila načrt javne razsvetljave, se bo 
postopoma začelo z urejanjem infrastrukture. 

 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 

Glavni program - 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

 

Podprogram - 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

 

Podprogram ureja zbiranje in ravnanje z odpadki. Skupno načrtovana sredstva za odvoz odpadkov v višini 5.500 
EUR, so bila dejansko realizirana v višini 5.980 EUR in tako presegla načrtovana sredstva za 9%, predvsem zaradi 
nihanja količin pobranih mešanih komunalnih odpadkov.  

 

Tudi v letu 2021 je bil cilj s 18.302 EUR urediti ekološke otoke na lokacijah Cesta OF pri stanovanjskih blokih in 
v Mostaniji s postavitvijo nadstrešnic. Ker je bilo potrebno pripraviti podlago za postavitev le teh in pridobiti 
gradbeno dovoljenje, se časovno ni izteklo za izdelavo in postavitev nadstrešnic. Temu primerna je nizka 22% 
realizacija. 

 

Podprogram – 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

 

Znotraj podprograma so bila realizirana sredstva za sanacijo dvorišča ( ureditev meteornih voda) pri gasilskem 
domu v Planini v višini 2.867 EUR, kaj je pomenilo 18 % nad planom. 

 

 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 

Glavni program - 1603 Komunalna dejavnost 

 



Področje ureja oskrbo z vodo, urejanje parkov, trgov, zelenic ter urejanje pokopališča. 

 

Podprogram - 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 

Realizacija postavke Vzdrževanje pokopališča zajema porabo sredstev za urejanje pokopališča in sicer za 
plačilo pogodbenega delavca, ki tedensko ureja pokopališče v višini 3.948 EUR. 828 EUR sredstev se je namenilo 
za tiskanje in poštnino položnic pristojbine za grobove. 3.541 EUR pa je bilo porabljenih  za zasaditev 
pokopališča ter za nakup raznega drobnega materiala za pomoč pri vzdrževanju. Realizacija je presegla 
načrtovane stroške za 9%. 

 

Znotraj postavke Mrliška vežica Cerkno so bila delno realizirana le sredstva za notarske storitve za pripravo 
služnostnih pogodb. 

 

Glavni program - 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 

 

Podprogram - 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

 

Znotraj postavke Celostno urejanje naselja, so bila načrtovana sredstva tudi porabljena v višini 2.568 EUR. 
Sredstva so pokrila stroške dokončne ureditve trga pred kolesarnico ter stroške nakupa otroških igral za vas 
Planina. 

 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

Glavni program 1803 – Programi v kulturi 

 

Podprogram 18039004 -  Mediji in avdivizualna kultura 

 

V letu 2021 so se pokrili zadnji stroški iz naslova retransmisije RTV programov.  

 

Zaključek 

 

Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti krajevna skupnost nima predpisanih meril. 

 

Učinkovitost poslovanja je pogojena z razpoložljivimi sredstvi. V okviru zmožnosti lahko ocenimo, da  krajevna 
skupnost posluje učinkovito. 

  



III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 

1. POJASNILA K BILANCI STANJA  

 

I. SREDSTVA: 

 

Računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev temelji  na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot 
nabavna vrednost. Drobni material z dobo koristnosti pod enim letom in vrednostjo pod 500 EUR je razporejen 
med material in je prikazan kot strošek v obdobju ki nastane. KS ima za ta material vzpostavljeno zunaj 
knjigovodsko količinsko evidenco. 

 

Neopredmetena dolgoročna sredstva ter opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti 

 

KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V letu 2021 izkazuje naslednja 
osnovna sredstva po sledečih vrednostih: 

 

- NV nepremičnin se je na eni strani povečala za 4.549 EUR, in sicer iz naslova priprave dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcije poslovilne vežice Cerkno v višini 743 in priprave za 
postavitev nadstrešnic ekoloških otokov na Cesti OF ter na Mostaniški cesti v višini 3.806. Na drugi strani 
se je na podlagi sklepa inventurne komisije zaradi odstranitve t.i. ležečega policaja na Močnikovi ulici NV 
zmanjšala za 5.516 EUR. 

- Povečanje nabavne vrednosti opreme v višini 620 EUR izhaja iz naslova nakupa otroških igral. 
- Prav tako se je na podlagi sklepa inventurne komisije na dan 31.12.2021 izločilo opremo v vrednosti12.083. 
- Obračunana amortizacija v višini 25.551 EUR, je zaradi nezagotavljanja denarnih sredstev za amortizacijo 

v celoti breme splošnega sklada, na drugi strani pa povišuje: 

• popravek vrednosti zgradb v višini 3.904 EUR,  
o popravek vrednosti zgradb komunalne infrastrukture v višini 13.818 EUR,  
o popravek vrednosti drugih gradbenih objektov v višini 6.156 EUR, 
o popravek vrednosti druge opreme 958 EUR, 
o popravek vrednosti pohištvo 120 EUR, 
o popravek vrednosti vrtna kosilnica 33 EUR,  
o popravek vrednosti prometna ogledala 397 EUR, 
o popravek vrednosti ležeči policaj 165 EUR. 

 

Amortizacija je bila obračunana skladno s  Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev. 

 

Osnovna sredstva  Stanje 31.12.2020 Stanje 31.12.2021 Razlika 

00 dolg. premož. pravice – rač. programi 5.690 5.690 0 

01 pop. vred. dolg. premož. pravic 5.690 5.690 0 

02 nepremičnine 1.069.182 1.068.215 687 

03 pop. vred.nepremičnin 608.923 632.800 23.877 

04 oprema 45.894 34.431 11.463 

05 popravek vrednosti opreme 38.117 27.543 10.574 



 Kratkoročna sredstva: Znesek EUR  

na dan 
31.12.2020 

Znesek EUR  

na dan 
31.12.2021 

- Denarna sredstva v blagajni 51,10 51,10 

 

- Denarna sredstva na računih 35.118,54 58.771,03 

- Denarna sredstva na depozitnih računih 5.207,34 5.207,34 

- Kratkoročne terjatve do kupcev   7.566,72 8.638,86 

- Kratkoročne terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna 

3.976,53 3.550,39 

- Kratkoročne terjatve iz naslova obresti  0,02 0,02 

- Druge kratkoročne terjatve 12,16 12,16 

- Neplačani odhodki 13.329,51 12.033,46 

 

Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu, ki so se v 
primerjavi z letom prej povečala. Ker računom, za katere je KS prejela transfer od občine, do 31.12.2021 ni 
potekel 30 dnevni plačilni rok, so sredstva ostala na računu. Kratkoročne terjatve iz financiranja izkazujejo 
obresti od kratkoročnega depozita pri Novi KBM. Na dan 31.12.2021 je imela 8.638,86 EUR terjatev do 
plačnikov vodarine, grobovine, najema tržnega prostora, najemnine mrliške vežice in kabelske. Od teh jih je za 
1.361,26 EUR že zapadlo, ostale pa bodo zapadle v prvih mesecih leta 2022. V izterjavi je glede na prejšnje leto 
za 60,83 EUR manj terjatev oz. skupno za 583,58 EUR, katere so knjižene kot sporne terjatve. Kratkoročne 
terjatve do občine predstavljajo terjatve za refundacijo javne razsvetljave v višini 3.550,39 EUR, katere so 
zapadle v januarju 2022. Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov Lekarne Ljubljana, ki so prav tako 
zapadle v januarju 2022, so na dan 31.12.2021 znašale 519,50 EUR. Druge kratkoročne terjatve izhajajo iz 
naslova razlike med začasnim in dokončnim odbitnim deležem iz prejšnjih let. Med neplačanimi odhodki 
skupino 18 so obveznosti do dobaviteljev ter do neposrednih uporabnikov. 

 

Vrednost aktive znaša 530.567 EUR in se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za 11%.  

 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: 

 

Kratkoročne obveznosti: Znesek EUR  

na dan 31.12.2020 

Znesek EUR  

na dan 31.12.2021 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 6.331,91 5.312,72 

Druge kratk. obv. iz poslovanja (dajatve od pogodb o 
delu, neto izplačila pogodb o delu, obveznost do države 
vodna povračila) 

2.218,13 2.761,50 

Krat. obv. do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
(obveznosti do UJP, občine) 

56.044,29 79.271,59 

Neplačani prihodki 4.773,94 5.310,83 

 

Obveznosti do dobaviteljev v višini 5.312,72 EUR, so obveznosti katerimi do konca leta ni potekel 30 dnevni 
plačilni rok.  



Druge kratkoročne obveznosti predstavljajo: 

- obveznosti iz naslova izplačil podjemnih pogodb (272,51 EUR), katere so zapadle v januarju 2022, 
- obveznost za plačilo razlike med obrač. in vstopnim DDV v višini 1.260,77 EUR, katera je bila poravnana 

31.1.2022 ter 
- obveznost iz naslova vodnega povračila ter okoljske dajatve v višini 1.228,22 EUR. 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo: 

- obveznosti do UJP za stroške provizije in obveznost do MJU za izdajo digitalnega potrdila v višini 54,79 EUR,  
- obveznosti do občine v višini 79.216,80 EUR so obveznosti v katerih so zajeti rezultati prejšnjih in tekočega 

leta in so se v primerjavi z letom 2021 povečale za rezultat poslovanja ter obveznosti povezane z 
gospodarskimi javnimi službami. 

Neplačani prihodki vsebujejo terjatve od vodarine in grobovine, najema tržnega prostora, terjatve za obresti 
od kratkoročnega depozita, terjatve do občine za refundacijo javne razsvetljave ter terjatve za najemnino 
lekarne. 

 

Lastni viri:   

Splošni sklad 437.912 

 



2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV   

Skupni prihodki KS Cerkno vključujejo: 

 

Konto Naziv konta 
Znesek EUR na dan 

31.12.2020 
Znesek EUR na dan 

31.12.2021 

71 Nedavčni prihodki 16.786 17.850 

7103 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
(najemnine Lekarne Cerkno, naročnin na KDS, pristojbin 
za grobove ter najemnin MV) 

15.707 17.551 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (zapadle terjatve iz 
naslova praznenja greznice) 

213 183 

714 Drugi nedavčni prihodki (prispevki občanov) 866 116 

74 Transferni prihodki 102.867 76.525 

7401 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za redno 
delovanje(javna razsvetljava, funkcionalni stroški, 
urejanje javnih površin, investicijsko vzdrževanje) 

33.022 32.191 

7401 Prejeta sredstva za tekoče in inv.vzdrževanje s strani 
občine 

69.845 44.334 

 

 PRIHODKI SKUPAJ: 

 

119.653 

 

94.375 

 

Odhodki KS Cerkno vključujejo: 

 

   

Konto Vrsta odhodka: 
Znesek EUR na dan 

31.12.2020 
Znesek EUR na dan 

31.12.2021 

402 Izdatki za blago in storitve 89.751 55.038 

4020 Pisarniški mat., čistilni mat., časopisi, revije,  

str. oglaševalskih storitev, založniške in tiskarske storitve 

7.924 1.061 

4022 Električna energija, ogrevanje, odvoz smeti, telefon, 
poštnina, vodarina 

20.224 24.554 

4025 Tekoče vzdrževanje (ceste, pokopališče, licenčna 
programska oprema, zavarovalne premije za objekte - 
poslovni prostori) 

13.866 16.801 

4026 Najemnine za objekte – kurilnica, nadom. za uporabo 
stavb. zemljišča 

312 269 

4029 

Plačila po podjemnih pogodbah, drugi operativni odhodki 

 

47.187 

 

12.353 

4093 
Sredstva proračunskih skladov – rezervni sklad za 
Ličarjevo ulico 7 

 

238 

 

0 

412 Transferi neprof.org. in ustanovam 480 480 



420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 55.638 15.578 

4202 Nakup drugih osnovnih sredstev   2.091 2.328 

4204 Novogradnje  0 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje 47.744 12.790 

 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija 

 

5.803 

 

460 

 ODHODKI  SKUPAJ: 145.869 71.096 

 

3. POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

Povečanje sredstev na računu (presežek prihodkov nad odhodki) je v letu 2021 znašalo 23.279 EUR.  

 

Računovodstvo KS: Predsednik KS: 

Valerija Močnik                               Vid Lahajnar 

 

Cerkno, 20.2.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRAJEVNA  SKUPNOST  GORJE  

Poče 1a, 5282 CERKNO 

Matična številka: 5017009000 

Šifra proračunskega uporabnika: 78867 

Davčna številka: 49971166 

 

 

 

POSLOVNO POROČILO  

IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

za leto 2020 

 

 

 

I. UVOD 

 

7. Pravne podlage delovanja KS Gorje  so zajete v: 
- Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 

- Statutu občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20 - UPB). 
 

8. KS Gorje  je samostojna pravna oseba, ustanovljena znotraj občine Cerkno in po Statutu občine Cerkno 
opravlja naslednje naloge: 

 

Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Cerkno in deluje kot samostojna 
pravna oseba, ki samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine. Sestavljajo jo vasi Trebenče, Lanica, Poče 
ter Gorje. Organ KS je Svet KS, ki je najvišji organ odločanja. Predsednik sveta krajevne skupnosti Aleksander 
Močnik zastopa in predstavlja krajevno skupnost. Krajevna skupnost nima zaposlenih oseb, vse se opravlja 
prostovoljno in brezplačno. 

 

Sprejema programe komunalne ureditve ter predlaga občini ukrepe na področju javne in komunalne 
infrastrukture na svojem območju; predlaga občini prednostno gradnjo in vzdrževanje cest; sprejema plan 
razvoja krajevne skupnosti; vzdržuje in upravlja s premoženjem in napravami v lasti krajevne skupnosti; daje 
mnenje k prostorsko ureditvenim načrtom in h graditvi infrastrukturnih objektov, ki neposredno zadevajo KS; 
v skladu z zakonom in občinskimi predpisi upravlja z javnimi površinami; v skladu z zakonom in občinskimi 
predpisi sodeluje pri organiziranju in delovanju gospodarskih javnih služb na območju KS; pridobiva in odtujuje 
krajevno premoženje; razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka; zagotavlja izvensodno 
poravnavo sporov in imenuje poravnalni svet, spodbuja kulturo, športno in društveno dejavnost in spodbuja 
prostočasne dejavnosti mladih. 

 

9. Viri sredstev za financiranje krajevne skupnosti so: 
- lastna sredstva, 
- sredstva občinskega proračuna, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195


- sredstva, zbrana s samoprispevkom in  
- druga sredstva, zbrana namensko za financiranje posameznih nalog KS. 
 

10. KS Gorje je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega 
kontnega načrta. 

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 
št. 46/03), v 2. členu določa, da so neposredni proračunski uporabniki tudi ožji deli občin, ki so pravne osebe. 
Zakonska podlaga te določbe izhaja iz 1. odstavka 1. člena Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno 
besedilo) (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.) 

11. Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig in za sestavljanje in predlaganje letnih poročil drugih 
uporabnikov enotnega kontnega načrta so: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.) 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 

poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, 
št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – 
popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, 
št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10,104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 100/15, 75/17, 
82/18), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 
79/19,10/21 in 203/21), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. 
RS, št. 45/2005, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15). 
  

12. Računovodska izkaza: 
 

c) BILANCA STANJA (s prilogama: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil), 

 

d) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (s prilogama: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in Izkaz računa 
financiranja). 

 

II. POSLOVNO POROČILO  

 

Dolgoročni cilji KS Gorje so vključeni v načrt razvojnih programov Občine Cerkno. Sredstva, s katerimi razpolaga 
krajevna skupnost, so prenizka za samostojno načrtovanje večjih investicijskih vlaganj.  

 

Finančni načrt se je izvajal na osnovi potrjenega finančnega načrta ob sprejemu rebalansa proračuna Občine 
Cerkno za leto 2021.  

 

Od skupno načrtovanih 14.998 EUR prihodkov, je proračun KS prejel 15.386 EUR sredstev, kar pomeni 3% nad 
planom. Višja realizacija je posledica neplaniranih doplačil dveh občanov k investiciji ureditve javne poti.  

 

Vsako leto KS iz občinskega proračuna prejme redne dotacije za funkcionalne stroške, kulturno dvorano, 
dotacijo za urejanje javnih površin ter sredstva za pokrivanje stroškov javne razsvetljave v KS. V letu 2021 so 
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3239
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5349
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3780
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3657
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2930


slednje v celotni strukturi prihodkov predstavljale 25%, največji delež kar 70% (10.816 EUR) pa so predstavljala 
sredstva iz občinskega proračuna, katere KS pridobi kot transfer glede na število prebivalcev v KS. Slednja je KS 
vložila v:  

• Geodetski načrt  za potrebe ureditve dostopa v vas Trebenče in postavitve varnih avtobusnih 
postajališč 610 EUR, 

• Ureditev sanitarij v VNO Poče 520 EUR, 

• Asfaltacija odseka pri Gorje 31 4.613 EUR, 

• Dobava tampona v vas Poče 351 EUR, 

• Predelava vodovodnega sistema Gorje 2.954 EUR, 

•  
 

Struktura prihodkov KS Gorje je bila naslednja: 

 

Vir prihodka: Delež 

NEDAVČNI PRIHODKI 4 % 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (najemnina prostora za 
volitve, prispevki občanov) 

4 % 

TRANSFERNI PRIHODKI (sredstva, ki jih je KS prejela iz občinskega 
proračuna za tekoče poslovanje in investicije) 

96 % 

 

Realizacija odhodkov je bila 86 %  pod planom oz. v višini 15.187 EUR.  

 

Struktura odhodkov KS Gorje je bila naslednja: 

 

Vrsta odhodka: Delež 

Tekoči odhodki 66 % 

Investicijski odhodki 34 % 

 

Neporabljena sredstva bo KS v celoti porabila na osnovi finančnih načrtov v prihodnjih letih.  

 

Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov 

 

02 Ekonomska in fiskalna politika 

 

Postavka vključuje stroške provizije do UJP v višini 5,25 EUR. 

 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 

 

Z rebalansom III je KS planirala 520 EUR sredstev za dokončno ureditev sanitarij v VNO Poče. 

 



06 Lokalna samouprava 

Znotraj programa so bili realizirani stroški v višini 189 EUR za pokrivanje omrežnine za vodovod in vodarine ter 
odvoz smeti iz VNO Poče. Postavka je dosegla le 37 % realizacijo. 

 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 

 

Postavki znotraj področja porabe, ki sta dosegli 99% realizacijo, vključujeta realizacijo stroškov za električno 
energijo javne razsvetljave v KS in električno energijo prostorov KS v višini 2.960 EUR.  

 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

 

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. KS je v letu 2021 za urejanje vaških poti 
rezervirala 9.760 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 7.934 EUR za dokončanje ureditve odvodnjavanja 
ceste v Trebenčah ter ceste od hišne št. Gorje 31. 

 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 

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. 

 

Zaključek 

 

Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti krajevna skupnost nima predpisanih meril. 

 

Učinkovitost poslovanja je pogojena z razpoložljivimi sredstvi. V okviru zmožnosti lahko ocenimo, da  krajevna 
skupnost posluje učinkovito. 

 



III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 

1. POJASNILA K BILANCI STANJA  

 

I. SREDSTVA: 

 

Računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev temelji  na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot 
nabavna vrednost. Drobni material z dobo koristnosti pod enim letom in vrednostjo pod 500 EUR je razporejen 
med material in je prikazan kot strošek v obdobju ki nastane. KS ima za ta material vzpostavljeno zunaj 
knjigovodsko količinsko evidenco. 

 

Opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti 

 

KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V letu 2021 izkazuje naslednja 
osnovna sredstva po sledečih vrednostih: 

 

 

 

 

 

 

 

- S pričetkom investicije ureditve avtobusnega postajališča v Trebenčah, se NV nepremičnin v izgradnji 
poveča za 1.037 EUR. 

- Obračunana amortizacija v višini 2.545 EUR, je zaradi nezagotavljanja denarnih sredstev za amortizacijo v 
celoti breme splošnega sklada, na drugi strani pa povišuje popravka vrednosti zgradb (1.901 EUR) in 
opreme – hidranti, kuhinja (644 EUR). 

 

Amortizacija je bila obračunana skladno z Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev z upoštevanjem naslednjih amortizacijskih stopenj: 

 

- Druge zgradbe iz betonskih elementov (vodovodi, kanalizacija)                                  3 % 

- Druga osnovna sredstva za opravljanje negospodarskih dejavnosti 
- Stavbe  

20 % 

3 % 

- Pohištvo 12 % 

 

Kratkoročna sredstva: Znesek EUR  

na dan 31.12.2020 

Znesek EUR  

na dan 31.12.2021 

- Denarna sredstva na računih 3.178,74 3.377,04 

- Kratkoročne terjatve do občine 
  

Osnovna sredstva  Stanje 31.12.2020 Stanje 31.12.2021 Razlika 

02 nepremičnine 69.854 70.891 1.034 

03 pop. vred.nepremičnin 40.999 42.900 1.901 

04 oprema 12.670 12.670 0 

05 popravek vrednosti opreme 10.250 10.894 644 



482,45 454,39 

- Neplačani odhodki  (obveznosti do dobaviteljev)                     598,49 579,00 

 

Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu. Ta so se v 
primerjavi s prejšnjim letom povečala. Kratkoročne terjatve v višini 454,39 EUR predstavljajo terjatve do občine 
za refundacijo javne razsvetljave katere so zapadle v januarju in februarju 2022. Med neplačanimi odhodki 
skupino 18 pa so obveznosti do dobaviteljev ter do neposrednih uporabnikov, ki bodo poravnana v roku. 

 

Vrednost aktive znaša 34.177 in se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za 4%.  

 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: 

 

a) Kratkoročna sredstva: Znesek EUR  

na dan 31.12.2020 

Znesek EUR  

na dan 31.12.2021 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 574,86 537,50 

Krat. obv. do neposrednih uporabnikov   3.202,37 3.418,54 

Neplačani prihodki 482,45 454,39 

 

Obveznosti v višini 537,50 EUR so obveznosti katerimi do konca leta ni potekel 30 dnevni plačilni rok. 
Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov predstavljajo obveznost do UJP v višini 0,80 EUR, 
obveznost do Režijskega obrata Občine Cerkno za plačilo vodarine in z njo povezanimi stroški  v višini 27,75 
EUR ter obveznosti do občine  v višini 3.389,99 EUR v katerih so zajeti rezultati prejšnjih in tekočega leta. 
Slednje so se povečale zaradi pozitivnega rezultata v letu 2021. Neplačani prihodki vsebujejo terjatve do občine 
za refundacijo javne razsvetljave.  

 

Lastni viri:   

Splošni sklad predstavlja osnovna sredstva, rezultate predhodnih let, kot tudi rezultat poslovanja tekočega leta. 
Stanje splošnega sklada se je za vrednost obračunane amortizacije za leto 2021 zmanjšalo. 

 

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV   

 

Skupni prihodki KS Gorje vključujejo: 

Konto 
Naziv konta 

Znesek EUR na dan 
31.12.2020 

Znesek EUR na dan 
31.12.2021 

71 Nedavčni prihodki 0 681 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 0 84 

714107 Drugi nedavčni prihodki 0 597 

74 Transferni prihodki 14.640 14.704 



7401 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna (javna 
razsvetljava, funkcionalni stroški, urejanje javnih 
površin, dvorana) 3.740 3.888 

7401 
Prejeta sredstva za tekoče in inv. vzdrževanje s 
strani občine 

 

10.900 

 

10.816 

  PRIHODKI SKUPAJ: 14.640 15.385 

 

 

Odhodki KS Gorje vključujejo: 

   

Konto 
Vrsta odhodka: 

Znesek EUR na dan 
31.12.2020 

Znesek EUR na dan 
31.12.2021 

402 Izdatki za blago in storitve 13.658 10.052 

4022 Električna energija, vodarina 2.907 3.150 

4025 Tekoče vzdrž. drugih objektov 10.577 6.896 

4029 Drugi operativni odhodki (provizija UJP) 174 6 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.100 5.135 

4204 Novogradnje  0  

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  1.700 3.445 

4208 Načrti in druga projektna dokumentacija 400 1.690 

 ODHODKI  SKUPAJ: 15.758 15.187 

 

3. POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

Povečanje sredstev na računu (presežek prihodkov nad odhodki) je v letu 2021 znašal 198 EUR.  

 

 

 

Računovodstvo KS:   Predsednik KS: 

Valerija Močnik                              Aleksander Močnik 

 

 

Cerkno, 14.2.2022 



KRAJEVNA  SKUPNOST  NOVAKI 

DOL. NOVAKI 26, 5282 CERKNO 

Matična številka: 5028817000 

Šifra proračunskega uporabnika: 78875 

Davčna številka: 13871722 

 

 

 

POSLOVNO POROČILO  

IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

za leto 2021 

 

 

 

I. UVOD 

 

13. Pravne podlage delovanja KS Novaki so zajete v: 
- Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 

- Statutu občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20 - UPB). 
 

14. Krajevna skupnost Novaki  je samostojna pravna oseba, ustanovljena znotraj občine Cerkno in po Statutu 
občine Cerkno opravlja naslednje naloge: 

Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Cerkno in deluje kot samostojna 
pravna oseba, ki samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine. Organ KS je Svet KS, ki je najvišji organ 
odločanja. Predsednik sveta krajevne skupnosti Valentin Lahajnar zastopa in predstavlja krajevno skupnost. 
Krajevna skupnost nima zaposlenih oseb, vse se opravlja prostovoljno in brezplačno. 

 

Sprejema programe komunalne ureditve ter predlaga občini ukrepe na področju javne in komunalne 
infrastrukture na svojem območju; predlaga občini prednostno gradnjo in vzdrževanje cest; sprejema plan 
razvoja krajevne skupnosti; vzdržuje in upravlja s premoženjem in napravami v lasti krajevne skupnosti; daje 
mnenje k prostorsko ureditvenim načrtom in h graditvi infrastrukturnih objektov, ki neposredno zadevajo KS; 
v skladu z zakonom in občinskimi predpisi upravlja z javnimi površinami; v skladu z zakonom in občinskimi 
predpisi sodeluje pri organiziranju in delovanju gospodarskih javnih služb na območju KS; pridobiva in odtujuje 
krajevno premoženje; razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka; zagotavlja izvensodno 
poravnavo sporov in imenuje poravnalni svet, spodbuja kulturo, športno in društveno dejavnost in spodbuja 
prostočasne dejavnosti mladih. 

 

15. Viri sredstev za financiranje krajevne skupnosti so: 
- lastna sredstva, 
- sredstva občinskega proračuna, 
- sredstva, zbrana s samoprispevkom in  
- druga sredstva, zbrana namensko za financiranje posameznih nalog KS. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195


 

16. KS Novaki  je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega 
kontnega načrta. 
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list 
RS, št. 46/03), v 2. členu določa, da so neposredni proračunski uporabniki tudi ožji deli občin, ki so pravne 
osebe. Zakonska podlaga te določbe izhaja iz 1. odstavka 1. člena Zakon o javnih financah (uradno 
prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.) 

 

17. Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig in za sestavljanje in predlaganje letnih poročil drugih 
uporabnikov enotnega kontnega načrta so: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.) 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 

poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, 
št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – 
popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, 
št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10,104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 100/15, 75/17, 
82/18), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 
79/19,10/21 in 203/21), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. 
RS, št. 45/2005, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15). 
 

18. Računovodska izkaza: 
 

e) BILANCA STANJA (s prilogama: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil), 

 

f) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (s prilogama: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in Izkaz računa 
financiranja). 

 

II. POSLOVNO POROČILO 

 

Dolgoročni cilji KS Novaki so vključeni v načrt razvojnih programov Občine Cerkno. Sredstva s katerimi 
razpolaga krajevna skupnost so prenizka za samostojno načrtovanje večjih investicijskih vlaganj.  

 

Finančni načrt se je izvajal na osnovi potrjenega finančnega načrta ob sprejemu rebalansa proračuna Občine 
Cerkno za leto 2021.  

 

Prihodki KS so bili v letu 2021 realizirani v skupni višini 20.261 EUR, kar pomeni za 1% nižjo realizacijo od 
načrtovane.  

 

KS financira svoje odhodke iz dveh virov. In sicer iz sredstev grobovine, najemnine mrliške vežice in osnovne 
šole ter sredstev, ki jih občina zagotavlja v okviru rednih dotacij za funkcionalne stroške, dotacijo za urejanje 
javnih površin ter sredstva za pokrivanje stroškov javne razsvetljave v KS. V letu 2021 so redne dotacije občine 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3239
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4531
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3780
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3657
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2930


predstavljale 12 % vseh prihodkov. Največji delež kar 78% vseh prihodkov pa so predstavljala sredstva iz 
občinskega proračuna, katere KS pridobi kot transfer na podlagi zahtevkov katerih priloge so fakture za tekoča 
in investicijska vzdrževanja na infrastrukturi. Slednja je KS investirala v: 

• asfaltacijo odseka do Črnevca 15.867 EUR. 
 

Struktura prihodkov KS Novaki je bila naslednja: 

 

Vir prihodka: Delež 

NEDAVČNI PRIHODKI 8 % 

Prihodki od prodaje blaga in storitev (grobovina, najemnina MV)                  8 % 

Prejete donacije                 1 % 

TRANSFERNI PRIHODKI (sredstva, ki jih je KS prejela iz občinskega 
proračuna za tekoče poslovanje in investicije) 

91 % 

 

 

Na odhodkovni strani so skupni realizirani odhodki po zadnji spremembi proračuna za leto 2021 dosegli 77% 
realizacijo oziroma v višini 19.941 EUR.  

  

Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov 

 

02 Ekonomska in fiskalna politika 

 

Postavka vključuje redne stroške plačilnega prometa pri UJP. Od načrtovanih 4 EUR za provizijo, je bilo stroškov 
za 3 EUR. 

 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 

 

Postavka vključuje zavarovalno premijo za zavarovanje oglasni tabel v KS. Stroški iz tega naslova znašajo 124 
EUR letno. 

 

06 Lokalna samouprava 

Znotraj programa je postavka dosegla 22 % realizacijo stroškov, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov.  

 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 

 

Postavka znotraj področja porabe vključuje 875 EUR stroškov za električno energijo javne razsvetljave. 
Realizacija postavke je bila za slabe 4% nižja od načrtovane porabe. 

 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 



 

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Skupno porabljena sredstva za 
investicijske izdatke v višini 15.494 EUR so dosegla načrtovane izdatke. Bila so realizirana za asfaltacijo odseka 
do Črne. Postavka tekoče vzdrževanje cest je dosegla 88 % realizacijo za dobavo in vgradnji tampona na 
makadamske ceste v KS.  

 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 

 

Področje ureja zbiranje in ravnanje z odpadki ter ravnanje z odpadno vodo. Stroški za odvoz odpadkov iz 
pokopališča so v letu 2021 znašali 432 EUR in so s tem dosegli 85% realizacijo. 

 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 

 

Področje ureja oskrbo z vodo in urejanje pokopališč ter pogrebno dejavnost. Sredstva v višini 4.000 EUR za 
sanacijo podpornega zidu pokopališča v Novakih niso bila porabljena. 

 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

 

V okviru tega podprograma je KS planirala 1.257 EUR sredstev za organizacijo prihoda dedka mraza. Za ta 
namen je od pravnih oseb v KS prejela 220 EUR donacij. Do konca leta 2021 je bilo poplačanih za 304 EUR 
stroškov za obdarovanje otrok. Za pokrivanje ostalih stroškov, so sredstva rezervirana v proračunu za leto 2022. 

 

19 Izobraževanje 

 

Znotraj področja porabe so bila v višini 3.256 EUR načrtovana sredstva za vzdrževanje objekta OŠ Novaki. 
Dejansko so bila realizirana v višini 2.406 EUR za plačilo podjemne pogodbe, ki jo ima KS sklenjeno z vaščanom, 
da redno skrbi za vzdrževanje objekta, energenta za ogrevanje, ter drobnega materiala za vzdrževanje objekta. 

 

Zaključek 

 

Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti krajevna skupnost nima predpisanih meril. 

 

Učinkovitost poslovanja je pogojena z razpoložljivimi sredstvi. V okviru zmožnosti lahko ocenimo, da  krajevna 
skupnost posluje učinkovito. 

 

 

 

 

III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 



1. POJASNILA K BILANCI STANJA  

 

I. SREDSTVA: 

 

Računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev temelji na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot 
nabavna vrednost. Drobni material z dobo koristnosti pod enim letom in vrednostjo pod 500 EUR je razporejen 
med material in je prikazan kot strošek v obdobju ki nastane. KS ima za ta material vzpostavljeno zunaj 
knjigovodsko količinsko evidenco. 

 

Opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti 

 

KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V letu 2021 izkazuje naslednja 
osnovna sredstva po sledečih vrednostih: 

 

 

 

 

 

 

- V letu 2021 ni bilo novih vlaganj v nepremičnine, kot tudi ne v opremo. 
- Obračunana amortizacija v višini 1.321 EUR, je zaradi nezagotavljanja denarnih sredstev za amortizacijo v 

celoti breme splošnega sklada, na drugi strani pa povišuje popravka vrednosti nepremičnin (724 EUR) in 
opreme (597 EUR). 

 

Amortizacija je bila obračunana skladno z Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev, z upoštevanjem naslednjih amortizacijskih stopenj: 

 

- Druge zgradbe iz betonskih elementov (vodovodi):                                     3 % 

- Stavbe iz trdega materiala (mrliška vežica) 3 % 

- Pohištvo  12 % 

- Druga osnovna sredstva za opravljanje gospodarski dejavnosti 6 % 

 

 

Kratkoročna sredstva: Znesek EUR  

na dan 31.12.2020 

Znesek EUR  

na dan 31.12.2021 

Denarna sredstva na računih 6.102,89 6.423,04 

Kratkoročne terjatve do kupcev 239,52 665,00 

Kratkoročne terjatve do občine  184,57 165,92 

Neplačani odhodki  275,58 13.958,82 

Osnovna sredstva  Stanje 31.12.2020 Stanje 31.12.2021 Razlika 

02 nepremičnine 31.804 31.804 0 

03 pop. vred.nepremičnin 19.650 20.375 724 

04 oprema 10.311 10.311 0 

05 popravek vrednosti opreme 7.846 8.443 597 



 

Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu. KS med letom ni 
imela prostih denarnih sredstev, ki bi jih nalagala kot vezana sredstva. Na dan 31.12.2021 je imela za 665 EUR 
terjatev do kupcev iz naslova grobovine in najemnin za prostore bivše OŠ. Od teh jih je 465 EUR že zapadlo. Na 
dan 31.12.2021 je KS na podlagi sklepa komisije za popis odpisala za 134,52 EUR terjatev iz naslova grobovine, 
ker so le te že zastarale. Kratkoročne terjatve do občine predstavljajo terjatve za refundacijo javne razsvetljave, 
katere so zapadle v januarju 2022. Med neplačanimi odhodki skupino 18 so obveznosti do dobaviteljev ter do 
neposrednih uporabnikov, ki bodo poravnana v roku. 

 

Vrednost aktive znaša 34.510 in se je v primerjavi s prejšnjim letom povečala za 61%. Povečanje je nastalo 
predvsem na strani skupine kontov 18 kamor spada  neplačana obveznost do dobavitelja, ki je izstavil račun, ki 
je bil za 13.156 EUR višji od v vrednosti izdane naročilnice. 

 



II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: 

 

Kratkoročne obveznosti:  

Kratkoročne obveznosti: Znesek EUR  

na dan 31.12.2020 

Znesek EUR  

na dan 31.12.2021 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 482,70 14.165,69 

Krat. obv. do neposrednih uporabnikov   5.895,77 6.216,17 

Neplačani prihodki 424,09 830,92 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so bile poravnane na plačilni rok v januarju in februarju 2021. 
Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov predstavljajo obveznosti do občine v višini 6.215,44 EUR 
v katerih so zajeti rezultati prejšnjih in tekočega leta. Slednja so se povečala za vrednost rezultata v letu 2021. 
Obveznosti v višini 0,73 EUR pa so obveznosti do UJP. Neplačani prihodki vsebujejo terjatve do plačnikov 
grobovine, najemnine za prostore bivše OŠ ter terjatve do občine.  

 

Lastni viri:   

Splošni sklad predstavlja osnovna sredstva, rezultate predhodnih let, kot tudi rezultat poslovanja tekočega leta. 
Stanje splošnega sklada se je za vrednost obračunane amortizacije za leto 2021 zmanjšalo. 

 

 

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV   

 

 

Prihodki KS Novaki in vključujejo: 

 

Konto Naziv konta 
Znesek EUR na 

dan 31.12.2020 
Znesek EUR na 

dan 31.12.2021 

71 Nedavčni prihodki 1.640 1.634 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 200 209 

713 
Prihodki od prodaje blaga in storitev (pristojbina za 
grobove) 

 

1.440 

 

1.425 

730 Prejete donacije od domačih pravnih oseb 0 220 

74 Transferni prihodki 20.136 18.407 

7401 

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za redno 
delovanje (javna razsvetljava, funkcionalni stroški, 
urejanje javnih površin, investicije) 

 

 

2.551 

 

 

2.540 

7401 
Prejeta sredstva za tekoče in inv. vzdrževanje s strani 
občine 

 

17.585 

 

15.867 



  PRIHODKI SKUPAJ: 21.776 20.261 

 

Odhodki KS Novaki vključujejo: 

 

   

Konto 
Vrsta odhodka: 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2020 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2021 

402 Izdatki za blago in storitve 5.565 4.447 

4020 Čistilni material 0 0 

4022 Električna energija, gorivo 1.622 2.262 

4025 Tekoče vzdrževanje (ceste, pokopališče) 1.230 389 

4029 
Drugi operativni odhodki (provizija UJP, avtobusna 
postajališča, božiček, mat.stroški, zavarovanje) 

 

2.713 

 

1.796 

420 Investicijski odhodki 17.092 15.494 

4202 Nakup opreme 138 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje 16.954 15.494 

 ODHODKI SKUPAJ: 22.657 19.941 

 

4. POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

Povečanje sredstev na računu (presežek prihodkov nad odhodki) je v letu 2021 znašalo 320 EUR. 

 

 

 

 

Računovodstvo KS:       Predsednik KS: 

Valerija Močnik                                                                                                                       Simon Eržen 

 

 

 

 

Cerkno, 18.2.2022 



KRAJEVNA  SKUPNOST  OREHEK- JESENICA  

OREHEK 9A, 5282 CERKNO 

Matična številka: 5017025000 

Šifra proračunskega uporabnika: 78883 

Davčna številka: 17098394 

 

 

 

POSLOVNO POROČILO  

IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

za leto 2021 

 

 

 

I. UVOD 

 

19. Pravne podlage delovanja KS Orehek so zajete v: 
- Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 

- Statutu občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20 - UPB). 
 

20. KS Orehek  je samostojna pravna oseba, ustanovljena znotraj občine Cerkno in po Statutu občine Cerkno 
opravlja naslednje naloge: 

Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Cerkno in deluje kot samostojna 
pravna oseba, ki samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine. Sestavljajo jo vasi Jesenica in Orehek. Organ 
KS je Svet KS, ki je najvišji organ odločanja. Predsednik sveta krajevne skupnosti Matej Kolenc zastopa in 
predstavlja krajevno skupnost. Krajevna skupnost nima zaposlenih oseb, vse se opravlja prostovoljno in 
brezplačno. 

 

Sprejema programe komunalne ureditve ter predlaga občini ukrepe na področju javne in komunalne 
infrastrukture na svojem območju; predlaga občini prednostno gradnjo in vzdrževanje cest; sprejema plan 
razvoja krajevne skupnosti; vzdržuje in upravlja s premoženjem in napravami v lasti krajevne skupnosti; daje 
mnenje k prostorsko ureditvenim načrtom in h graditvi infrastrukturnih objektov, ki neposredno zadevajo KS; 
v skladu z zakonom in občinskimi predpisi upravlja z javnimi površinami; v skladu z zakonom in občinskimi 
predpisi sodeluje pri organiziranju in delovanju gospodarskih javnih služb na območju KS; pridobiva in odtujuje 
krajevno premoženje; razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka; zagotavlja izvensodno 
poravnavo sporov in imenuje poravnalni svet, spodbuja kulturo, športno in društveno dejavnost in spodbuja 
prostočasne dejavnosti mladih. 

 

21. Viri sredstev za financiranje krajevne skupnosti so: 
- lastna sredstva, 
- sredstva občinskega proračuna, 
- sredstva, zbrana s samoprispevkom in  
- druga sredstva, zbrana namensko za financiranje posameznih nalog KS. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195


 

22. KS Orehek  je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega 
kontnega načrta. 
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list 
RS, št. 46/03), v 2. členu določa, da so neposredni proračunski uporabniki tudi ožji deli občin, ki so pravne 
osebe. Zakonska podlaga te določbe izhaja iz 1. odstavka 1. člena Zakon o javnih financah (uradno 
prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.) 

 

23. Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig in za sestavljanje in predlaganje letnih poročil drugih 
uporabnikov enotnega kontnega načrta so: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.) 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 

poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, 
št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – 
popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, 
št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10,104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 100/15, 75/17, 
82/18), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 
79/19,10/21 in 203/21), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. 
RS, št. 45/2005, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15). 
 

  

24. Računovodska izkaza: 
 

g) BILANCA STANJA (s prilogama: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil), 

 

h) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (s prilogama: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in Izkaz računa 
financiranja). 

 

 

II. POSLOVNO POROČILO 

 

Dolgoročni cilji KS Orehek so vključeni v načrt razvojnih programov Občine Cerkno. Sredstva s katerimi 
razpolaga krajevna skupnost so prenizka za samostojno načrtovanje večjih investicijskih vlaganj. 

 

Finančni načrt se je izvajal na osnovi potrjenega finančnega načrta ob sprejemu rebalansa proračuna Občine 
Cerkno za leto 2021.  

 

Od načrtovanih 9.007 EUR prihodkov je proračun do konca leta realiziral skupno 8.902 EUR prihodkov, kar 
pomeni 1% pod planom.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3239
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4531
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3780
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3657
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2930


Vsako leto KS iz občinskega proračuna prejme redne dotacije za funkcionalne stroške, dotacijo za urejanje 
javnih površin ter sredstva za pokrivanje stroškov javne razsvetljave v KS. V letu 2021 so redne dotacije občine 
predstavljale 33 % vseh prihodkov. Največji delež kar 57% vseh prihodkov pa so predstavljala sredstva iz 
občinskega proračuna, katere KS pridobi kot transfer na podlagi zahtevkov katerih priloge so fakture za tekoča 
in investicijska vzdrževanja na infrastrukturi. Slednje je KS vložila v: 

• Dobava in vgradnja stebrov za cestne znake 604 EUR 

• Izdelava drenaže v  Jesenici 1.705 EUR 

• Strojni izkop za igrišče pri mlekarni Orehek 1.804 EUR 

• Priprava za postavitev električnega droga 265 EUR 

• Montaža kanalov in el. Cevi ter izdelava podpornega zidu 730 EUR. 
 

Struktura prihodkov KS Orehek je bila naslednja: 

 

Vrsta prihodka: Delež 

NEDAVČNI PRIHODKI 10 % 

Prihodki od prodaje blaga in storitev (grobovina) 10 % 

TRANSFERNI PRIHODKI (sredstva, ki jih je KS prejela iz občinskega proračuna za 
tekoče poslovanje ter investicijsko vzdrževanje infrastrukture) 

90 % 

 

Struktura odhodkov KS Orehek je bila naslednja: 

 

Vrsta odhodka: Delež 

Tekoči odhodki 82 % 

Transferni odhodki 0 % 

Investicijski odhodki 18 % 

 

KS financira svoje odhodke iz dveh virov. In sicer iz sredstev grobovine ter sredstev, ki jih občina zagotavlja v 
okviru rednih dotacij za redno delovanje KS in sredstev v višini 5.108 EUR (za leto 2021) za izvajanje tekočih in 
investicijskih vzdrževanj na infrastrukturi v KS. 

 

Neporabljena sredstva bo KS v celoti porabila na osnovi finančnih načrtov v prihodnjih letih.  

 

Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov 

 

02 Ekonomska in fiskalna politika 

 

Postavka vključuje redne stroške plačilnega prometa pri UJP. Realizacija je bila za 100%. 

 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 

 



Znotraj postavke Vzdrževanje objekta mlekarna so bila načrtovana sredstva višini 1.197 EUR tudi porabljena za 
pokritje stroška notarke, ki je pripravila darilno pogodbo ter stroška priprave za postavitev električnega droga.  

 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 

 

Postavke znotraj področja porabe vključujejo 1.992 EUR stroškov za električno energijo javne razsvetljave v KS, 
351 EUR stroškov za električno energijo mrliške vežice in 140 EUR stroškov za porabo električne energije 
prostorov KS. Postavke znotraj programa so dosegle 99,9% realizacijo. 

 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

 

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa in infrastrukture. V okviru tega podprograma se je 
zagotovilo sredstva v višini 4.815 EUR. Dejanska realizacija je znašala 13% pod planom, in sicer za: 

• Sanacija iztoka na cesti Reka – Orehek 285 EUR, 

• Vgradnja odtočnih rešetk v vasi Orehek 3.366 EUR, 

• Diabond tabla s potiskom 114 EUR, 

• Sanacija propusta Jesenica 151 EUR, 

• Priprava na asfalt v Orehku 126 EUR, 

• Ploščato železo, sprej, barva 125 EUR. 
 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 

 

Postavk vzdrževanje pokopališča ni bila realizirana. 

 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

 

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

 

Zaključek 

 

Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti krajevna skupnost nima predpisanih meril. 

 

Učinkovitost poslovanja je pogojena z razpoložljivimi sredstvi. V okviru zmožnosti lahko ocenimo, da  krajevna 
skupnost posluje učinkovito. 

III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 

 

1. POJASNILA K BILANCI STANJA  

 



Računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev temelji  na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot 
nabavna vrednost. Drobni material z dobo koristnosti pod enim letom in vrednostjo pod 500 EUR je razporejen 
med material in je prikazan kot strošek v obdobju ki nastane. KS ima za ta material vzpostavljeno zunaj 
knjigovodsko količinsko evidenco. 

 

Opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti 

 

KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V letu 2021 izkazuje naslednja 
osnovna sredstva po sledečih vrednostih: 

 

 

 

- V primerjavi s predhodnim letom se je zaradi pričetka investicije igrišča v Orehku NV nepremičnin povečala 
za 1.804 EUR. 

- Na podlagi sklepa inventurne komisije se je na dan 31.12.2021 odpisalo za 336 EUR drobnega inventarja, 
kar pomeni zmanjšanje NV drobnega inventarja na eni strani ter zmanjšanje popravka drobnega inventarja 
na drugi strani. 

- Obračunana amortizacija v višini 2.450 EUR, je zaradi nezagotavljanja denarnih sredstev za amortizacijo v 
celoti breme splošnega sklada, na drugi strani pa povišuje popravka vrednosti nepremičnin (2.276 EUR) in 
opreme (174 EUR). 

 

Amortizacija je bila obračunana skladno z Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev, z upoštevanjem naslednjih amortizacijskih stopenj: 

 

- Druge zgradbe iz betonskih elementov (vodovod, podporni zid):                                     3 % 

- Druga osnovna sredstva za opravljanje negospodarskih dejavnosti     20 % 

 

b) Kratkoročna sredstva: Znesek EUR  

na dan 31.12.2020 

Znesek EUR  

na dan 31.12.2021: 

- Denarna sredstva na računih 2.438,40 1.685,21 

- Kratkoročne terjatve do kupcev  84,00 56,00 

- Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov  436,64 386,16 

- Neplačani odhodki (obveznosti do dobaviteljev) 472,65 421,53 

 

Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu, ki so se v 
primerjavi z letom prej zmanjšala. Na dan 31.12.2021 je KS imela 56,00 EUR zapadlih terjatev iz naslova 
grobovine. Kratkoročne terjatve do občine predstavljajo terjatve za refundacijo javne razsvetljave, katere so 

Osnovna sredstva  Stanje 31.12.2020 Stanje 31.12.2021 Razlika 

02 nepremičnine 111.120 112.924 1.804 

03 pop. vred.nepremičnin 29.503 31.779 2.276 

04 oprema 7.336 7.000 336 

05 popravek vrednosti opreme 6.813 6.651 162 



zapadle v januarju 2022. Med neplačanimi odhodki skupino 18 so obveznosti do dobaviteljev ter do 
neposrednih uporabnikov, ki bodo poravnana v roku. 

 

Vrednost aktive znaša 84.042 in se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za 2%.  

 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: 

 

c) Kratkoročne obveznosti: Znesek EUR  

na dan 31.12.2020 

Znesek EUR  

na dan 31.12.2021 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 471,45 420,73 

Krat. obv. do neposrednih uporabnikov   2.439,59 1.686,00 

Neplačani prihodki 520,64 442,16 

 

Obveznosti v višini 420,73 EUR so obveznosti katerimi do konca leta ni potekel 30 dnevni plačilni rok. 
Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov predstavljajo obveznost do UJP v višini 0,8 EUR ter 
obveznosti do občine  v višini 1.685,20 EUR v katerih so zajeti rezultati prejšnjih in tekočega leta. Slednja so se 
zmanjšala za vrednost rezultata v letu 2021. Neplačani prihodki vsebujejo, terjatve od grobovine ter terjatve 
do občine za refundacijo javne razsvetljave.  

 

Lastni viri:   

Splošni sklad predstavlja osnovna sredstva, rezultate predhodnih let, kot tudi rezultat poslovanja tekočega leta. 
Stanje splošnega sklada se je na račun obračunane amortizacije za leto 2021 zmanjšalo. 

 

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV   

 

Skupni prihodki KS Orehek vključujejo: 

 

Konto 
Naziv konta 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2020 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2021 

71 Nedavčni prihodki 840 854 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 0 0 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (pristojbina za grobove) 840 854 

74 Transferni prihodki 9.571 8.048 

7401 

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za redno delovanje 
(javna razsvetljava, funkcionalni stroški, urejanje javnih 
površin, kultura) 

 

 

2.968 

 

 

2.940 

7401 Prejeta sredstva za tekoče in inv. vzdrževanje s strani občine 6.603 5.108 

  PRIHODKI SKUPAJ: 10.411 8.902 



 

Odhodki KS Orehek vključujejo: 

 

   

Konto 
Vrsta odhodka: 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2020 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2021 

402 Izdatki za blago in storitve 9.703 7.851 

4022 Električna energija 2.357 2.483 

4025 Tekoče vzdrževanje (pokopališče, ceste, javna razsvetljava) 5.739 5.162 

4029 
Drugi operativni odhodki (provizija UJP, materialni stroški, 
sof.prireditev) 

 

1.607 

 

206 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0 1.804 

4202 Nakup opreme 0  

4204 Novogradnje 0 1.804 

 ODHODKI  SKUPAJ: 9.703 9.655 

 

 

 

4. POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

Zmanjšanje sredstev na računu (presežek odhodkov nad prihodki) je v letu 2021 znašalo 753 EUR.  

 

 

Računovodstvo:  Predsednik KS: 

Valerija Močnik                                                                                       Matej Kolenc 

 

 

 

Cerkno, 18.2.2022 



KRAJEVNA  SKUPNOST  OTALEŽ 

OTALEŽ 1, 5282 CERKNO 

Matična številka: 5031290000 

Šifra proračunskega uporabnika: 78891 

Davčna številka: 57370192 

 

 

 

POSLOVNO POROČILO  

IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

za leto 2021 

 

 

I. UVOD 

 

25. Pravne podlage delovanja KS Otalež  so zajete v: 
- Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 

- Statutu občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20 - UPB). 
 

26. KS Otalež  je samostojna pravna oseba, ustanovljena znotraj občine Cerkno in po Statutu občine Cerkno 
opravlja naslednje naloge: 

 

Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Cerkno in deluje kot samostojna 
pravna oseba, ki samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine. Sestavljajo jo vasi Plužnje, Lazec Otalež Zg. 
in Sp. Jazne ter Travnik. Organ KS je Svet KS, ki je najvišji organ odločanja. Predsednik sveta krajevne skupnosti 
Henrik Ajdišek zastopa in predstavlja krajevno skupnost. Krajevna skupnost nima zaposlenih oseb, vse se 
opravlja prostovoljno in brezplačno. 

 

Sprejema programe komunalne ureditve ter predlaga občini ukrepe na področju javne in komunalne 
infrastrukture na svojem območju; predlaga občini prednostno gradnjo in vzdrževanje cest; sprejema plan 
razvoja krajevne skupnosti; vzdržuje in upravlja s premoženjem in napravami v lasti krajevne skupnosti; daje 
mnenje k prostorsko ureditvenim načrtom in h graditvi infrastrukturnih objektov, ki neposredno zadevajo KS; 
v skladu z zakonom in občinskimi predpisi upravlja z javnimi površinami; v skladu z zakonom in občinskimi 
predpisi sodeluje pri organiziranju in delovanju gospodarskih javnih služb na območju KS; pridobiva in odtujuje 
krajevno premoženje; razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka; zagotavlja izvensodno 
poravnavo sporov in imenuje poravnalni svet, spodbuja kulturo, športno in društveno dejavnost in spodbuja 
prostočasne dejavnosti mladih. 

 

27. Viri sredstev za financiranje krajevne skupnosti so: 
- lastna sredstva, 
- sredstva občinskega proračuna, 
- sredstva, zbrana s samoprispevkom in  
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- druga sredstva, zbrana namensko za financiranje posameznih nalog KS. 
 

28. KS Otalež je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega 
kontnega načrta. 
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list 
RS, št. 46/03), v 2. členu določa, da so neposredni proračunski uporabniki tudi ožji deli občin, ki so pravne 
osebe. Zakonska podlaga te določbe izhaja iz 1. odstavka 1. člena Zakon o javnih financah (uradno 
prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.) 

 

29. Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig in za sestavljanje in predlaganje letnih poročil drugih 
uporabnikov enotnega kontnega načrta so: 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.) 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – 
popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list 
RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10,104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 100/15, 
75/17, 82/18), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 
82/18, 79/19,10/21 in 203/21), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
(Ur.l. RS, št. 45/2005, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15). 
 

30. Računovodska izkaza: 
 

i) BILANCA STANJA (s prilogama: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil), 

 

j) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (s prilogama: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in Izkaz računa 
financiranja). 

 

II. POSLOVNO POROČILO 

 

Dolgoročni cilji KS Otalež so vključeni v načrt razvojnih programov Občine Cerkno. Sredstva s katerimi razpolaga 
krajevna skupnost so prenizka za samostojno načrtovanje večjih investicijskih vlaganj.  

 

Finančni načrt se je izvajal na osnovi potrjenega finančnega načrta ob sprejemu  rebalansa proračuna Občine 
Cerkno za leto 2021. Krajevna skupnost je v letu 2021 ustvarila skupno 29.691 EUR prihodkov, kar pomeni, da 
so dosegli načrtovane.  

 

KS svojim vaščanom zaračunava pristojbino za grobove. V letu 2021 so ti prihodki predstavljali 12 % vseh 
prihodkov. KS je v letu 2021 na podlagi izdanih opominov izterjala za 379 EUR zapadlih terjatev iz naslova 
vodarine. 
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KS vsako leto iz občinskega proračuna prejme redne dotacije za funkcionalne stroške, dotacijo za urejanje 
javnih površin ter sredstva za pokrivanje stroškov javne razsvetljave v KS. V letu 2021 so redne dotacije občine 
predstavljale 22 % vseh prihodkov KS. 

 

Občina je za leto 2021 razdelila 162.000 EUR sredstev med 10 krajevnih skupnosti. Pripadajočih 19.258 EUR je 
KS investirala v: 

• Strojno čiščenje ceste nad vasjo Lazec 549 EUR, 

• vkop dveh propustov na cesti Lazec 4.856 EUR, 

• dodatno izvedbo kamnite izložbe na cesti Lazec 8.097 EUR, 

• navoz peska na cesto Maruškavc – Plužnje, Plužnje – Grintovc in Kanavc – Kacjan 756 EUR, 

• sanacija strehe cerkve sv. Katarine 5.000 EUR. 
 

Realizacija odhodkov je znašala 61.807 EUR oz. je dosegla 73% realizacijo glede na plan.  

 

Struktura odhodkov KS Otalež je bila naslednja: 

 

Vrsta odhodka: Delež 

Tekoči odhodki 16 % 

Tekoči transferi 0 % 

Investicijski odhodki 84 % 

 

Neporabljena sredstva bo KS v celoti porabila na osnovi finančnih načrtov v prihodnjih letih.  

 

Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov 

 

02 Ekonomska in fiskalna politika 

 

Sredstva v višini 8 EUR so bila namenjena pokrivanju rednih stroškov plačilnega prometa pri UJP. Dejanska 
realizacija je znašala 6 EUR. 

 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 

 

Znotraj področja porabe so bila rezervirana sredstva v višini 12.100 EUR za urejanje skupnih prostorov, katera 
so bila porabljena v višini 3.660 EUR za nakup in postavitev nadstreška za vrtno klopco v Plužnjah. 

 

06 Lokalna samouprava 

 

Skupno načrtovana sredstva v višini 240 EUR za materialne stroške so bila dejansko porabljena v višini 166 EUR 
za kritje stroška reprezentance ter vodarine in z njo povezanimi stroški za priključek, kjer se gradi nov gasilski 
dom.  



 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 

 

Celotno načrtovana sredstva v višini 4.788 EUR, so bila tudi dejansko realizirana za porabo in distribucijo 
električne energije za javno razsvetljavo in poslovne prostore KS 

 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

 

Skupno načrtovana sredstva 13.487 EUR znotraj področja porabe za tekoče in investicijsko vzdrževanje cest 
ter vzdrževanja javne razsvetljave, so bila dejansko porabljena v višini 16.662 EUR in tako za 24 % presegla 
načrtovane izdatke, zaradi nenačrtovane dodatne izvedbe kamnite zložbe na cesti Lazec. Po vaseh se je znotraj 
področja porabe investiralo:  

 

Plužnje (nasipanje ceste Maruškavc – Marožnca, Plužnje – Grintovc 512,40 € 

Lazec Strojno čiščenje ceste nad vasjo Lazec, vkop dveh propustov na cesti 
Lazec 4.856 EUR, dodatno izvedbo kamnite izložbe na cesti Lazec  
 

15.906,16 € 

Jazne (navoz peska na cesto Kanavc – Kacjan) 244,00 € 

 

15 Varovanje okolje in naravne dediščine 

 

Sredstva postavke Urejanje meteornih voda za ureditev odvodnjavanja površinske vode v Otaležu v višini 9.860 
EUR niso bila realizirana. 

 

Področje ureja zbiranje in ravnanje z odpadki ter ravnanje z odpadno vodo. Stroški za odvoz odpadkov iz 
pokopališča so v letu 2021 znašali 360 EUR in so s tem dosegli 90% realizacijo. 

 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 

 

Področje ureja oskrbo z vodo in urejanje pokopališč ter pogrebno dejavnost. KS je v letu 2021 znotraj področja 
porabe načrtovana sredstva v višini 1.662 EUR porabila za nakup hidrantne omarice. Sredstva rezervirana za 
manjšo prenovo vežice niso bila koriščena. Znotraj področja so bila koriščena sredstva v višini 147 EUR za nakup 
peska za urejanje pokopališča. 

  

17 Zdravstveno varstvo 

 

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 

 



S tretjo spremembo proračuna za leto 2021 je KS rezervirala sredstva v višini 5.000 EUR za sanacijo strehe  
cerkve sv. Katarine.  

KS vsako leto nameni del svojih sredstev za organizacijo prihoda dedka mraza. Za obdarovanje otrok v KS je v 
letu 2021 namenila 500 EUR, realizirala pa jih je v višini 486 EUR.  

 

Na postavki Investicije v izgradnje objektov so bila rezervirana sredstva v višini 30.000 EUR za nakup opreme. 
Realizacija je znašala 25.248 EUR in sicer za nakup stolov, miz, kuhinje, projektorja s platnom ter odra z 
zavesami in stopnicami. 

 

Znotraj postavke Igrišče za otroke Jazne so se načrtovana sredstva v višini 207 EUR za postavitev koša tudi 
dejansko realizirana. 

 

Zaključek 

 

Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti krajevna skupnost nima predpisanih meril. 

 

Učinkovitost poslovanja je pogojena z razpoložljivimi sredstvi. V okviru zmožnosti lahko ocenimo, da  krajevna 
skupnost posluje učinkovito. 

 

III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 

1. POJASNILA K BILANCI STANJA  

 

I. SREDSTVA: 

 

Računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev temelji  na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot 
nabavna vrednost. Drobni material z dobo koristnosti pod enim letom in vrednostjo pod 500 EUR je razporejen 
med material in je prikazan kot strošek v obdobju ki nastane. KS ima za ta material vzpostavljeno zunaj 
knjigovodsko količinsko evidenco. 

 

Opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti 

 

KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V letu 2021 izkazuje naslednja 
osnovna sredstva po sledečih vrednostih: 

 

 

 

 

 

 

Osnovna sredstva  Stanje 31.12.2020 Stanje 31.12.2021 Razlika 

02 nepremičnine 230.968 230.968 0 

03 pop. vred.nepremičnin 45.293 47.101 1.807 

04 oprema 13.789 34.666 20.877 

05 popravek vrednosti opreme 8.052 12.073 4.021 



 

- Ker v letu 2021 ni bilo vlaganj v nepremičnine njihova vrednost ostaja enaka kot v letu 2020. 
- V letu 2021 se je NV opreme povečala za 20.877 EUR na račun nakupa projektorja s platnom, odra z 

zavesami in stopnicami, kuhinje, dveh defibrilatorjev ter nadstreška za vrtno klopco. 
- Z nakupom hidrantne omarice za 1.662 EUR sta se hkrati povečala vrednost drobnega inventarja in njegov 

popravek. 
- Obračunana amortizacija v višini 4.167 EUR, je zaradi nezagotavljanja denarnih sredstev za amortizacijo v 

celoti breme splošnega sklada, na drugi strani pa povišuje popravka vrednosti nepremičnin (1.807 EUR) in 
opreme (2.360 EUR). 

 

Amortizacija je bila obračunana skladno s  Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev, z upoštevanjem naslednjih amortizacijskih stopenj: 

- Druge zgradbe iz betonskih elementov (mrliška vežica): 3 % 

- Druga oprema (vrtna garnitura, defibrilator) 20 % 

- Oprema za proizvodnjo in prenos električne energije (električna 
omarica Gorenje Jazne): 

7 % 

 

d) Kratkoročna sredstva: Znesek EUR  

na dan 31.12.2020 

Znesek EUR  

na dan 31.12.2021 

- Denarna sredstva na računih 48.177,99 15.992,06 

- Kratkoročne terjatve do kupcev      4.715,40 581,90 

- Kratkoročne terjatve do občine 704,69 713,72 

- Neplačani odhodki  1.483,53 5.774,86 

 

Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu. Ta so se v 
primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala, zaradi nakupa opreme za VNO Otalež. Na dan 31.12.2021 je KS imela 
581,90 EUR zapadlih terjatev do kupcev iz naslova vodarine iz preteklih let, grobovine ter najemnine mrliške 
vežice. Slednje so se v primerjavi z letom prej zmanjšale za 35%. Na podlagi sklepa inventurne komisije je bilo 
na dan 31.12.2021 odpisanih za 3.847,39 EUR zastaranih terjatev. Kratkoročne terjatve do občine v višini 
713,72 EUR predstavljajo terjatve za refundacijo javne razsvetljave katere so zapadle v januarju in februarju 
2022. Med neplačanimi odhodki skupino 18 so obveznosti do dobaviteljev ter do neposrednih uporabnikov. 

 

Vrednost aktive znaša 232.932 EUR in se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za 7%. Razlog je predvsem 
v zmanjšanju denarnih sredstev.  

 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: 

  

e) Kratkoročne obveznosti: Znesek EUR  

na dan 31.12.2020 

Znesek EUR  

na dan 31.12.2021 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.474,30 5.721,86 

Krat. obv. do neposrednih uporabnikov   51.528,26 19.463,35 

Neplačani prihodki 5.488,34 1.295,62 

 



Obveznosti v višini 5.484 EUR so obveznosti katerimi do konca leta ni potekel 30 dnevni plačilni rok. Obveznost 
do TGM Matevž katera je zapadla že leta 2002, še ni poravnana. Kratkoročne obveznosti do neposrednih 
uporabnikov predstavljajo obveznosti do občine v višini 19.401,35 EUR v katerih so zajeti rezultati prejšnjih in 
tekočega leta. Slednje so se zmanjšale za višino negativnega rezultata v letu 2021. Kratkoročne obveznosti do 
neposrednih uporabnikov predstavlja tudi obveznost do režijskega obrata iz naslova omrežnine za priključek 
na vodovod v višini 8,20 EUR, obveznost do UJP v višini 1,80 EUR ter obveznost do MJU v višini 52 EUR. 
Neplačani prihodki vsebujejo terjatve za obresti od kratkoročnega depozita, terjatve do plačnikov vodarine in 
grobovine ter terjatve do občine za refundacijo javne razsvetljave 

 

Lastni viri:  

Splošni sklad predstavlja osnovna sredstva, rezultate predhodnih let, kot tudi rezultat poslovanja tekočega leta. 
Stanje splošnega sklada se je povečalo za vrednost nabave opreme ter zmanjšalo za vrednost obračunane 
amortizacije za leto 2021. 

 

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV   

 

Skupni prihodki KS Otalež vključujejo: 

 

Konto 
Naziv konta 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2020 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2021 

71 Nedavčni prihodki 7.570 3.955 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (uporaba 
mrliške vežice) 

4.474 70 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (pristojbina za grobove, 
zastarana vodarina) 

3.096 3.885 

73 Prejete donacije 0 0 

74 Transferni prihodki 27.939 25.735 

7401 

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za redno delovanje 
(javna razsvetljava, funkcionalni stroški, urejanje javnih 
površin) 

 

 

6.541 

 

 

6.477 

7401 Prejeta sredstva za tekoče in inv.vzdrževanje s strani občine 21.398 19.258 

  PRIHODKI SKUPAJ: 35.509 29.690 

 

 

Odhodki KS Otalež vključujejo: 

 

   

Konto 
Vrsta odhodka: 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2020 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2021 

402 Izdatki za blago in storitve 9.620 9.976 

4020 Drugi splošni material in storitve 81 0 



4022 Električna energija, vodarina 5.078 5.153 

4025 Tekoče vzdrževanje (pokopališče, ceste, meteorne vode) 4.151 4.068 

4029 Drugi operativni odhodki (provizija UJP) 310 755 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 134.474 51.831 

4202 Nakup druge opreme 990 25.248 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 3.667 

4204 Novogradnje 130.023 0 

4205 
Investicijsko vzdrževanje in obnove (javna razsvetljava, vaške 
ceste) 

 

716 

 

22.916 

4208 Investicijski nadzor 2.745 0 

 ODHODKI SKUPAJ: 144.094 61.807 

 

  

  

5. POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

Zmanjšanje sredstev na računu (presežek odhodkov nad prihodki) je v letu 2021 znašalo 32.117 EUR.  

 

 

Računovodstvo KS:       Predsednik KS: 

Valerija Močnik                                                                                           Henrik Ajdišek 

 

 

 

 

Cerkno, 25.2.2022 



KRAJEVNA SKUPNOST PODLANIŠČE 

PODLANIŠČE 4, 5282 CERKNO 
 

Matična številka: 5031338000 

Šifra proračunskega uporabnika: 78905 

Davčna številka: 19984146 

 

 

 

 

POSLOVNO POROČILO 

IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

za leto 2021 

 

 

I. UVOD 

 

1. Pravne podlage delovanja KS Podlanišče so zajete v: 
 

− Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 

− Statutu občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20 - UPB). 
 

2. KS Podlanišče je samostojna pravna oseba, ustanovljena znotraj občine Cerkno in po Statutu 
občine Cerkno opravlja naslednje naloge:  

Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Cerkno in deluje kot samostojna 
pravna oseba, ki samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine. Sestavljajo jo vasi Podpleče, Podlanišče, 
Kladje ter Cerkljanski vrh. Organ KS je Svet KS, ki je najvišji organ odločanja. Predsednica sveta krajevne 
skupnosti Romana Vojska zastopa in predstavlja krajevno skupnost. Krajevna skupnost nima zaposlenih oseb, 
vse se opravlja prostovoljno in brezplačno. 

 

Sprejema programe komunalne ureditve ter predlaga občini ukrepe na področju javne in komunalne 
infrastrukture na svojem območju; predlaga občini prednostno gradnjo in vzdrževanje cest; sprejema plan 
razvoja krajevne skupnosti; vzdržuje in upravlja s premoženjem in napravami v lasti krajevne skupnosti; daje 
mnenje k prostorsko ureditvenim načrtom in h graditvi infrastrukturnih objektov, ki neposredno zadevajo KS; 
v skladu z zakonom in občinskimi predpisi upravlja z javnimi površinami; v skladu z zakonom in občinskimi 
predpisi sodeluje pri organiziranju in delovanju gospodarskih javnih služb na območju KS; pridobiva in odtujuje 
krajevno premoženje; razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka; zagotavlja izvensodno 
poravnavo sporov in imenuje poravnalni svet, spodbuja kulturo, športno in društveno dejavnost in spodbuja 
prostočasne dejavnosti mladih. 

 

3. Viri sredstev za financiranje krajevne skupnosti so:  

− lastna sredstva,  
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− sredstva občinskega proračuna,  

− sredstva, zbrana s samoprispevkom in  

− druga sredstva, zbrana namensko za financiranje posameznih nalog KS. 
 

4. KS Podlanišče je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike 
enotnega kontnega načrta.  

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list 
RS, št. 46/03), v 2. členu določa, da so neposredni proračunski uporabniki tudi ožji deli občin, ki so pravne 
osebe. Zakonska podlaga te določbe izhaja iz 1. odstavka 1. člena Zakon o javnih financah (uradno 
prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.) 

 

5. Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig in za sestavljanje in predlaganje letnih poročil drugih 
uporabnikov enotnega kontnega načrta so:  

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.) 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 

poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, 
št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – 
popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, 
št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10,104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 100/15, 75/17, 
82/18), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 
79/19,10/21 in 203/21), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. 
RS, št. 45/2005, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15). 

 

5. Računovodska izkaza: 
 

a) BILANCA STANJA (s prilogama: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil), 

 

b) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (s prilogama: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in Izkaz računa 
financiranja). 

 

 

II. POSLOVNO POROČILO 

 

Dolgoročni cilji KS Podlanišče so vključeni v načrt razvojnih programov Občine Cerkno. Sredstva s katerimi 
razpolaga krajevna skupnost so prenizka za samostojno načrtovanje večjih investicijskih vlaganj. 

 

Finančni načrt se je izvajal na osnovi potrjenega finančnega načrta ob sprejemu rebalansa proračuna Občine 
Cerkno za leto 2021. Skupno je bilo načrtovanih 10.905 EUR prihodkov, od teh jih je bilo 1.049 EUR nedavčnih 
prihodkov, in sicer 84 EUR iz naslova najemnin, 650 EUR iz naslova prihodkov za pokrivanje stroškov pri izvedbi 
maratona Franja s strani Kolesarskega društva Rog, 315 EUR pa kot prispevki občanov za vodovod Kladje. 
Načrtovani transferni prihodki izhajajo iz rednih dotacij občine ter transferja občine glede na število stalno 
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prijavljenih občanov v KS. Dejansko realizirani prihodki so načrtovane presegli za 2%. Razlog je v prihodkih iz 
naslova prihodkov za pokrivanje stroškov pri izvedbi maratona Franja s strani Kolesarskega društva Rog, kateri 
so bili planirani v višini 650 EUR, dejansko pa jih je bilo za 900 EUR. 

 

KS Podlanišče je od 160.000 EUR občinskega transferja, glede na število občanov, prejela 8.080 EUR sredstev 
in jih investirala za: 

• Vkop kanalov na cesti Zalaniše, Gopalše, Zakrog 1.488 EUR  

• Nasip cest KS 1.088 EUR,  
 

• Vkop propusta na Krog 793 EUR,  

• Drenaža ceste na odcepu Šmičkar 1.366 EUR,  

• Vkop propusta k Trahu 905 EUR,  

• Vkop propusta k Slugu 1.000 EUR,  

• Izkop za parkirišče 1.440 EUR. 
 

Struktura prihodkov KS Podlanišče je bila naslednja: 

 

Vrsta prihodka:  Delež 

NEDAVČNI PRIHODKI 12 % 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (s strani Kolesarskega društva Rog 12 % 

plačila stroškov za potrebe Maratona Franja, najem prostorov za volitve, prispevki   

občanov za vodovod Kladje)   

TRANSFERNI PRIHODKI 88 % 

 



Realizacija odhodkov je bila 66 % oz. v višini 15.292 EUR.   

Struktura odhodkov KS Podlanišče je bila naslednja:   

    

Vrsta odhodka:  Delež  

Tekoči odhodki  98 %  

Investicijski odhodki  2 %  

 

 

Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov 02 

Ekonomska in fiskalna politika 

 

Sredstva v višini 4 EUR so bila namenjena pokrivanju rednih stroškov plačilnega prometa pri UJP. 

 

06 Lokalna samouprava 

 

Skupno načrtovana sredstva v višini 702 EUR za materialne stroške (izdatki za reprezentanco, živila ob 
delovnih akcijah, zastava), so bila realizirana v višini 490 EUR. 

 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 

 

Postavki znotraj področja porabe vključujeta 516 EUR stroškov za električno energijo javne razsvetljave v KS in 
1.004 EUR stroškov za električno energijo prostorov KS. Postavki nista dosegli načrtovane porabe. 

 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

 

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Načrtovana sredstva za tekoče 
vzdrževanje krajevnih cest so presegla načrtovane izdatke za 22 %, sredstva za investicijsko vzdrževanje cest v 
višini 4.505 EUR pa niso bila porabljena. 

KS je na postavki tekoče vzdrževanje realizirala naslednje: 
 

• Vkop kanalov na cesti Zalaniše, Gopalše, Zakrog 1.488 EUR  

• Nasip cest KS 1.088 EUR,  
 

• Vkop propusta na Krog 793 EUR,  

• Drenaža ceste na odcepu Šmičkar 1.366 EUR,  

• Vkop propusta k Trahu 905 EUR,  

• Vkop propusta k Slugu 1.000 EUR, 
• Cesta v Karant 351 EUR, 
• Nasip ceste odcep Troha 1.503 EUR. 

 



Znotraj področja urejanja cestnega prometa je KS planirala tudi 3.000 EUR sredstev za postavitev označevalnih 
tabel. Porabljeno je bilo 732 EUR sredstev za izdelavo elaborata. 

 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 
 

Postavka znotraj programa za vzdrževanje vodovoda Kladje je bila realizirana le v višini 201 EUR, in sicer za 
nakup vodomerja ter stroškov MKB preiskav. 

 

Planirana sredstva na postavki Celostno urejanje naselja v višini 155 EUR namenjena nakupu betonske klopi, 
so bila v celoti realizirana..  

 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

 

 

3 



Znotraj glavnega programa je KS planirala nakup daril, za obdarovanje otrok v mesecu decembru.  

Postavka Večnamenski objekt Kladje je bila realizirana v celotni višini 2.928 EUR, in sicer za pokrivanje 
najemnine parkirišča v višini 326 EUR, za zavarovanje objekta v višini  271 EUR, za izkop za parkirišče 1.440 EUR 
ter za nakup opreme 891 EUR. 

 

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.. 

 

Zaključek 

 

Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti krajevna skupnost nima predpisanih meril. Učinkovitost poslovanja je 
pogojena z razpoložljivimi sredstvi. 

 

III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 

1. POJASNILA K BILANCI STANJA 

 

I. SREDSTVA: 

 

Računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev temelji na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot 
nabavna vrednost. Drobni material z dobo koristnosti pod enim letom in vrednostjo pod 500 EUR je razporejen 
med material in je prikazan kot strošek v obdobju ki nastane. KS ima za ta material vzpostavljeno zunaj 
knjigovodsko količinsko evidenco. 

 

Opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti 

 

KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V letu 2021 izkazuje naslednja 
osnovna sredstva po sledečih vrednostih: 

 

Osnovna sredstva Stanje 31.12.2020 Stanje 31.12.2021 Razlika 

02 nepremičnine 221.119 218.379 2.740 

03 pop. vred.nepremičnin 15.908 21.797 5.889 

04 oprema 6.671 6.671 0 

05 popravek vrednosti opreme 4.703 5.032 329 

 
 
 

- NV nepremičnin se je zmanjšala za 2.740 EUR, zaradi napačne knjižbe v letu 2020.  
- Obračunana amortizacija v višini 6.218 EUR, je zaradi nezagotavljanja denarnih sredstev za 

amortizacijo v celoti breme splošnega sklada, na drugi strani pa povišuje popravek vrednosti 
nepremičnin v višini 5.889 EUR in popravek vrednosti opreme za 329 EUR. 

 



Amortizacija je bila obračunana skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev, z upoštevanjem naslednjih amortizacijskih stopenj: 

- Ceste (zgornji ustroj)  3 % 

- Druge zgradbe (vodovod)  3 % 

- Pohištvo  12 % 

    

a) Kratkoročna sredstva: Znesek EUR Znesek EUR 

  na dan 31.12.2020 na dan 31.12.2021 

- Denarna sredstva na računih 12.311,63 8.126,86 

- Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov 108,46 101,36 

- Neplačani odhodki (obveznost do dobaviteljev) 438,64 698,86 

 

 

 

 

 

 

 



 

Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu. Slednja so se v 
primerjavi z letom prej zmanjšala. Na dan 31.12.2021 ni bilo zapadlih terjatev do kupcev. Kratkoročne terjatve 
v višini 101,36 EUR predstavljajo terjatve do občine za refundacijo javne razsvetljave in so zapadle v januarju 
2022. Med neplačanimi odhodki skupino 18 pa so obveznosti, ki so po fakturirani realizaciji vključene v leto 
2021 in bodo po zakonskem plačilnem roku najmanj 30 dni zapadle v plačilo v letu 2022. 

 

Vrednost aktive znaša 207.148 in se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za 6%. 

 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: 

 

b)  Kratkoročne obveznosti: Znesek EUR na Znesek EUR 

 dan 31.12.2020 na dan 31.12.2021 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 473,84 698,31 

Krat. obv. do neposrednih uporabnikov 12.312,43 8.127,41 

Neplačani prihodki 108,46 101,36 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so višje glede na preteklo leto in predstavljajo obveznosti katerimi do 
konca leta 2021 ni potekel 30 dnevni plačilni rok. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov 
predstavljajo obveznosti do občine v višini 8.126,86 EUR v katerih so zajeti rezultati prejšnjih in tekočega leta. 
Slednja so se zmanjšala za vrednost rezultata v letu 2021. Obveznosti v višini 0,55 EUR so obveznosti do UJP. 
Neplačani prihodki vsebujejo terjatve do občine za refundacijo javne razsvetljave. 

 

Lastni viri: 
 

Splošni sklad predstavlja osnovna sredstva, rezultate predhodnih let, kot tudi rezultat poslovanja tekočega leta. 
Stanje splošnega sklada se je na račun obračunane amortizacije za leto 2021 zmanjšalo.  

 

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV 

 

Skupni prihodki KS Podlanišče vključujejo: 

 

Konto 

Naziv konta 

Znesek EUR na Znesek EUR na 

 dan 31.12.2020 dan 31.12.2021 

71 Nedavčni prihodki 3.371 1.289 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.436 984 

714 Prispevki in doplačila občanov 935 305 

74 Transferni prihodki 10.734 9.817 

7401 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za redno delovanje   



 (javna razsvetljava, funkcionalni stroški, urejanje javnih   

 površin, investicije) 1.730 1.737 

7401 Prejeta sredstva za tekoče in inv.vzdrževanje s strani občine 9.004 8.080 

7401 Prejeta sredstva za investicije s strani občine (VNO Kladje) 0 0 

 PRIHODKI SKUPAJ: 14.105 11.106 

Odhodki KS Podlanišče vključujejo:   

    

Konto 

Vrsta odhodka: 

Znesek EUR na Znesek EUR na 

 dan 31.12.2020 dan 31.12.2021 

402 Izdatki za blago in storitve 12.805 14.970 

4020 Splošni material in storitve – uporaba digitalnega potrdila 122 0 

4022 Električna energija, komunalne storitve, mat.stroški 1.491 1.520 

4025 Tekoče vzdrževanje cest 8.890 8.932 

4026 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 326 326 

4029 Drugi operativni odhodki (provizija UJP, cvetlični aranžma) 1.976 4.192 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.419 320 

4202 Nakup druge opreme 2.411 0 

4204 Novogradnje 0 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 320 

4208 Projektna dokumentacija 4.008 0 

 ODHODKI SKUPAJ: 19.224 15.290 

 

 

3. POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

Zmanjšanje sredstev na računu (presežek odhodkov nad prihodki) je v letu 2021 znašalo 4.184 EUR. 

 

 

 

 

 

Računovodstvo KS: Predsednik KS: 
 

Valerija Močnik Romana Vojska 

 

 

 

 



 

Cerkno, 25.2.2022 



KRAJEVNA  SKUPNOST  RAVNE - ZAKRIŽ 

RAVNE PRI CERKNEM 17a, 5282 CERKNO 

Matična številka: 5028582000 

Šifra proračunskega uporabnika: 78913 

Davčna številka: 47963026 

 

 

 

POSLOVNO POROČILO  

IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

za leto 2021 

 

 

I. UVOD 

 

31. Pravne podlage delovanja KS Ravne Zakriž  so zajete v: 
- Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 

- Statutu občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20 - UPB). 
 

32. KS Ravne Zakriž  je samostojna pravna oseba, ustanovljena znotraj občine Cerkno in po Statutu občine 
Cerkno opravlja naslednje naloge: 

Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Cerkno in deluje kot samostojna 
pravna oseba, ki samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine. Sestavljajo jo vasi Zakriž ter Zornje in 
Spodnje Ravne. Organ KS je Svet KS, ki je najvišji organ odločanja. Predsednik sveta krajevne skupnosti Marjan 
Bevk zastopa in predstavlja krajevno skupnost. Krajevna skupnost nima zaposlenih oseb, vse se opravlja 
prostovoljno in brezplačno. 

 

Sprejema programe komunalne ureditve ter predlaga občini ukrepe na področju javne in komunalne 
infrastrukture na svojem območju; predlaga občini prednostno gradnjo in vzdrževanje cest; sprejema plan 
razvoja krajevne skupnosti; vzdržuje in upravlja s premoženjem in napravami v lasti krajevne skupnosti; daje 
mnenje k prostorsko ureditvenim načrtom in h graditvi infrastrukturnih objektov, ki neposredno zadevajo KS; 
v skladu z zakonom in občinskimi predpisi upravlja z javnimi površinami; v skladu z zakonom in občinskimi 
predpisi sodeluje pri organiziranju in delovanju gospodarskih javnih služb na območju KS; pridobiva in odtujuje 
krajevno premoženje; razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka; zagotavlja izvensodno 
poravnavo sporov in imenuje poravnalni svet, spodbuja kulturo, športno in društveno dejavnost in spodbuja 
prostočasne dejavnosti mladih. 

 

33. Viri sredstev za financiranje krajevne skupnosti so: 
- lastna sredstva, 
- sredstva občinskega proračuna, 
- sredstva, zbrana s samoprispevkom in  
- druga sredstva, zbrana namensko za financiranje posameznih nalog KS. 
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34. KS Ravne Zakriž je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike 
enotnega kontnega načrta. 
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list 
RS, št. 46/03), v 2. členu določa, da so neposredni proračunski uporabniki tudi ožji deli občin, ki so pravne 
osebe. Zakonska podlaga te določbe izhaja iz 1. odstavka 1. člena Zakon o javnih financah (uradno 
prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.) 

 

35. Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig in za sestavljanje in predlaganje letnih poročil drugih 
uporabnikov enotnega kontnega načrta so: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.) 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 

poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, 
št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – 
popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, 
št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10,104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 100/15, 75/17, 
82/18), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 
79/19,10/21 in 203/21), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. 
RS, št. 45/2005, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15). 

 

36. Računovodska izkaza: 
 

k) BILANCA STANJA (s prilogama: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil), 

 

l) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (s prilogama: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in Izkaz računa 
financiranja). 

 

 

II. POSLOVNO POROČILO 

 

Dolgoročni cilji KS Ravne-Zakriž so vključeni v načrt razvojnih programov Občine Cerkno. Sredstva s katerimi 
razpolaga krajevna skupnost so prenizka za samostojno načrtovanje večjih investicijskih vlaganj.  

 

Pri pripravi proračuna smo pri planiranju dotacij s strani občine in ostalih prihodkov upoštevali realizacijo 
predhodnega leta.  

 

Finančni načrt se je izvajal na osnovi potrjenega finančnega načrta ob sprejemu rebalansa proračuna Občine 
Cerkno za leto 2021. Krajevna skupnost je v letu 2021 ustvarila skupno 16.504 EUR prihodkov, kar pomeni da 
ni dosegla načrtovanih načrtovane.  

 

Vsako leto KS iz občinskega proračuna prejme redne dotacije za funkcionalne stroške, dotacijo za urejanje 
javnih površin ter sredstva za pokrivanje stroškov javne razsvetljave v KS. V letu 2021 je proračun KS od 
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načrtovanih 3.582 EUR rednih dotacij občine prejel 2.932 EUR oz. 18% pod planom ter 12.986 EUR namenskih 
sredstev za investicijska vzdrževanja v KS.  

 

Občina je za leto 2021 razdelila 160.000 EUR namenskih sredstev med 10 krajevnih skupnosti, glede na število 
prebivalcev znotraj posamezne krajevne skupnosti. KS je pripadajočih 12.986 EUR porabila za: 

- Čiščenje propusta vrh Križa 300 EUR, 
- Asfaltacijo k Ravne 25, 25a in 26 11.633 EUR, 
- Sanacija kanalizacije v Ravnah 1.053 EUR. 

 

V skladu z ekonomsko klasifikacijo, je bila struktura odhodkov KS naslednja: 

 

Vrsta odhodka: Delež 

Tekoči odhodki 20 % 

Tekoči transferi 0 % 

Investicijski odhodki 80 % 

 

Neporabljena sredstva bo KS v celoti porabila na osnovi finančnih načrtov v prihodnjih letih.  

 

Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov 

 

02 Ekonomska in fiskalna politika 

 

Postavka vključuje redne stroške plačilnega prometa pri UJP.  

 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 

 

Realizacija stroškov za porabo in distribucijo električne energije za javno razsvetljavo v višini 1.298 EUR, ni 
dosegla načrtovane porabe.  

 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

 

Na področju vzdrževanja vaških cest se je v letu 2021 pokrilo strošek: 

• asfaltacije ceste k Ravne 25, 25a in 26 11.633 EUR,  

• čiščenje propusta vrh Križa 300 EUR, 

• tampon za nasip vaških cest 1.177 EUR.  
Načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje cest niso dosegla načrtovane porabe.  

 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 

Postavka znotraj programa je bila realizirana za sanacijo kanalizacije v Ravnah. 



 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 

 

Postavki znotraj glavnega programa nista bili realizirani. 

 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

 

KS  v svojem  vsakoletnem planu zagotavlja sredstva za izvedbo miklavževanj. V letu 2021 so se zaradi prejete 
donacije sredstva za obdarovanje povečala za 284 EUR. 

 

Tudi v letu 2021 je bilo na postavki obnova kapelice v Sp. Ravnah realiziranih za 135 EUR stroškov, in sicer za 
nakup  jupola.  

 

Zaključek 

 

Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti krajevna skupnost nima predpisanih meril. 

 

Učinkovitost poslovanja je pogojena z razpoložljivimi sredstvi. V okviru zmožnosti lahko ocenimo, da  krajevna 
skupnost posluje učinkovito. 

 

III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 

1. POJASNILA K BILANCI STANJA  

 

I. SREDSTVA: 

 

Računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev temelji  na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot 
nabavna vrednost. Drobni material z dobo koristnosti pod enim letom in vrednostjo pod 500 EUR je razporejen 
med material in je prikazan kot strošek v obdobju ki nastane. KS ima za ta material vzpostavljeno zunaj 
knjigovodsko količinsko evidenco. 

 

Opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti 

 

KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V letu 2021 izkazuje naslednja 
osnovna sredstva po sledečih vrednostih: 

 

Osnovna sredstva  Stanje 31.12.2020 Stanje 31.12.2021 Razlika 

02 nepremičnine 28.584 28.584 0 



 

 

 

 

 

 

- V letu 2021 ni bilo novih vlaganj v nepremičnine in opremo.. 
- Obračunana amortizacija v višini 678 EUR, je zaradi nezagotavljanja denarnih sredstev za amortizacijo v 

celoti breme splošnega sklada, na drugi strani pa povišuje popravka vrednosti zgradb komunalne 
infrastrukture - vodovod (290 EUR) in opreme – prenosne črpalke (388 EUR). 

 

Amortizacija je bila obračunana skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev, z upoštevanjem naslednje amortizacijske stopnje: 

 

- Druge zgradbe iz betonskih elementov (vodovodi):  3 % 

- Druga oprema 6 % 

 

Vodovod Zg. Ravne in obzidje pokopališča sta nepremičnini v gradnji, zato amortizacija ni bila obračunana. 

 

 

f) Kratkoročna sredstva: Znesek EUR  

na dan 31.12.2020 

Znesek EUR  

na dan 31.12.2021 

- Denarna sredstva na računih 3.201,70 2.036,65 

- Kratkoročne terjatve do občine 284,66 267,93 

- Kratkoročne terjatve do kupcev 53,10 0,00 

- Neplačani odhodki  1.237,26 268,43 

 

Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu. Na dan 
31.12.2021 je KS na podlagi sklepa inventurne komisije odpisala za 53,10 EUR zastaranih terjatev do plačnika 
vodarine. Kratkoročne terjatve v višini 267,93 EUR predstavljajo terjatve do občine za refundacijo javne 
razsvetljave. Med neplačanimi odhodki skupino 18 so obveznosti do dobaviteljev ter do neposrednih 
uporabnikov.  

 

Vrednost aktive znaša 22.438 EUR in se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za 13%.  

 

 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: 

 

 

03 pop. vred.nepremičnin 10.184 10.474 290 

04 oprema 13.344 13.344 0 

05 popravek vrednosti opreme 11.201 11.589 388 



g) Kratkoročne obveznosti: Znesek EUR na 
dan 31.12.2020 

Znesek EUR  

na dan 31.12.2021 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.236,26 267,93 

Krat. obv. do neposrednih uporabnikov   2.969,66 1.804,11 

Neplačani prihodki 570,79 500,96 

 

Na dan 31.12.2021 je bilo za 267,93 EUR obveznosti, katerim do konca leta ni potekel 30 dnevni plačilni rok. 
Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov predstavljajo obveznosti do občine v višini 1.803,61 EUR 
v katerih so zajeti rezultati prejšnjih in tekočega leta. Slednje so se zmanjšale zaradi negativnega  rezultata v 
letu 2021. Obveznosti v višini 0,5 EUR pa so obveznosti do UJP. Neplačani prihodki vsebujejo terjatve do 
plačnikov vodarine ter terjatve do občine za refundacijo javne razsvetljave.  

 

Lastni viri:   

Splošni sklad predstavlja splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, rezultate 
predhodnih let, kot tudi rezultat poslovanja tekočega leta.  

 

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV   

 

Skupni prihodki vključujejo: 

 

Konto 

Naziv konta 
Znesek EUR na 

dan 31.12.2020 

 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2021 

71 Nedavčni prihodki 0 84 

710 
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (obresti, 
najemnina) 

 

0 

 

84 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (vodarina) 0 0 

73 Prejete donacije 0 500 

74 Transferni prihodki 17.783 15.920 

7401 
Prejeta sredstva iz občinskega proračuna (javna razsvetljava, 
kultura, funkcionalni stroški, urejanje javnih površin, investicije) 

 

3.354 

 

2.934 

7401 Prejeta sredstva za tekoče in inv.vzdrževanje s strani občine 14.429 12.986 

  PRIHODKI SKUPAJ: 17.783 16.504 

 

Odhodki KS Ravne - Zakriž vključujejo: 

 

   

Konto 
Vrsta odhodka: 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2020 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2021 



402 Izdatki za blago in storitve 5.875 3.460 

4022 Električna energija (javna razsvetljava, črpališča vodovod) 1.719 1.298 

4025 Tekoče vzdrževanje  3.933 1.477 

4029 Drugi operativni odhodki ( provizija UJP, ipd) 223 685 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 15.760 14.207 

4202 Nakup opreme 232 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   15.528 14.207 

    

 ODHODKI SKUPAJ: 21.635 17.667 

 

 

6. POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

Zmanjšanje sredstev na računu (presežek odhodkov nad prihodki) je v letu 2021 znašalo 1.163 EUR.  

 

 

 

 

 

Računovodstvo KS:      Predsednik KS: 

Valerija Močnik                                                                                           Marjan Bevk 

 

 

Cerkno, 12.2.2022 



KRAJEVNA  SKUPNOST  STRAŽA  

STRAŽA 7b, 5282 CERKNO 

Matična številka: 5031389000 

Šifra proračunskega uporabnika: 78921 

Davčna številka: 25798057 

 

 

 

 

POSLOVNO POROČILO  

IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

za leto 2021 

 

 

I. UVOD 

 

37. Pravne podlage delovanja KS Straža  so zajete v: 
- Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 

- Statutu občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20 - UPB). 
 

38. KS Straža  je samostojna pravna oseba, ustanovljena znotraj občine Cerkno in po Statutu občine Cerkno 
opravlja naslednje naloge: 

 

Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Cerkno in deluje kot samostojna 
pravna oseba, ki samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine. Sestavljajo jo vasi Police, Jagršče, Reka in 
Straža.Organ KS je Svet KS, ki je najvišji organ odločanja. Predsednik sveta krajevne skupnosti Dušan Šturm 
zastopa in predstavlja krajevno skupnost. Krajevna skupnost nima zaposlenih oseb, vse se opravlja prostovoljno 
in brezplačno. 

 

Sprejema programe komunalne ureditve ter predlaga občini ukrepe na področju javne in komunalne 
infrastrukture na svojem območju; predlaga občini prednostno gradnjo in vzdrževanje cest; sprejema plan 
razvoja krajevne skupnosti; vzdržuje in upravlja s premoženjem in napravami v lasti krajevne skupnosti; daje 
mnenje k prostorsko ureditvenim načrtom in h graditvi infrastrukturnih objektov, ki neposredno zadevajo KS; 
v skladu z zakonom in občinskimi predpisi upravlja z javnimi površinami; v skladu z zakonom in občinskimi 
predpisi sodeluje pri organiziranju in delovanju gospodarskih javnih služb na območju KS; pridobiva in odtujuje 
krajevno premoženje; razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka; zagotavlja izvensodno 
poravnavo sporov in imenuje poravnalni svet, spodbuja kulturo, športno in društveno dejavnost in spodbuja 
prostočasne dejavnosti mladih. 

 

39. Viri sredstev za financiranje krajevne skupnosti so: 
- lastna sredstva, 
- sredstva občinskega proračuna, 
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- sredstva, zbrana s samoprispevkom in  
- druga sredstva, zbrana namensko za financiranje posameznih nalog KS. 
 

40. KS Straža - Reka je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike 
enotnega kontnega načrta. 
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list 
RS, št. 46/03), v 2. členu določa, da so neposredni proračunski uporabniki tudi ožji deli občin, ki so pravne 
osebe. Zakonska podlaga te določbe izhaja iz 1. odstavka 1. člena Zakon o javnih financah (uradno 
prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.). 

 

41. Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig in za sestavljanje in predlaganje letnih poročil drugih 
uporabnikov enotnega kontnega načrta so: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.) 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 

poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, 
št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – 
popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, 
št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10,104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 100/15, 75/17, 
82/18), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 
79/19,10/21 in 203/21), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. 
RS, št. 45/2005, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15). 

 

42. Računovodska izkaza: 
 

m) BILANCA STANJA (s prilogama: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil), 

 

n) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (s prilogama: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in Izkaz računa 
financiranja). 

 

II. POSLOVNO POROČILO 

 

Dolgoročni cilji KS Straža so vključeni v načrt razvojnih programov Občine Cerkno. Sredstva s katerimi razpolaga 
krajevna skupnost so prenizka za samostojno načrtovanje večjih investicijskih vlaganj.  

 

Finančni načrt se je izvajal na osnovi potrjenega finančnega načrta ob sprejemu rebalansa proračuna Občine 
Cerkno za leto 2021.  

 

Prihodki KS so bili v letu 2021 realizirani v skupni višini 17.685 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija za 32% 
višja od načrtovane. Višja realizacija je posledica nenačrtovane prejete odškodnine za zemljišče na Želinu, 
katerega je RS odmerila v korist državne ceste ter dodatnega transferja s strani občine, za nakup prometne 
signalizacije. Vsako leto KS iz občinskega proračuna prejme redne dotacije za funkcionalne stroške, dotacijo za 
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0825
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urejanje javnih površin ter sredstva za pokrivanje stroškov javne razsvetljave v KS. V letu 2021 so redne dotacije 
občine predstavljale 21 % vseh prihodkov, ostale dotacije s strani občine pa 59 % vseh prihodkov. 

 

Občina je za leto 2021 razdelila 160.000 EUR sredstev med 10 krajevnih skupnosti, po številu prebivalcev 
znotraj posamezne krajevne skupnosti. KS je pripadajočih 8.612 EUR porabila za: 

• Izgradnja kamnite zložbe na ovinku v Rovtu – Straža 8.612 EUR, 
Dodatnih 1.800 EUR transferja, pa je KS namenila nakupu označevalnih tabel. 

 

Struktura prihodkov KS Straža - Reka je bila naslednja: 

 

Vrsta prihodka: Delež 

NEDAVČNI PRIHODKI 20 % 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (najemnina prostorov za 
volitev, najemnina ATC Straža) 

12 % 

Prihodki od prodaje blaga in storitev (grobovina Jagršče) 8 % 

TRANSFERNI PRIHODKI 80 % 

 

Struktura odhodkov KS Straža - Reka je bila naslednja: 

 

Vrsta odhodka: Delež 

Tekoči odhodki 54 % 

Tekoči transferi 0 % 

Investicijski odhodki 46 % 

 

Na odhodkovni strani so skupni realizirani odhodki po predlogu rebalansa proračuna za leto 2021 dosegli 57% 
realizacijo oziroma so bili realizirani v višini 20.353 EUR.  

 

Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov 

 

02 Ekonomska in fiskalna politika 

 

Postavka vključuje stroške provizije do UJP. Realizacija je bila 25% nad planom. 

 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 

 

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.  

 



Znotraj glavnega programa so bila rezervirana tudi sredstva za nakup mobilne miške, ki pa niso bila porabljena. 

 

06 Lokalna samouprava 

 

Za zavarovanje objekta na Straži so bila planirana sredstva v višini 65 EUR tudi dejansko realizirana. V višini 
načrtovanih, pa so bila porabljena sredstva, rezervirana za organiziranje prireditve na Reki. 

 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 

 

Postavka znotraj področja je dosegla načrtovano porabe. Realizacija v višini 1.965 EUR vključuje stroške 
električne energije javne razsvetljave v KS.  

 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 
 

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa in infrastrukture. Realizacija omenjenega področja obsega 
87 % vseh realiziranih stroškov, ki so nastali v letu 2021. V okviru tekočega vzdrževanja so bila porabljena 
sredstva za: 

• Izgradnja kamnite zložbe ter vkop propustov na Reki 1.620 EUR, 

• Tampon Straža (Hojak) 341,60 EUR, 

• Vzdrževanje makadamskih poti v vasi Jagršče 1.500 EUR, 

• Tampon glinen za vas Reka 701,50 EUR, 

• Strojni izkop – planiranje Reka ekološki otok ter ureditev vodotoka 366 EUR. 
 
Znotraj investicijskega vzdrževanja so planirana sredstva za izgradnjo sklane zložbe na ovinku v Rovt,  dosegla 
86%  realizacijo. 

Znotraj glavnega programa so bila v okviru postavke označevalne table rezervirana sredstva realizirana v višini 
86%, za izdelavo elaborata za postavitev signalizacije ob državni cesti, za pokritje stroška nakupa znakov ter 
njihovo postavitev. 

 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 
 

Znotraj področja porabe ni bila realizirana postavka za vzdrževanje kanalizacije na Reki. 

 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 

 

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. 

 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

 

Glede na to, da v Policah niso organizirali praznika ob Malem Šmarnu, postavka znotraj tega področja ni bila 
realizirana. 

 



Zaključek 

 

Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti krajevna skupnost nima predpisanih meril. 

 

Učinkovitost poslovanja je pogojena z razpoložljivimi sredstvi. V okviru zmožnosti lahko ocenimo, da  krajevna 
skupnost posluje učinkovito. 

 



III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 

1. POJASNILA K BILANCI STANJA  

 

I. SREDSTVA: 

 

Računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev temelji na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot 
nabavna vrednost. Drobni material z dobo koristnosti pod enim letom in vrednostjo pod 500 EUR je razporejen 
med material in je prikazan kot strošek v obdobju ki nastane. KS ima za ta material vzpostavljeno zunaj 
knjigovodsko količinsko evidenco. 

 

Opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti 

 

KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V letu 2021 izkazuje naslednja 
osnovna sredstva po sledečih vrednostih: 

 

 

 

 

 

 

- KS v letu 2021 ni investirala v nepremičnine in opremo. 
- Obračunana amortizacija v višini 3.086 EUR, je zaradi nezagotavljanja denarnih sredstev za amortizacijo v 

celoti breme splošnega sklada, na drugi strani pa povišuje popravek vrednosti nepremičnin ter opreme.  
 

Amortizacija je bila obračunana skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev, z upoštevanjem naslednjih amortizacijskih stopenj: 

 

- Druge zgradbe iz betonskih elementov (most Želin):                                     3 % 

- Druga oprema 20 % 

Vodovod Želin, Reka in VNO Želin so investicije v gradnji zato amortizacija ni bila obračunana. 

 

h) Kratkoročna sredstva: Znesek EUR  

na dan 31.12.2020 

Znesek EUR  

na dan 31.12.2021 

- Denarna sredstva na računih 19.570,25 16.904,01 

- Kratkoročne terjatve do kupcev  259,81 239,98 

- Kratkoročne terjatve do občine  328,08 394,32 

- Neplačani odhodki  671,27 456,51 

 

Osnovna sredstva  Stanje 31.12.2020 Stanje 31.12.2021 Razlika 

02 nepremičnine 190.624 190.624  0 

03 pop. vred.nepremičnin 82.679 85.648 2.969 

04 oprema 1.717 1.717 0 

05 popravek vrednosti opreme 1.269 1.386 767 



Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu. Na dan 
31.12.2021 je KS imela 239,98 EUR terjatev do kupcev oz. za 8% manj kot v letu 2020. Od teh jih je za 188,85 
EUR že zapadlo. Kratkoročne terjatve do občine, predstavljajo terjatve za refundacijo javne razsvetljave, katerih 
višina je odvisna od realiziranega stroška električne energije. Slednje so zapadle do konca januarja 2022. Med 
neplačanimi odhodki skupino 18 so obveznosti do dobaviteljev ter do neposrednih uporabnikov, ki bodo 
poravnana v roku. 

 

Vrednost aktive znaša 123.302 EUR in se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za 5%.  

 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: 

 

Kratkoročne obveznosti:  

i) Kratkoročna sredstva: Znesek EUR  

na dan 31.12.2020 

Znesek EUR  

na dan 31.12.2021 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 669,68 455,22 

Krat. obv. do neposrednih uporabnikov   19.571,72 16.905,18 

Neplačani prihodki 587,89 634,30 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 455,22 EUR so obveznosti katerimi do konca leta ni potekel 30 
dnevni plačilni rok. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov predstavljajo obveznosti do občine v 
višini 16.904,08 EUR v katerih so zajeti rezultati prejšnjih in tekočega leta. Slednje so se zmanjšale zaradi 
negativnega rezultata v letu 2021. Obveznosti v višini 1,10 EUR pa so obveznosti do UJP. Neplačani prihodki 
vsebujejo terjatve od najemnine prostora na Straži ter terjatve do občine za refundacijo javne razsvetljave.  

 

Lastni viri:   

Splošni sklad predstavlja splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, rezultate 
predhodnih let, kot tudi rezultat poslovanja tekočega leta.  

 

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV   

 

Skupni prihodki KS Straža vključujejo: 

 

Konto 
Naziv konta 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2020 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2021 

71 Nedavčni prihodki 2.039 3.554 

710 
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (najemnina 
ATC Straža)  

 

1.591 

 

665 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (pristojbina za grobove) 448 435 

714 

Drugi nedavčni prihodki  - odškodnina RS za zemljišče 

  

2.454 



74 Transferni prihodki 13.008 14.131 

7401 

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za redno delovanje 
(javna razsvetljava, funkcionalni stroški, urejanje javnih 
površin, investicije) 

 

 

3.439 

 

 

3.719 

7401 Prejeta sredstva za tekoče in inv.vzdrževanje s strani občine 9.569 10.412 

  PRIHODKI SKUPAJ: 15.047 17.685 

 

Odhodki KS Straža vključujejo: 

 

   

Konto 
Vrsta odhodka: 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2020 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2021 

402 Izdatki za blago in storitve 11.418 10.973 

4022 Električna energija (javna razsvetljava) 1.779 1.965 

4025 Tekoče vzdrževanje cest in zavarovalne premije  9.334 4.594 

4029 
Drugi operativni odhodki (provizija UJP, prireditev Mali 
Šmaren) 

 

305 

 

4.414 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.378 9.379 

4205 Investicijsko vzdrževanje 649 9.040 

4202 Nakup druge opreme 2.729 135 

4208 Načrti in druga projektna dokumentacija  204 

 ODHODKI  SKUPAJ: 14.796 20.352 

 

7. POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

Zmanjšanje sredstev na računu (presežek odhodkov nad prihodki) je v letu 2021 znašalo 2.667 EUR.  

 

 

 

Računovodstvo KS: Predsednik KS: 

Valerija Močnik                                                                                      Dušan Šturm 

 

Cerkno, 25.2.2022 



KRAJEVNA  SKUPNOST  ŠEBRELJE 

ŠEBRELJE 53, 5282 CERKNO 

Matična številka: 5017033000 

Šifra proračunskega uporabnika: 78930 

Davčna številka: 54200849 

 

 

 

POSLOVNO POROČILO  

IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

za leto 2021 

 

 

I. UVOD 

 

43. Pravne podlage delovanja KS Šebrelje  so zajete v: 
- Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 

- Statutu občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20 - UPB). 
 

 

44. KS Šebrelje  je samostojna pravna oseba, ustanovljena znotraj občine Cerkno in po Statutu občine Cerkno 
opravlja naslednje naloge: 

Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Cerkno in deluje kot samostojna 
pravna oseba, ki samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine. Organ KS je Svet KS, ki je najvišji organ 
odločanja. Predsednik sveta krajevne skupnosti Evgen Ozebek zastopa in predstavlja krajevno skupnost. 
Krajevna skupnost nima zaposlenih oseb, vse se opravlja prostovoljno in brezplačno. 

 

Sprejema programe komunalne ureditve ter predlaga občini ukrepe na področju javne in komunalne 
infrastrukture na svojem območju; predlaga občini prednostno gradnjo in vzdrževanje cest; sprejema plan 
razvoja krajevne skupnosti; vzdržuje in upravlja s premoženjem in napravami v lasti krajevne skupnosti; daje 
mnenje k prostorsko ureditvenim načrtom in h graditvi infrastrukturnih objektov, ki neposredno zadevajo KS; 
v skladu z zakonom in občinskimi predpisi upravlja z javnimi površinami; v skladu z zakonom in občinskimi 
predpisi sodeluje pri organiziranju in delovanju gospodarskih javnih služb na območju KS; pridobiva in odtujuje 
krajevno premoženje; razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka; zagotavlja izvensodno 
poravnavo sporov in imenuje poravnalni svet, spodbuja kulturo, športno in društveno dejavnost in spodbuja 
prostočasne dejavnosti mladih. 

 

45. Viri sredstev za financiranje krajevne skupnosti so: 
- lastna sredstva, 
- sredstva občinskega proračuna, 
- sredstva, zbrana s samoprispevkom in  
- druga sredstva, zbrana namensko za financiranje posameznih nalog KS. 
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46. KS Šebrelje je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega 
kontnega načrta. 
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list 
RS, št. 46/03), v 2. členu določa, da so neposredni proračunski uporabniki tudi ožji deli občin, ki so pravne 
osebe. Zakonska podlaga te določbe izhaja iz 1. odstavka 1. člena Zakon o javnih financah (uradno 
prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.) 

 

47. Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig in za sestavljanje in predlaganje letnih poročil drugih 
uporabnikov enotnega kontnega načrta so: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.) 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 

poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, 
št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – 
popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, 
št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10,104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 100/15, 75/17, 
82/18), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 
79/19,10/21 in 203/21), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. 
RS, št. 45/2005, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15). 
  

48. Računovodska izkaza: 
 

o) BILANCA STANJA (s prilogama: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil), 

 

p) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (s prilogama: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in Izkaz računa 
financiranja). 

 

 

II. POSLOVNO POROČILO 

 

Dolgoročni cilji KS Šebrelje so vključeni v načrt razvojnih programov Občine Cerkno. Sredstva s katerimi 
razpolaga krajevna skupnost so prenizka za samostojno načrtovanje večjih investicijskih vlaganj.  

 

Finančni načrt se je izvajal na osnovi potrjenega finančnega načrta ob sprejemu rebalansa proračuna Občine 
Cerkno za leto 2021. Krajevna skupnost je v letu 2021 ustvarila skupno 16.563 EUR prihodkov, kar pomeni, da 
je dosegla načrtovano realizacijo..  

 

Vsako leto KS iz občinskega proračuna prejme tudi redne dotacije za funkcionalne stroške, dotacijo za urejanje 
javnih površin, dotacijo za miklavževanje ter sredstva za pokrivanje stroškov javne razsvetljave v KS. V letu 
2021, so redne dotacije občine predstavljale 23% vseh prihodkov.  
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Občina je za leto 2021 razdelila 160.000 EUR sredstev med 10 krajevnih skupnosti, glede na število prebivalcev 
znotraj posamezne krajevne skupnosti. KS je pripadajočih 10.747 EUR porabila za: 

• Vzdrževanje krajevnih cest 2.073 EUR, 

• Izdelava podpornega zidu na cesti Grip - Šebrelje 8.674 EUR, 
 

KS svojim krajanom zaračunava pristojbino za grobove. V letu 2021 so prihodki iz naslova grobovine 
predstavljali 11% vseh prihodkov.  

 

Realizacija odhodkov je bila v letu 2021 86 % oz. v višini 16.881 EUR.  

 

Struktura odhodkov je bila v letu 2021 naslednja: 

 

 

Vrsta odhodka: Delež 

Tekoči odhodki 47 % 

Investicijski odhodki 53 % 

 

 

Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov 

 

02 Ekonomska in fiskalna politika 

 

Postavka vključuje stroške provizije UJP. Realizacija je bila za 14% nižja od načrtovane. 

 

06 Lokalna samouprava 

 

Načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov niso bila realizirana v celoti. Nastali so le stroški za 
nakup zastave. 

 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 

 

Postavke znotraj področja vključujejo realizacijo 2.461 EUR stroškov za električno energijo javne razsvetljave v 
KS, 152 EUR stroškov za električno energijo prostorov KS ter 663 EUR stroškov električne energije porabljene 
v mrliški vežici.  

 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

 



Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, v katerega je KS v letu 2021 vložila 
11.565 EUR sredstev oz. 80 % načrtovanih. Investicijski odhodke predstavljajo stroške, ki so nastali na izgradnji 
podpornega zidu v Grip. Nižja realizacija od načrtovane, pa je nastala na tekočem vzdrževanju vaških poti. 

 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 

 

Področje ureja zbiranje in ravnanje z odpadki ter ravnanje z odpadno vodo. Stroški za odvoz odpadkov iz 
pokopališča so v letu 2021 znašali 360 EUR in so s tem dosegli 90% realizacijo. 

 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 

 

Področje ureja oskrbo z vodo in urejanje pokopališč ter pogrebno dejavnost. Skupno načrtovana sredstva za 
urejanje pokopališča v višini 1.125 EUR so bila za 16% nižja od načrtovanih, in sicer za pokrivanje stroška 
podjeme pogodbe z vaščanko, ki skrbi za vzdrževanje poslovilne vežice.  

Znotraj postavke Mrliška vežica Šebrelje so bili realizirani načrtovani stroški za zavarovanje objekta v višini 334 
EUR. 

 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

 

KS v svojem vsakoletnem planu zagotavlja sredstva za izvedbo miklavževanja in prihoda dedka mraza. 
Načrtovani stroški niso bili realizirani, ker je dobaviteljev račun ni zapadel v plačilo do konca leta 2021.  

 

Na postavki Investicijsko vzdrževanje športnega igrišča, je KS planirala stroške postavitve koša za košarko. 
Realizacija je znašala 329 EUR. 

 

Zaključek 

 

Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti krajevna skupnost nima predpisanih meril. 

 

Učinkovitost poslovanja je pogojena z razpoložljivimi sredstvi. V okviru zmožnosti lahko ocenimo, da  krajevna 
skupnost posluje učinkovito. 



III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 

1. POJASNILA K BILANCI STANJA 

 

I. SREDSTVA: 

 

Računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev temelji  na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot 
nabavna vrednost. Drobni material z dobo koristnosti pod enim letom in vrednostjo pod 500 EUR je razporejen 
med material in je prikazan kot strošek v obdobju ki nastane. KS ima za ta material vzpostavljeno zunaj 
knjigovodsko količinsko evidenco. 

 

Opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti 

 

KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V letu 2021 izkazuje naslednja 
osnovna sredstva po sledečih vrednostih: 

 

 

 

- KS v letu 2021 ni vlagala v nepremičnine.  
- Z nakupom motornega sesalnika z drobilnikom, se NV opreme poveča za 449 EUR. 
- V letu 2021 se na podlagi sklepa inventurne komisije zaradi neuporabnosti ali uničenja odpiše plug za sneg, 

električni harmonij, miza studio 426, klimatska naprava prenosna ter cestno ogledalo. Na podlagi odpisa 
se zmanjša NV opreme in njen popravek vrednosti. 

- Obračunana amortizacija v višini 1.609 EUR, je zaradi nezagotavljanja denarnih sredstev za amortizacijo v 
celoti breme splošnega sklada, na drugi strani pa povišuje popravka vrednosti zgradb komunalne 
infrastrukture –  MV, športno igrišče (449 EUR) in opreme (1.160 EUR), 
 

Amortizacija je bila obračunana skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev, z upoštevanjem naslednje amortizacijske stopnje: 

 

- Druge zgradbe iz betonskih elementov (vodovod, MV, športno igrišče): 3 % 

- Druga osnovna sredstva za opravljanje gospodarskih dejavnosti (snežna freza, 
kosilnica, zastave, koš): 

20 % 

- Drobni inventar (hidrantna omarica, cestno ogledalo, ) 100 % 

 

 

 

Osnovna sredstva  Stanje 31.12.2020 Stanje 31.12.2021 Razlika 

02 nepremičnine 34.308 34.308 0 

03 pop. vred.nepremičnin 22.090 22.539 449 

04 oprema 22.186 19.240 2.946 

05 popravek vrednosti opreme 17.045 14.817 2.228 



j) Kratkoročna sredstva: Znesek EUR 

na dan 31.12.2020 

Znesek EUR 

na dan 31.12.2021 

- Denarna sredstva na računih 4.318,41 3.998,16 

- Kratkoročne terjatve do občine  158,93 438,22 

- Kratkoročne terjatve do kupcev  483,13 15,43 

- Neplačani odhodki  4.519,95 4.717,41 

 

Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu. Stanje je v 
primerjavi z letom prej nižje. Na dan 31.12.2021 je KS imela 15,43 EUR zapadlih terjatev iz naslova grobovine. 
Kratkoročne terjatve do občine predstavljajo terjatve za refundacijo javne razsvetljave, katere so zapadle v 
januarju 2021. Med neplačanimi odhodki skupino 18 so obveznosti do dobaviteljev ter do neposrednih 
uporabnikov. 

 

Vrednost aktive znaša 25. 361 EUR in se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za 6 %.  

 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

k) Kratkoročne obveznosti: Znesek EUR  

na dan 31.12.2020 

Znesek EUR  

na dan 31.12.2021 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.621,59 1.819,00 

Krat. obv. do neposrednih uporabnikov  7.214,27 6.894,07 

Neplačani prihodki 642,06 453,65 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 1.819 EUR bodo poravnane v januarju in februarju 2022, znotraj 
teh jih je za 29,99 EUR zapadlo . Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov predstavljajo obveznost 
do UJP v višini 1,03 EUR ter obveznosti do občine  v višini 6.892,99 EUR v katerih so zajeti rezultati prejšnjih in 
tekočega leta, od teh je obveznost v višini 2.897,33 EUR zapadla že v letu 2008. Neplačani prihodki vsebujejo 
terjatve do kupcev in do občine za refundacijo javne razsvetljave, ki so zapadle v januarju 2022. 

 

Lastni viri:  

Splošni sklad predstavlja osnovna sredstva, rezultate predhodnih let, kot tudi rezultat poslovanja tekočega leta. 
Le ta se je v primerjavi z letom 2019 povečal za vrednost nabave opreme in zmanjšal za znesek obračunane 
amortizacije. 

 

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV   

 

Skupni prihodki KS Šebrelje vključujejo: 

 

Konto 
Naziv konta 

Znesek EUR na dan 
31.12.2020 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2021 



71 Nedavčni prihodki 1.751 2.047 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (najemnine MV) 50 150 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (vodarina, grobovi)  1.701 1.897 

714 
Drugi nedavčni – prostovoljni prispevki občanov za novogradnjo 
mrliške vežice ter prispevki občanov za priklop na javni vodovod 

 

0 

 

0 

74 Transferni prihodki 15.448 14.516 

7401 

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za redno delovanje (javna 
razsvetljava, funkcionalni stroški, urejanje javnih površin, kultura, 
investicije) 

 

 

3.506 

 

 

3.769 

7401 Prejeta sredstva za tekoče in inv.vzdrževanje s strani občine 11.942 10.747 

  PRIHODKI SKUPAJ: 17.199 16.563 

 

Odhodki KS Šebrelje vključujejo: 

 

   

Konto 
Vrsta odhodka: 

Znesek EUR na dan 
31.12.2020 

Znesek EUR na 
dan 31.12.2021 

402 Izdatki za blago in storitve 8.655 7.879 

4020 Pisarniški material in storitve 0 0 

4022 Električna energija, odvoz odpadkov 3.850 3.636 

4025 Tekoče vzdrževanje (pokopališča, cest) in zavarovalne premije za 
objekte (zavarovanje vrtine Pšenk) 

 

4.234 

 

2.574 

4029 Drugi operativni odhodki (provizija UJP, plačila po podjemnih 
pogodbah) 

571 1.669 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 24.663 9.003 

4205 Investicijsko vzdrževanje 20.543 8.674 

4202 Nakup opreme 4.120 329 

4208 Projektna dokumentacija 0 0 

 ODHODKI SKUPAJ: 33.318 16.882 

 

8. POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

Zmanjšanje sredstev na računu (presežek odhodkov nad prihodki) je v letu 2021 znašalo 319 EUR.  

 

 

Računovodstvo KS:         Predsednik KS: 

Valerija Močnik                                                                                              Evgen Ozebek  

Cerkno, 25.2.2022 

 


