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UVOD 
 
Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo občine pripraviti zaključne račune 
svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v skladu s predpisi 
s področja javnih financ. Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih 
prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet 
proračun. V zaključnem računu občinskega proračuna so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega 
proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih 
financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna. V skladu s predpisi s področja javnega računovodstva 
je potrebno pripraviti tudi letna poročila. 
 
Odlok o proračunu za leto 2017 je bil sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta dne 15.12.2016, 
objavljen v Ur.l. RS št. 1 z dne 06.01.2017, s prihodki v višini 12.137.067 €, odhodki v višini 12.437.459 z 
neto financiranjem v višini 300.393 €.  
Odlok o rebalansu1 proračuna za leto 2017 je bil sprejet na 17. redni seji Občinskega sveta dne 
08.06.2017 in objavljen v Ur.l. RS št. 30 dne 16.06.2017. Prihodki proračuna po rebalansu1 so bili v višini 
11.957.960 €, odhodki v višini 12.439.167 €, neto financiranje pa v višini 481.207 €. 
Odlok o rebalansu2 proračuna za leto 2017 je bil sprejet na 18. redni seji Občinskega sveta dne 
21.09.2017 in objavljen v Ur.l. RS št. 55 dne 06.10.2017. Prihodki proračuna po rebalansu2 so bili v višini 
12.154.658 €, odhodki v višini 12.635.865 €, neto financiranje pa v višini 481.207 €. 
 
Osnova za pripravo predloga proračuna so Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki zajemajo 
podatke iz jesenskih napovedi gospodarskih gibanj 2017, le-te pa občinam posreduje Ministrstvo za 
finance. Napoved realne rasti BDP je bil v višini 2,20 %, povprečne bruto plače na zaposlenega v sektorju 
država 0,30 % in državne potrošnje v višini 1,40 %. 
 
Ocena prihodkov izhaja iz izračuna Ministrstva za finance, ki opredeli primerno porabo (dohodnino) 
občinam, s katero le te financirajo z zakonom določene naloge. Za leto 2017 je bila Občini Cerknica 
dodeljena dohodnina v znesku 6.816.023 EUR (530 €/prebivalca)in finančno izravnavo v višini 52.679 €.  
S 1.7.2017 se je dohodnina povečana za 3,5 €/prebivalca. Tako smo v letu 2017 prejeli 6.801.644 € 
dohodnine in finančno izravnavo v višini 112.418 €. 
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PRAVNE PODLAGE 
 

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se 
uporabljajo tako pri pripravi zaključnega računa državnega proračuna kot tudi pri pripravi zaključnih 
računov občinskih proračunov: 
 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS16/17), 

 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 

 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 in 75/17), 

 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 in 86/16), 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list 
RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12,100/15 in 75/17), 

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. Členu Zakona o računovodstvu 
(Uradni list RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13), 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev on opredmetenih osnovnih sredstev  
      (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09,112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), 

 Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s 
prostimi denarnimi sredstvih na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa – EZRO 
(Uradni list RS, št 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13),  

 Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO (Uradni list 
RS, št. 120/07,104/09, 95/11, 109/13) in 

 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 in 102/10). 

 
 
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega proračuna in občinskih proračunov ter metodologije za 
pripravo poročila o doseženih rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, predpisuje 
podrobnejšo vsebino in strukturo zaključnega računa proračuna. Zaključni račun tako zajema obrazložitve 
splošnega in posebnega dela proračuna, računovodsko poročilo (bilanca stanja), inventurni elaborat in 
poslovno poročilo. 
 
Za občino se je proračunsko leto zaključilo 31. decembra 2017. To pomeni, da so med prihodki zajeti 
samo tisti prejemki, ki so bili vplačani v obdobju od 1.1. do 31.12.2017 ter med odhodke tisti izdatki 
proračuna, ki so bili do 31.12.2017 izplačani iz proračuna občine v skladu z računovodskim načelom 
denarnega toka (plačane realizacije). 

Rok za predložitev zaključnega računa na Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je  
28.02. (oz. 29.2.), rok za predložitev na Ministrstvo za finance je 31.03. Zaključni račun mora župan 
predložiti v sprejem Občinskemu svetu v sprejem in o tem obvestiti Ministrstvo za finance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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=2010-01-3239
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4531
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3242
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3710
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-0743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5234


OBČINA CERKNICA 

Zaključni račun 2017 

 

4 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO ), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP) in ZIPRS1819 (Uradni list RS št. 80/16 in 
33/17), ter 107. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/2017 – uradno prečiščeno besedilo) je 
Občinski svet občine Cerknica, na _______________ seji, dne ____________________ sprejel 

 

ZAKLJUČNI  RAČUN PRORAČUNA OBČINE  CERKNICA ZA  LETO  2017 

 
1. člen 

 
 Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2017. 
 
        

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  REALIZACIJA 

Skupina/Podskupina kontov 2017 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 11.527.108 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.616.548 

70 DAVČNI PRIHODKI                                                                                      8.177.828 

700 Davki na dohodek in dobiček                                                                6.801.644 

703 Davki na premoženje                                                                             1.111.480 

704 Domači davki na blago in storitve                                                         264.704 

706 Drugi davki                                                                                                  0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI                                                                                  2.438.719 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                                     1.494.273 

711 Takse in pristojbine                                                                                   16.664 

712 Denarne kazni                                                                                              48.108 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                                                   0 

714 Drugi nedavčni prihodki                                                                         879.674 

72 KAPITALSKI PRIHODKI                                                                            188.989 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                                                    91.170 

721 Prihodki od prodaje zalog                                                                           3.666 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev                        94.153 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov                                                                0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                                             721.572 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                          629.654 

741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sredstev proračuna EU     91.918 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                                                       11.668.409 

40 TEKOČI ODHODKI                                                                                        2.655.245 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                                                                     593.085 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                             92.187 

402 Izdatki za blago in storitve                                                                    1.908.835 

403 Plačila domačih obresti                                                                            56.138 

409 Rezerve                                                                                                        5.000 

41 TEKOČI TRANSFERI                                                                                    4.687.886 

410 Subvencije                                                                                                451.612 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                          1.636.993 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                 482.809 

413 Drugi tekoči domači transferi                                                               2.116.472 

414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                                                       4.063.861 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
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420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                  4.063.861 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                                         261.416 

431 Investicijski transferi                                                                               118.436 

432 Investicijski transferi                                                                               142.980 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ            (I.-II.)                                           -141.301 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV 0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

44 DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV                       0 

440 Dana posojila                                                                                         0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                                                         0 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

C. RAČUN FINANCIRANJA   

VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                                                                   0 

50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 Domače zadolževanje                                                                                    0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                                                     950.492 

55 ODPLAČILA DOLGA 950.492 

550 Odplačila domačega dolga                                                                     950.492 

IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČINIH -1.091.793 

X. NETO ZADOLŽEVANJE                                                                    -950.492 

XI. NETO FINANCIRANJE 141.301 

         
 
 
 

2. člen 
 
                Zaključni račun proračuna Občine Cerknica je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in 

odhodki  ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2017 so bili realizirani v zneskih, 
kot je prikazano bilanci prihodkov  in  odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, ki predstavljajo splošni del proračuna. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in 
realizirani izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2017. 

 
3. člen 

 
Sestavni del tega sklepa so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljenega v skladu z Navodilom o 
pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter Metodologije za pripravo poročila o 
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.  
 

4. člen 
 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
 Številka: 4103-0001/2018 
 Datum:  
                                                                                                              Župan Občine Cerknica 
                                                                                                                     MARKO RUPAR 
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I. SPLOŠNI DEL 
 

A.      BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
PRIHODKI PRORAČUNA V EUR 
 
Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov:  

 davčne prihodke,  

 nedavčne prihodke,  

 kapitalske prihodke,  

 prejete donacije in  

 transferne prihodke.  

 

REALIZACIJA PRIHODKOV – 11.527.108 

 

70  Davčni prihodki  
 
Med davke na dohodek spada prihodek od povprečnine (dohodnina), ki predstavlja odstopljeni davek 
državnega proračuna, s katerim se financirajo zakonsko določene naloge občine in je bil realiziran v višini 
6.801.644 €.  
 
Davki na premoženje so: davki na nepremičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet 
nepremičnin in na finančno premoženje. V okviru teh davkov spada nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, ki je bil realiziran v višini  949.009 €. Ostali davki so realizirani v višini 162.471 €. 
 
Med davke na blago in storitve sodijo takse in pristojbine in sicer: takse za obremenjevanje voda, 
turistična taksa, komunalna taksa in takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Ti davki 
so realizirani v višini 264.704 €. 
 
 
Realizacija tekočih davčnih prihodkov v  EUR: 
 

Vrsta prihodka Veljavni proračun Realizacija Indeks % 

Dohodnina 6.801.644 6.801.644 100 

Davki na premoženje 1.149.213 1.111.480   97 

Davki na blago in storitve    274.694    264.704   96 

Drugi davki               0              0    0 

Skupaj 8.225.551 8.177.828   99 

 
 

71 Nedavčni prihodki 
 
Pod prihodki iz premoženja spadajo prihodki od najemnin komunalne infrastrukture, ki jo plačuje 
Komunala Cerknica in se namensko porabi za obnove vodovodov, kanalizacij in infrastrukture za 
odpadke. Realizirani so vi višini 1.232.933 €. Prihodki od stanarin so realizirani v višini 167.029 €, 
prihodki od najemnin 26.875 €, prihodki od koncesij 57.153 €, od služnosti 9.985 € ter udeležbe na 
dobičku (obresti) v višini 299 €. 
Takse in pristojbine se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah in  
so realizirane v višini 16.664 €. 
Denarne kazni plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. Iz naslova glob in 
drugih denarnih kazni je realizacija v višini 48.108 €.  
Pod druge nedavčne prihodke spada tudi komunalni prispevek, ki je bil realiziran v višini 783.431 €. Ostali 
nedavčni prihodki so bili realizirani v višini  96.243 €. 
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Realizacija nedavčnih prihodkov v EUR:   
 

Vrsta prihodka Veljavni proračun Realizacija Indeks % 

Udeležba na dobičku in prihodki od prem. 1.504.357 1.494.273  99 

Takse in pristojbine     13.234      16.664 126 

Globe in denarne kazni     52.000      48.108  93 

Prihodki od prodaje blaga in storitev             0              0   0 

Drugi nedavčni prihodki:   853.732    879.674 103 

Skupaj 2.423.323  2.438.719 101 

 
 

72  Kapitalski prihodki  
 
Ti prihodki so prihodki od prodaje zgradb, stanovanj in drugih prostorov in ostalih osnovnih sredstev ter 
prihodki od prodaje zemljišč. Prihodki od prodaje stanovanj in drugih zgradb so realizirani v višini 91.170 
€, od prodaje zemljišč 94.153 €, ter od prodaje lesa v višini 3.666 €. 
 
 
Realizacija kapitalskih prihodkov v EUR 
 

Vrsta prihodka Veljavni proračun Realizacija Indeks % 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 710.974 91.170 13 

Prihodki od prodaje zemljišč 167.868 94.153 56 

Prihodki od prodaje zalog-prodaja lesa    2.500   3.666        147 

Skupaj 881.342               188.989 21 

 
 

73 Prejete donacije iz domačih in tujih virov 
 

 Prejete donacije iz domačih virov 

 Prejete donacije iz tujih virov 
 
Donacij ni bilo ne planiranih in ne realiziranih. 
 
 

74 Transferni prihodki   
 
Transferni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, predstavljajo pa transfer iz drugih blagajn javnega 
financiranja. Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se pri sestavi globalne bilance javnega financiranja 
transferni prihodki konsolidirajo s transfernimi odhodki. 
Iz državnega proračuna smo v letu 2016 prejeli 907.776 € sredstev, iz strukturnih skladov EU pa 104.822 
€ sredstev. 
 
Realizacija transfernih prihodkov v EUR: 
 

Vrsta prihodka Veljavni proračun Realizacija Indeks % 

Prejeta sred. iz državnega proračuna 557.330 629.654 113 

Prejeta sred. iz strukturnih skladov EU  67.111  91.918 137 

Skupaj 624.441 721.572 116 
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                                                      Graf št. 1 – Realizacija prihodkov 
 
 
 
 
ODHODKI  PRORAČUNA V EUR 
 
Javnofinančni odhodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo štiri osnovne skupine odhodkov:   

 tekoče odhodke, 

 tekoče transfere 

 investicijske odhodki in  

 investicijske transfere. 
 

REALIZACIJA ODHODKOV – 11.668.409   

40 Tekoči odhodki  
Med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno 
varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezerve.  
Tekoči  odhodki  so bili realizirani  v višini 2.655.245. Plače in drugi izdatki zaposlenim so realizirani 94 %, 
prispevki delodajalcem 111%, izdatki za blago in storitve pa 94 %. Tekoče vzdrževanje objektov je 
realizirano 96%, kamor spada vzdrževanje športnih dvoran, ulic in poti, javne razsvetljave, lokalnih cest, 
gasilskih domov, stanovanj, opreme in podobno. Za ta namen je bilo porabljenih 1.321.007 €.  
 
41 Tekoči transferi  
V to skupino so zajeta vsa nepovratna, nevračljiva plačila, za katere občina (plačnik) od prejemnikov 
sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. Tekoči transferi so bili realizirani  v 
višini 4.687.886 (99%).  Sem spadajo subvencije Komunali v višini 382.430 in samozaposlitev 69.182  
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so realizirani v višini 1.636.993 € (od tega največji delež 
predstavlja plačilo razlike programov v vrtcih in plačilih staršev v višini 1.057.908 € ter regresiranje oskrbe 
v domovih v višini 334.660 €), dotacije neprofitnim organizacijam in ustanovam (društva) v znesku 
482.809 € ter drugi tekoči transferi zavodom in javnim službam v višini 2.116.472 €. 
 
42 Investicijski odhodki  
zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih 
sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). 
Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne 
dokumentacije. Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 4.063.861 € (84%). Navedeni  odhodki se 
nanašajo predvsem na plačila za novogradnje, rekonstrukcije  in  adaptacije ter investicijsko vzdrževanje, 
nakup zgradb in opreme, zemljišč ter izvedbo projektne in druge dokumentacije. 
 
 
 
 

Davčni

Nedavčni

Kapitalski

Transferni
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Zap. 
št. INVESTICIJSKI ODHODKI  2017 Znesek v EUR 

1. Nakup pisarniškega pohištva in opreme 33.556 

2. Nakup računalnikov in programske opreme 12.571 

3. Nakup slik Lojzeta Perka 70.737 

4. Mavčni portret Maksima Gasparija 1.220 

5. Nakup električnih koles 2.160 

6. Nakup zunanjih defribilatorjev - AED 7.401 

7. Nakup opreme za otroška igrišča 12.540 

8. Nakup druge opreme 14.408 

9. Dograditev javne razsvetljave 27.841 

10. Izgradnja pločnika Slivice do pokopališča Unec 240.978 

11. Izobraževalno interpretacijski objekt ob Cerkniškem jezeru 116 

12. Rekonstrukcija lokalne ceste Bezuljak-Dobec-Kožljek-Stražišče 342.325 

13. Rekonstrukcija R643 skozi naselje Begunje 549 

14. Širitev pokopališča Begunje in žarni zid 14.120 

15. Asfaltiranje javnih poti v občini 68.287 

16. Športna dvorana Rakek - izgradnja 1.702.493 

17. Ureditev krožišča R212 pred Cerknico 35.169 

18. Izgradnja krožiščaR3-343/1362 Rakitna-Cerknica 634 

19. Skate steza in fitnes center na prostem 159.028 

20. Ureditev Cerknice 92.956 

21. Avtobusna postajališča in kolesarnice 51.434 

22. Rušenje objektov 47.263 

23. Investicijsko vzdrževanje - pokopališč 26.155 

24. Sanacija meteornih voda  8.348 

25. Sanacija odlagališča komunalnih odpadkov na Rakeku 549 

26. Investicijsko vzdrževanje - upravna stavba C.4.maja 53 44.888 

27. Investicijsko vzdrževanje - Dom na Slivnici 1.330 

28. Obnove šolskih objektov in okolice 16.866 

29. Obnove vodovodnih sistemov  241.317 

30. Obnove kanalizacijskih sistemov  418.916 

31. Obnove stanovanj 14.407 

32. Lokalni energetski koncept - 1442 5.490 

33. Projektna dokumentacija vodovodi in kanalizacije -142001 51.864 

34. Program opremljanja za BCP in komunalni prispevek - 1441 17.552 

35. Projektna dokumentacija za energetske sanacije - 1443 4.456 

36. Prostorski objekti in dokumentacija OPN - 1400 939 

37. Projektna dokumentacija in druge storitve 44.398 

38. Analize, študije in načrti 21.910 

39. Nakup zemljišč 187.193 

40. Arheološke izkopanine 19.496 

  SKUPAJ 4.063.861 
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43 Investicijski transferi  
Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu 
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki.  Investicijski 
transferi so bili realizirani v višini 261.416 EUR (109 %). Navedeni odhodki se nanašajo predvsem na 
investicijske transfere javnemu podjetju, javnim zavodom in društvom.  
 
 

  INVESTICIJSKI TRANSFERI 2017   

1. Gasilska zveza Cerknica - za opremo in vozila -  100.000 

2. Obnova sakralnih objektov 18.437 

3. Knjižnica Cerknica 7.500 

4. O.Š. Cerknica 69.027 

5. O.Š. Rakek 22.370 

6. Glasbena šola Cerknica 3.000 

7. Notranjski regijski park 41.082 

  SKUPAJ 261.416 
 
 

 
 

Graf št. 2 – Realizacija odhodkov 
 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
Vračila danih bančnih posojil oziroma depozitov so izkazana  v okviru računa finančnih terjatev in naložb. 
V zaključnem računu proračuna za leto 2017.  Občina Cerknica ne izkazuje vračil danih bančnih posojil 
oziroma depozitov.  
 

C. RAČUN FINANCIRANJA – 950.492 
 
Občina Cerknica je v začetku leta predčasno poplačala kredit Hypo banke (sedaj Addiko bank d.d.)v višini 
444.583 € in si tako zagotovila možnost najema dolgoročnega kredita za novo športno dvorano na 
Rakeku. Razlika v višini 505.909 € so odplačila ostalih dolgoročnih kreditov. 

 

2.655.245 

4.687.886 

4.063.861 

261.416 

Tekoči

Tekoči-transferni

Investicijski

Investicijski-transferni
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Neto financiranje v višini 141.301 € in neto zadolževanje v višini 950.492 € (1.091.793 €) se pokriva iz 
presežka  sredstev iz prejšnjih let (1.431.736 €). Razlika se prenese v proračun za leto 2018. 

 

Pripravila: 

Leonida Matičič 

Višja svetovalka za finance 
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KONTO 

  

SPLOŠNI DEL 

Sprejeti proračun 
2017                        
[1] 

 
v EUR 

Veljavni proračun       
2017                                       
[2] 

 
v EUR 

Realizacija                 
2017                                
[3] 

 
v EUR 

Indeks                  
2:1                            
[4] 

 
v % 

Indeks                          
3:2                          
[5] 

 
v % 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         

  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 12.137.067 12.154.658 11.527.108 100 95 

      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 10.818.654 10.648.875 10.616.548 98 100 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      8.115.236 8.225.551 8.177.828 101 99 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 6.816.023 6.801.644 6.801.644 100 100 

7000   DOHODNINA 6.816.023 6.801.644 6.801.644 100 100 

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 1.149.213 1.149.213 1.111.480 100 97 

7030   DAVKI NA NEPREMIČNINE 1.037.913 1.037.913 956.869 100 92 

7031   DAVKI NA PREMIČNINE 1.100 1.100 1.064 100 97 

7032   DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA 30.100 30.100 43.712 100 145 

7033   DAVKI OD PROMETA NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE 80.100 80.100 109.836 100 137 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 150.000 274.695 264.704 183 96 

7044   DAVKI NA POSEBNE STORITVE 3.000 127.695 129.298 4.256 101 

7047   DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV 147.000 147.000 135.406 100 92 

706   DRUGI DAVKI 0 0 0 - - 

7060   DRUGI DAVKI 0 0 0 - - 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 2.703.418 2.423.323 2.438.719 90 101 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  1.581.608 1.504.357 1.494.273 95 99 

7100   PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU DIVIDEND 100 100 0 100 0 

7102   PRIHODKI OD OBRESTI 1.100 1.100 299 100 27 

7103   PRIHODKI OD PREMOŽENJA 1.580.408 1.503.157 1.493.974 95 99 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 6.300 13.234 16.664 210 126 

7111   UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE 6.300 13.234 16.664 210 126 

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  52.000 52.000 48.108 100 93 
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7120   GLOBE IN DENARNE KAZNI 52.000 52.000 48.108 100 93 

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 0 0 - - 

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.063.511 853.732 879.674 80 103 

7141   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.063.511 853.732 879.674 80 103 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 804.091 881.342 188.989 110 21 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 710.974 710.974 91.170 100 13 

7200   PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV 708.474 708.474 91.170 100 13 

7201   PRIHODKI OD PRODAJE PREVOZNIH SREDSTEV 2.500 2.500 0 100 0 

721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 2.500 2.500 3.666 100 147 

7211   PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH ZALOG 2.500 2.500 3.666 100 147 

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 90.617 167.868 94.153 185 56 

7220   Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 48.226 48.226 16.549 100 34 

7221   PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ 42.391 42.391 67.999 100 160 

7222   PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽ. PRAVIC IN DRUGIH NEOPRED.DOLG.SRED. 0 77.251 9.605 - 12 

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 0 0 0 - - 

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0 0 0 - - 

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 0 0 - - 

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    514.322 624.441 721.572 121 116 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 447.210 557.330 629.654 125 113 

7400   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 447.210 557.330 616.309 125 111 

7401   PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV 0 0 13.346 - - 

741   PREJETA SREDSTVA IZ DP IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 67.112 67.112 91.918 100 137 

7410   PREJETA SREDSTVA IZ DP - EU - PREDPRISTOPNE POMOČI 0 0 78.943 - - 

7412   PREJETA SREDSTVA IZ DP - UE - ZA STRUKTURNO POLITIKO 51.847 51.847 0 100 0 

7413   PREJETA SREDSTVA IZ DP - EU - ZA KOHEZIJSKO POLITIKO 15.265 15.265 12.975 100 85 

78     PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0 0 0 - - 

786   OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0 0 0 - - 

787   PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 0 0 - - 
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  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 12.437.459 12.635.865 11.668.409 102 92 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 2.991.123 2.865.177 2.655.245 96 93 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 615.689 627.818 593.085 102 94 

4000   PLAČE IN DODATKI 542.881 555.010 522.160 102 94 

4001   REGRES ZA LETNI DOPUST 13.700 13.700 15.361 100 112 

4002   POVRAČILA IN NADOMESTILA 27.808 27.808 30.771 100 111 

4003   SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST 20.000 20.000 18.339 100 92 

4004   SREDSTVA ZA NADURNO DELO 9.500 9.500 6.455 100 68 

4009   DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.800 1.800 0 100 0 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 83.320 83.320 92.187 100 111 

4010   PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 41.400 41.400 48.624 100 117 

4011   PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 34.580 34.580 38.848 100 112 

4012   PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE 290 290 329 100 113 

4013   PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO 480 480 548 100 114 

4015   PREMIJE KOLEK. DOD. ZAVAROVANJA na podlagi ZKDPZJU 6.570 6.570 3.838 100 58 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  1.977.114 2.039.039 1.908.835 103 94 

4020   PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 307.460 285.541 243.319 93 85 

4021   POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 77.300 96.733 84.894 125 88 

4022   ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 93.130 91.255 91.941 98 101 

4023   PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 15.170 12.370 10.642 82 86 

4024   IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 4.000 4.000 3.941 100 99 

4025   TEKOČE VZDRŽEVANJE 1.310.800 1.378.185 1.321.007 105 96 

4026   POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 750 7.150 7.232 953 101 

4027   KAZNI IN ODŠKODNINE 9.000 9.000 0 100 0 

4029   DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 159.504 154.804 145.859 97 94 

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 80.000 80.000 56.138 100 70 

4031   PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM 80.000 80.000 52.993 100 66 

4035   Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 0 0 3.146 - - 

409   REZERVE 235.000 35.000 5.000 15 14 

4090   SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 230.000 30.000 0 13 0 

4091   PRORAČUNSKA REZERVA 5.000 5.000 5.000 100 100 

4093   SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE 0 0 0 - - 
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41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 4.651.489 4.720.800 4.687.886 101 99 

410   SUBVENCIJE 410.000 402.448 451.612 98 112 

4100   SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM 320.000 320.000 382.430 100 120 

4102   SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM 90.000 82.448 69.182 92 84 

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.706.068 1.660.553 1.636.993 97 99 

4111   DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA 24.000 24.000 21.050 100 88 

4112   TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI 20.000 4.286 1.170 21 27 

4119   DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM 1.662.068 1.632.267 1.614.773 98 99 

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 485.770 490.170 482.809 101 98 

4120   TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 485.770 490.170 482.809 101 98 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  2.049.651 2.167.629 2.116.472 106 98 

4130   TEKOČI TRANSFERI OBČINAM 114.491 114.491 107.619 100 94 

4131   TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 60.000 60.000 55.705 100 93 

4132   TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE 5.000 5.000 5.000 100 100 

4133   TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 1.672.444 1.791.110 1.758.983 107 98 

4135   TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ .JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP 197.716 197.027 189.165 100 96 

414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 0 - - 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 4.564.647 4.810.818 4.063.861 105 84 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 4.564.647 4.810.818 4.063.861 105 84 

4201   NAKUPI PREVOZNIH SREDSTEV 0 2.557 2.160 - 84 

4202   NAKUP OPREME 60.000 55.686 80.342 93 144 

4203   NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV 0 70.700 71.957 - 102 

4204   NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 2.480.196 2.703.322 2.572.866 109 95 

4205   INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 1.615.123 1.600.822 964.815 99 60 

4206   NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV 89.419 89.419 206.690 100 231 

4208   PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING 319.909 288.312 165.031 90 57 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 230.200 239.071 261.416 104 109 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 130.000 130.200 118.437 100 91 

4310   INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 130.000 130.200 118.437 100 91 

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 100.200 108.871 142.980 109 131 

4323   INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 100.200 108.871 142.980 109 131 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -300.393 -481.208 -141.301 160 29 
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B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           

75 IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  
(750+751+752) 

0 0 0 - - 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0 0 0 - - 

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 0 0 - - 

752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 - - 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0 0 0 - - 

440   DANA POSOJILA 0 0 0 - - 

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0 0 0 - - 

  VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - 
V.) 

0 0 0 - - 

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A           

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0 0 0 - - 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 0 - - 

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 950.529 950.529 950.492 100 100 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  950.529 950.529 950.492 100 100 

5501   ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM 950.529 950.529 950.492 100 100 

  IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - 
(II.+V.+VIII.) 

-1.250.921 -1.431.736 -1.091.793 114 76 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -950.529 -950.529 -950.492 100 100 

  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 300.393 481.208 141.301 160 29 
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RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

DENARNA SREDSTVA NA RAČUNU DNE 31.12.2017                                                 644.637,68 EUR      

 

V proračunu občine se skladno z 49. členom ZJF zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje 

kot proračunski sklad. Uporabljajo se za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot 

so potres, poprava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, 

množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzroačjo 

naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča največ do višine 1,5% 

prejemkov proračuna.  

V letu 2017 je bilo v sklad  oblikovanih 5.000,00 EUR, stroški v letu 2017 pa v višini 2.500,00 EUR. 
 
Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2017                                                                 49.311,65 EUR 
 

 
Proračunska rezerva 

PP - 1700 
Stanje 
01.01.2017 

Povečanje z 
oblikovanjem 

Zmanjšanje za  
naravne nesreče 

Stanje 
31.12.2016 

Stanje 01.01.2017 46.811,65    

Oblikovanje 2017  5.000,00   

Transfer ob decembrski ujmi   2.500,00  

Skupaj    49.311,65 

 

Namenska sredstva iz naslova okoljskih dajatev in najemnin za komunalno infrastrukturo se vodijo preko 
skladov za namensko porabo.  
 
Stanje namenskih sredstev na dan 31.12.2017 od najemnine komunalne infrastrukture:  

 kanalizacija  458.943,00 EUR 

 vodovod         72.996,00 EUR 

 

 TERJATVE  
 
 Proračunsko leto zaključujemo s terjatvami v višini 1.287.006: 
   
12 - kratkoročne terjatve do kupcev – 357.674 

 stanarine – 80.307    

 JP Komunala iz naslova najema komunalne infrastrukture – 264.654  
       z zapadlostjo v letu 2018 

 razni kupci – 12.713  
 
 14  -  do proračunskih uporabnikov – 602.221: 

 MSŠ – sofinanciranje prevozov na nevarnih poteh (zveri) – 18.214 

 Obresti EZR – 145 

 Sredstva obvezne rezerve – 49.312 

 Sredstva proračunskega sklada – kanalizacije 458.943 

 Sredstva proračunskega sklada – omrežnina 72.996 

 ZRSZ – javna dela – 2.611 
 
  17 -  druge kratkoročne terjatve – 327.111: 

 terjatve do davčnih zavezancev – nadzornik DURS – 285.088  

 terjatve do neplačanih glob – nadzornik MIR – 18.800  

 ZZZS – refundacije boleznin – 664  

 subsidiarna odgovornost -  22.278 

 ostale terjatve – 281 
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OBVEZNOSTI 
 
Naše obveznosti znašajo 777.318  
 
21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih – 49.692  
iz  naslova decembrskih plač, izplačanih v januarju 2018 
 
22 – obveznosti do dobaviteljev – 492.013 
z zapadlostjo v letu 2018 
 
23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja – 29.676 

 obveznost  DDV december 2017 – 22.068  (Va 31.01.2018) 

 dajatve iz decembrskih plač – II. Bruto – 7.490  (Va 05.01.2018) 

 ostale obveznosti – 24,06 (Va januarju 2018) 
 
24 – obveznosti do proračunskih uporabnikov – 205.937 
z zapadlostjo v letu 2018. 
 
 
 
RAČUN FINANCIRANJA – 602.909 

 
50 – Zadolževanje – 0  

                 
55 – Odplačilo dolga – 950.492    
Odplačilo dolga iz najetih dolgoročnih kreditov 
 
 
SKLADI 
 

              Na podlagi poročila popisne komisije za popis neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter 
zalog na dan 31.12.2017 je župan izdal sklep za popis neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev ter zalog. Komisija je predlagala odpis opreme in drobnega inventarja zaradi dotrajanosti ali 
neuporabnosti ter njihovo izločitev iz knjigovodskih evidenc.  

              Pri evidentiranju in obračunavanju amortizacije je bil upoštevan Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 
114/06-4831, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 108/2013). 

 
  

Zap.št. Osnovno sredstvo Nabavna vrednost Odpisana vrednost Sedanja vrednost 

00  Premoženjske pravice      254.667     219.439       35.228 

02  Nepremičnine 54.358.077 20.494.448 33.863.629 

04  Oprema in druga OS   6.717.518   3.328.596   3.388.922 

  Skupaj 61.330.262 24.042.483 37.287.779 

 
 
 06 - Dolgoročne finančne naložbe v: 
 
 

 delnice 
 

Zap.št. Naložbe Vrednost v € 

1. Delnice - razne       877 

2. Delnice – DEOS d.d. 135.353 

 Skupaj 136.230 
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 kapitalske naložbe 
 

Zap.št. Naložbe Vrednost v € 

1. Komunala Cerknica 771.839 

2. RRA Pivka   11.337 

 Skupaj 783.176 

 
 
09 - Sredstva dana v upravljanje 
 
Sredstva v upravljanju so usklajena na dan 31.12.2017 Občino Cerknica in občinskimi  javni zavodi v 
skladu s 37. členom zakona o računovodstvu. Upoštevani so popravki vrednosti, ki so povezani z 
amortiziranjem osnovnih sredstev v zavodih. 
 
Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2017 je 19.129.292 EUR. 
 
 

Zap.št. Javni zavod Vrednost  € 

1. Knjižnica Cerknica   784.274 

2. Glasbena šola Cerknica   348.388 

3. Osnovna šola Rakek 3.658.960 

4. Osnovna šola Cerknica 4.389.724 

5. Zdravstveni dom Cerk.-LD 2.681.148 

6. Vrtec Cerknica 6.000.385 

7. Notranjski regijski park 1.266.413 

 Skupaj 19.129.292 

 
 
          

 
            9009 – PRESEŽEK/ PRIMANKLJAJ 
 
            Bilanca stanja za leto 2017 izkazuje primanjkljaj v višini 1.091.793 EUR, presežek iz prejšnjih let pa je  

1.431.736.  Skupni presežek Občine Cerknica v višini 339.943 EUR se prenese v proračun za leto 2018. 
              

 
 
Pripravila: 
Leonida Matičič 
Višja svetovalka za finance 
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POSLOVNO POROČILO 
 
Občina Cerknica je samoupravna lokalna skupnost. Je pravna oseba javnega prava s pravico pridobivati 
in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občina samostojno opravlja zadeve javnega pomena, ki jih 
določi s splošnim aktom občina ali so določena z zakonom. Naloge občine so podrobneje opredeljene v 
statutu Občine Cerknica, Zakonu o lokalni samoupravi in vseh zakonih, ki urejajo posamezna področja 
javne porabe.  
 
DOLGOROČNI CILJI OBČINE so v večini predstavljeni v Načrtu razvojnih programov Občine Cerknica. 
V načrtu razvojnih programov so izkazani  načrtovani izdatki proračuna za naložbe v prihodnjih štirih letih, 
ki so razdeljeni po posameznih področjih, po projektih, po letih, v katerih bodo izdatki za programe 
bremenili proračune prihodnjih let in po virih financiranja za celovito izvedbo programov. Načrt razvojnih 
programov dopolnjujemo in vsako leto na novo potrdimo, ko sprejmemo letni proračun oziroma rebalans 
proračuna.   
 
LETNI CILJI OBČINE   
Predstavljeni so v Odloku o proračunu Občine Cerknica. Sestavni del odloka je splošni in posebni del 
proračuna ter obrazložitve splošnega in posebnega dela. V posebnem delu proračuna Občine Cerknica 
so natančno razvidne posamezne naloge, ki so bile začrtane za proračunsko leto 2017 in kakšna je bila 
realizacija le teh.  
 
OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU CILJEV  
Podana  je v obrazložitvah splošnega in posebnega dela zaključnega računa. V finančnem delu je 
prikazana realizacija v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom ter realizacijo proračuna. V 
obrazložitvah realizacije so opisani doseženi cilji, zakaj določeni cilji niso bili doseženi. Iz splošnega dela 
proračuna za leto 2017 je razvidno, da smo prihodke realizirali 95 % od načrtovanih v skupni višini 
11.527.108 €, kar kaže na odlično delo občinske uprave pri realizaciji proračuna. 
Odhodki proračuna za leto 2017 so bili realizirani v višini 11.668.409 € oziroma v višini 92%. 
 
OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE 
STANDARDE IN MERILA  
Drugi člen Zakona o javnih financah določa, da je potrebno pri izvrševanju proračuna upoštevati načelo 
učinkovitosti in gospodarnosti, ki ga moramo upoštevati vsi proračunski uporabniki.  
Glede na to pa, da ni predpisanih meril oziroma navodil, s katerimi bi lahko merili gospodarnost in 
učinkovitost pri uresničevanju zastavljenih ciljev, realizacija proračuna bistveno ne odstopa od 
načrtovanega, lahko rečemo da občina pri razpolaganju in upravljanju s finančni sredstvi ravna učinkovito 
in gospodarno.  
 
OCENA DELOVANJA SISTEMA FINANČNEGA NADZORA  
Na podlagi Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora financ in na 
podlagi Zakona o javnih financah je Občina Cerknica, zavezana k vsakoletni reviziji.  
Revizijo nad poslovanjem občine opravlja Nadzorni odbor Občine Cerknica, v letu 2017 pa je revizijo nad 
poslovanjem Občine Cerknica izvedel Zavod za revizijo in računovodstvo, Pot v Hrastovec 9, 1231 
Ljubljana-Črnuče. 
 
OCENA UČINKA POSLOVANJA  
Odlok o proračunu za leto 2017 je bil zastavljen razvojno naravnano. Med drugimi investicijami smo v tem 
letu uredili pločnik Slivice do pokopališča Unec, dogradili javno razsvetljavo po občini, obnovili nekaj 
kilometrov vodovoda in kanalizacije, rekonstruirali del lokalne ceste Bezuljak-Dobec-Kožljek-Stražišče, 
postavili skate stezo in fitnes center na prostem, postavili tri nova avtobusna postajališča, uredili novo 
krožišče pred Cerknico, kupili, uredili in dali v uporabo neprofitnim organizacijam stavbo na Čabranski 
cesti in ne nazadnje zgradili novo športno dvorano na Rakeku, ki bo v letu 2018 končana. Iz tega sledi, da 
je učinek poslovanja pozitiven.  
Z zakonom določene naloge Občine Cerknica so bile v celoti in pravočasno realizirane. 
 

 
ŽUPAN OBČINE CERKNICA 

                                                                                                                                                MARKO RUPAR 
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II. POSEBNI DEL 
 
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske 
proračune, in sicer s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna oziroma 
pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna. Uporablja se za pripravo 
proračunov občin. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še 
podprogrami. Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s 
pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:  
 

 področja porabe,  

 glavne programe  in  

 podprograme.  
 
Tako mora biti posebni del proračuna razporejen na naslednje programske dele:  

 področja proračunske porabe,  

 glavne programe,  

 podprograme,  

 proračunske postavke in 

 konte.  
 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, 
upoštevaje delovna področja neposrednih  uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih 
neposrednih uporabnikov.  
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni 
izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano 
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.  
Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma 
enega neposrednega uporabnika.  
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali 
projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.  
Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev 
kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o 
enotnem kontnem načrtu za  proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo  celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali 
projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik. Konti v okviru proračunske postavke 
določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov.  
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PU 
PK PP Konto POSEBNI DEL Sprejeti proračun 2017 Veljavni proračun 2017 Realizacija: 2017 

Indeks 
7:6 

Indeks 
8:7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10       Župan 115.672 115.672 96.757 100 84 

  01     POLITIČNI SISTEM 83.672 83.672 67.346 100 80 

  0101     Politični sistem 83.672 83.672 67.346 100 80 

  01019003     Dejavnost župana in podžupanov 83.672 83.672 67.346 100 80 

    0100   Plače in drugi izdatki župana 67.172 67.172 50.791 100 76 

      4000 PLAČE IN DODATKI 50.652 50.652 42.055 100 83 

      4001 REGRES ZA LETNI DOPUST 700 700 500 100 71 

      4002 POVRAČILA IN NADOMESTILA 2.650 2.650 1.249 100 47 

      4010 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 6.400 6.400 3.722 100 58 

      4011 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 5.080 5.080 2.982 100 59 

      4012 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE 40 40 25 100 63 

      4013 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO 80 80 42 100 53 

      4015 PREMIJE KOLEK. DOD. ZAVAROVANJA na podlagi ZKDPZJU 1.570 1.570 217 100 14 

    0101   Izdatki za službena potovanja 3.000 3.000 2.823 100 94 

      4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 3.000 3.000 2.823 100 94 

    0140   Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana 13.500 13.500 13.732 100 102 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 13.500 13.500 13.732 100 102 

  04     SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 32.000 32.000 29.411 100 92 

  0403     Druge skupne administrativne službe 32.000 32.000 29.411 100 92 

  04039002     Izvedba protokolarnih dogodkov 32.000 32.000 29.411 100 92 

    1800   Prireditve in sponzorstva, protokolarne zadeve 32.000 32.000 29.411 100 92 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 28.000 28.000 16.522 100 59 
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      4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 0 0 4.319 - - 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 0 0 150 - - 

      4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM 0 0 500 - - 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 3.000 3.000 6.700 100 223 

      4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 1.000 1.000 0 100 0 

      4203 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 1.220 - - 

20       Občinska uprava 12.221.596 12.420.002 11.470.592 102 92 

  02     EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.000 2.000 1.201 100 60 

  0202     Urejanje na področju fiskalne politike 2.000 2.000 1.201 100 60 

  02029001     Urejanje na področju fiskalne politike 2.000 2.000 1.201 100 60 

    2000   Drugi odhodki in provizije 2.000 2.000 1.201 100 60 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 2.000 2.000 1.201 100 60 

  04     SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 79.000 187.920 191.917 238 102 

  0403     Druge skupne administrativne službe 79.000 187.920 191.917 238 102 

  04039001     Obveščanje domače in tuje javnosti 10.000 4.800 3.911 48 81 

    1902   Objave občinskih predpisov 10.000 4.800 3.911 48 81 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 10.000 4.800 3.911 48 81 

  04039003     Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 69.000 183.120 188.006 265 103 

    0203   Vzdrževanje ostalih občinskih objektov 53.000 103.420 113.677 195 110 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 500 15.500 15.086 3.100 97 

      4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 35.500 27.500 27.658 77 101 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 17.000 45.970 46.284 270 101 

      4026 POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 0 3.000 3.016 - 101 

      4202 NAKUP OPREME 0 11.450 21.633 - 189 

    0204   Dom na Slivnici 10.000 3.000 1.330 30 44 

      4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 10.000 3.000 1.330 30 44 

    0209   Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvršiteljev in notarjev 6.000 6.000 2.263 100 38 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 6.000 6.000 2.263 100 38 
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    0211   Nakup umetniških slik Lojzeta Perka 0 70.700 70.737 - 100 

      4203 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV 0 70.700 70.737 - 100 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 1.010.091 1.010.091 973.877 100 96 

  0601     
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni 27.100 27.100 26.616 100 98 

  06019002     Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.700 1.700 1.710 100 101 

    01601   Sodelovanje občine v združenjih lokalnih skupnosti 1.700 1.700 1.710 100 101 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 1.700 1.700 1.710 100 101 

  06019003     Povezovanje lokalnih skupnosti 25.400 25.400 24.905 100 98 

    1602   LAS Notranjska 10.000 10.000 9.540 100 95 

      4135 TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ. JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP 10.000 10.000 9.540 100 95 

    2500   Regionalni razvojni programi Notranjsko -kraške regije 15.400 15.400 15.365 100 100 

      4135 TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ. JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP 15.400 15.400 15.365 100 100 

  0603     Dejavnost občinske uprave 982.991 982.991 947.261 100 96 

  06039001     Administracija občinske uprave 932.991 928.831 902.373 100 97 

    020001   Plače občinske uprave 599.450 599.450 583.515 100 97 

      4000 PLAČE IN DODATKI 465.000 465.000 441.419 100 95 

      4001 REGRES ZA LETNI DOPUST 10.000 10.000 14.861 100 149 

      4002 POVRAČILA IN NADOMESTILA 23.000 23.000 23.760 100 103 

      4003 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST 20.000 20.000 18.339 100 92 

      4004 SREDSTVA ZA NADURNO DELO 9.500 9.500 6.455 100 68 

      4009 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.800 1.800 0 100 0 

      4010 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 35.000 35.000 41.260 100 118 

      4011 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 29.500 29.500 33.054 100 112 

      4012 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE 250 250 279 100 112 

      4013 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO 400 400 466 100 117 

      4015 PREMIJE KOLEK. DOD. ZAVAROVANJA na podlagi ZKDPZJU 5.000 5.000 3.622 100 72 

    020002   Medobčinski inšpektorat 112.491 112.491 107.619 100 96 

      4130 TEKOČI TRANSFERI OBČINAM 112.491 112.491 107.619 100 96 
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    020100   Sodni stroški, storitve odvetnikov in sodnih izvršiteljev 10.000 2.900 2.487 29 86 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 10.000 2.900 2.487 29 86 

    020101   Pisarniški in splošni material in storitve 42.000 54.300 54.026 129 99 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 42.000 54.300 54.026 129 99 

    020102   Posebni material in storitve 5.000 7.800 7.720 156 99 

      4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 5.000 7.800 7.720 156 99 

    020103   Stroški energije, vode, komunalne storitve in komunikacij 28.730 36.030 35.907 125 100 

      4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 28.730 36.030 35.907 125 100 

    020104   Prevozni stroški in storitve 10.320 7.520 6.133 73 82 

      4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 10.320 7.520 6.133 73 82 

    020105   Izdatki za službena potovanja 1.000 1.000 225 100 23 

      4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 1.000 1.000 225 100 23 

    020106   Tekoče vzdrževanje 37.000 38.300 38.302 104 100 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 37.000 38.300 38.302 104 100 

    020107   Poslovne najemnine in zakupnine 750 4.150 4.121 553 99 

      4026 POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 750 4.150 4.121 553 99 

    020108   Drugi operativni odhodki 26.250 28.650 28.615 109 100 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 26.250 28.650 28.615 109 100 

    0202   Nakup opreme, računalnikov in programske opreme 60.000 36.240 33.702 60 93 

      4202 NAKUP OPREME 60.000 36.240 33.702 60 93 

  06039002     Razpol. in uprav. s premoženjem  potrebnim za delovanje obč. uprave 50.000 54.160 44.888 108 83 

    0205   Investicijsko vzdrževanje stavbe Cesta 4. maja 53 50.000 54.160 44.888 108 83 

      4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 50.000 54.160 44.888 108 83 

  07     OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 234.200 234.200 225.404 100 96 

  0703     Civilna zaščita in protipožarna varnost 234.200 234.200 225.404 100 96 

  07039001     Usposabljanje in delov. sistema za posredov. ob izrednih dogodkih 37.100 38.500 34.075 104 89 

    120001   Plačilo storitev - usposabljanje 22.600 22.600 19.411 100 86 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 11.000 11.000 9.437 100 86 
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      4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 1.500 1.500 0 100 0 

      4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 2.750 2.750 2.742 100 100 

      4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 850 850 509 100 60 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 6.500 6.500 4.421 100 68 

      4202 NAKUP OPREME 0 0 2.302 - - 

    120002   Dotacije po pogodbah -oprema in usposabljanje 10.500 11.900 11.900 113 100 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 10.500 11.900 11.900 113 100 

    120003   Nabava opreme Civilna zaščita 4.000 4.000 2.764 100 69 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 4.000 4.000 0 100 0 

      4202 NAKUP OPREME 0 0 2.764 - - 

  07039002     Protipožarna varnost 197.100 195.700 191.329 99 98 

    121001   Dot. za program Gasilski zvezi, funkcionalni stroški 27.000 27.000 27.000 100 100 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 27.000 27.000 27.000 100 100 

    121002   Dot.  društvom, funkcionalni stroški. stroški 14.400 14.400 13.658 100 95 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 14.400 14.400 13.658 100 95 

    121003   Vzdrževanje opreme, domov 35.000 33.600 29.971 96 89 

      4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 0 0 717 - - 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 35.000 33.600 29.254 96 87 

    121004   Nabava opreme 100.000 100.000 100.000 100 100 

      4310 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 100.000 100.000 100.000 100 100 

    121005   Izobraževanje gasilcev 19.500 19.500 19.500 100 100 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 19.500 19.500 19.500 100 100 

    121007   Jubileji gasilskih društev 1.200 1.200 1.200 100 100 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 1.200 1.200 1.200 100 100 

  08     NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 5.000 7.557 7.557 151 100 

  0802     Policijska in kriminalistična dejavnost 5.000 7.557 7.557 151 100 

  08029001     Prometna varnost 5.000 7.557 7.557 151 100 

    0306   SPV 5.000 7.557 7.557 151 100 
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      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 0 0 1.450 - - 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 5.000 5.000 1.513 100 30 

      4201 NAKUPI PREVOZNIH SREDSTEV 0 2.557 2.160 - 84 

      4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 0 0 2.434 - - 

  10     TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 107.687 119.816 123.383 111 103 

  1003     Aktivna politika zaposlovanja 107.687 119.816 123.383 111 103 

  10039001     Povečanje zaposljivosti 107.687 119.816 123.383 111 103 

    2200   Javna dela 107.687 119.816 123.383 111 103 

      4000 PLAČE IN DODATKI 27.229 39.358 38.686 145 98 

      4001 REGRES ZA LETNI DOPUST 3.000 3.000 0 100 0 

      4002 POVRAČILA IN NADOMESTILA 2.158 2.158 5.762 100 267 

      4010 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 0 0 3.643 - - 

      4011 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 0 0 2.812 - - 

      4012 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE 0 0 24 - - 

      4013 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO 0 0 40 - - 

      4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 300 300 0 100 0 

      4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 0 0 785 - - 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 8.000 8.000 8.979 100 112 

      4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 32.000 32.000 41.049 100 128 

      4135 TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP 35.000 35.000 21.604 100 62 

  11     KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 95.300 116.720 110.158 122 94 

  1102     Program reforme kmetijstva in živilstva 27.000 27.000 22.664 100 84 

  11029003     Zemljiške operacije 7.000 7.000 7.000 100 100 

    090101   Urejanje poljskih poti 7.000 7.000 7.000 100 100 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 7.000 7.000 7.000 100 100 

  11029004     Ukrepi za stabilizacijo trga 20.000 20.000 15.664 100 78 

    090004   Neposredna plačila v kmetijstvu 20.000 20.000 15.664 100 78 

      4102 SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM 20.000 20.000 15.664 100 78 
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  1103     Splošne storitve v kmetijstvu 12.300 19.028 19.108 155 100 

  11039001     Delovanje služb in javnih zavodov 2.300 2.300 2.380 100 103 

    090005   Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 2.300 2.300 2.380 100 103 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 2.300 2.300 2.380 100 103 

  11039002     Zdravstveno varstvo rastlin in živali 10.000 16.728 16.728 167 100 

    090201   Zdravstveno varstvo živali - oskrba zapuščenih živali 10.000 16.728 16.728 167 100 

      4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 10.000 16.728 16.728 167 100 

  1104     Gozdarstvo 56.000 70.692 68.385 126 97 

  11049001     Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 56.000 70.692 68.385 126 97 

    10030   Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 56.000 70.692 68.385 126 97 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 56.000 70.692 68.385 126 97 

  12     PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 50.000 35.314 19.408 71 55 

  1206     Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 50.000 35.314 19.408 71 55 

  12069001     Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 50.000 35.314 19.408 71 55 

    1442   Lokalni energetski koncept - akcijski načrt 14.000 11.443 7.510 82 66 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 2.000 2.000 2.020 100 101 

      4208 PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING 12.000 9.443 5.490 79 58 

    1443   Projektna dokumentacija za energetske sanacije 36.000 23.871 11.898 66 50 

      4208 PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING 36.000 23.871 11.898 66 50 

  13     PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.931.000 2.004.007 1.985.247 104 99 

  1302     Cestni promet in infrastruktura 1.931.000 2.004.007 1.985.247 104 99 

  13029001     Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 900.000 900.000 899.946 100 100 

    100101   Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 400.000 400.000 399.978 100 100 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 400.000 400.000 399.978 100 100 

    100201   Tekoče vzdrževanje ulic in poti 500.000 500.000 499.968 100 100 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 500.000 500.000 499.968 100 100 

  13029002     Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 670.000 817.807 815.324 122 100 

    100202   Avtobusna postajališča in kolesarnice 40.000 50.500 49.385 126 98 
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      4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 40.000 50.500 49.385 126 98 

    100408   Ureditev Cerknice 80.000 94.000 92.956 118 99 

      4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 80.000 94.000 92.956 118 99 

    100436   Asfaltiranje javnih poti v občini 40.000 68.300 68.287 171 100 

      4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 40.000 68.300 68.287 171 100 

    100439   Ureditev parkirišča Unec s pločnikom 0 500 488 - 98 

      4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 0 500 488 - 98 

    100441   Rekonstrukcija lokalne ceste Bezuljak- Dobec-Kožljek-Stražišče I. faza 360.000 342.607 342.325 95 100 

      4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 360.000 342.607 342.325 95 100 

    100442   Izgradnja pločnika Slivice do pokopališča Unec 150.000 261.900 261.883 175 100 

      4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 0 0 450 - - 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 0 0 215 - - 

      4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 150.000 261.900 240.978 175 92 

      4206 NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV 0 0 20.240 - - 

  13029004     Cestna razsvetljava 170.000 168.200 166.217 99 99 

    114001   Vzdrževanje javne razsvetljave 140.000 139.500 138.376 100 99 

      4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 0 0 1.028 - - 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 140.000 139.500 137.348 100 98 

    114004   Dograditev javne razsvetljave 30.000 28.700 27.841 96 97 

      4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 30.000 28.700 27.841 96 97 

  13029006     Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 191.000 118.000 103.759 62 88 

    100418   Rekonstrukcija  Ljubljanske ceste Rakek - II. faza 60.000 1.000 0 2 0 

      4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 60.000 -28.000 0 -47 0 

      4208 PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING 0 29.000 0 - 0 

    100440   Ureditev krožišča na R212 1.000 61.500 61.229 6.150 100 

      4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 0 0 390 - - 

      4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 1.000 61.500 35.169 6.150 57 

      4206 NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV 0 0 25.670 - - 
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    100445   Rekonstrukcija R643 skozi naselje Begunje 80.000 5.500 1.630 7 30 

      4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 0 0 1.000 - - 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 0 0 81 - - 

      4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 80.000 5.500 549 7 10 

    100446   Izgradnja krožnega križišča na R3-643/1362 Rakitna-Cerknica 50.000 50.000 40.900 100 82 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 0 0 106 - - 

      4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 50.000 50.000 634 100 1 

      4206 NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV 0 0 40.160 - - 

  14     GOSPODARSTVO 248.267 193.748 114.251 78 59 

  1402     Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 66.000 66.000 55.290 100 84 

  14029001     Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 66.000 66.000 55.290 100 84 

    2400   Sofinanciranje svetovalnih dejavnosti 6.000 6.000 3.773 100 63 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 6.000 6.000 3.773 100 63 

    2403   Intervencije za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva 60.000 60.000 51.517 100 86 

      4102 SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM 60.000 60.000 51.517 100 86 

  1403     Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 182.267 127.748 58.961 70 46 

  14039001     Promocija občine 65.000 54.500 15.116 84 28 

    1611   Izobraževalno - interpretacijski objekt ob Cerkniškem jezeru 50.000 39.500 116 79 0 

      4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 50.000 39.500 116 79 0 

    1901   Sofinanciranje pustne prireditve 15.000 15.000 15.000 100 100 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 15.000 15.000 15.000 100 100 

  14039002     Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 117.267 73.248 43.845 62 60 

    1600   Turistične akcije- table, propagandni material 20.000 20.000 7.832 100 39 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 20.000 20.000 7.832 100 39 

    1601   Tek ob Cerkniškem jezeru 1.300 1.300 1.300 100 100 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 1.300 1.300 50 100 4 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 0 0 1.250 - - 

    1607   RDO Postojnska jama - Zeleni kras 14.116 14.116 14.116 100 100 
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      4135 TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ. JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP 14.116 14.116 14.116 100 100 

    1610   Dotacije društvom na podlagi razpisa 20.855 20.855 20.596 100 99 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 20.855 20.855 20.596 100 99 

    1613   RURAL DESIGN II. 60.996 16.977 0 28 0 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 60.996 16.977 0 28 0 

  15     VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.628.510 1.666.292 1.206.347 102 72 

  1502     Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.284.810 1.277.258 814.842 99 64 

  15029001     Zbiranje in ravnanje z odpadki 9.000 5.652 2.627 63 46 

    113004   Sanacije divjih odlagališč 4.000 4.000 2.627 100 66 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 4.000 4.000 2.078 100 52 

      4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 0 0 549 - - 

    113006   Pokrivanje stroškov odvoza komunalnih odpadkov 5.000 1.652 0 33 0 

      4135 TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ. JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP 5.000 1.652 0 33 0 

  15029002     Ravnanje z odpadno vodo 1.275.810 1.271.606 812.215 100 64 

    100437   Sanacija meteornih voda 5.000 8.348 8.348 167 100 

      4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 5.000 8.348 8.348 167 100 

    111007   Obnova kanalizacijskih sistemov 1.260.810 1.260.810 801.867 100 64 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 0 0 521 - - 

      4100 SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM 320.000 320.000 382.430 100 120 

      4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 940.810 940.810 418.916 100 45 

    111012   Subvencioniranje MKČN 10.000 2.448 2.000 24 82 

      4102 SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM 10.000 2.448 2.000 24 82 

  1505     Pomoč in podpora ohranjanju narave 343.700 389.034 391.505 113 101 

  15059001     Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 343.700 389.034 391.505 113 101 

    2300   Notranjski regijski park 146.500 191.834 210.279 131 110 

      4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 146.500 191.834 169.197 131 88 

      4323 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 0 0 41.082 - - 

    2310   Turistično-informacijski center 36.000 36.000 36.000 100 100 
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      4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 36.000 36.000 36.000 100 100 

    2320   Kulturni dom 142.000 142.000 142.000 100 100 

      4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 142.000 142.000 142.000 100 100 

    2330   Prireditve 19.200 19.200 3.226 100 17 

      4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 19.200 19.200 3.226 100 17 

  16     PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ. 951.844 913.816 724.259 96 79 

  1602     Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 310.909 272.261 223.278 88 82 

  16029002     Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 21.909 21.909 21.909 100 100 

    142007   Celostna prometna strategija 21.909 21.909 21.909 100 100 

      4208 PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING 21.909 21.909 21.909 100 100 

  16029003     Prostorsko načrtovanje 289.000 250.352 201.369 87 80 

    1400   Prostorski akti in  dokumentacija 70.000 69.800 22.147 100 32 

      4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 0 0 329 - - 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 0 0 9.960 - - 

      4208 PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING 70.000 69.800 11.858 100 17 

    1410   Geodetske storitve 10.000 10.000 10.402 100 104 

      4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 10.000 10.000 10.402 100 104 

    142001   Projekti za kanalizacijske in vodovodne sisteme 100.000 52.000 51.992 52 100 

      4208 PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING 100.000 52.000 51.992 52 100 

    142002   Projekt pločniki 30.000 24.737 22.609 82 91 

      4208 PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING 30.000 24.737 22.609 82 91 

    142005   Rušenje objektov 40.000 47.263 47.263 118 100 

      4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 40.000 47.263 47.263 118 100 

    1440   Kataster za vodovod in kanalizacijo 29.000 29.000 29.405 100 101 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 29.000 29.000 29.405 100 101 

    1441   Baza podatkov za BCP in komunalni prispevek 10.000 17.552 17.552 176 100 

      4208 PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING 10.000 17.552 17.552 176 100 

  1603     Komunalna dejavnost 438.813 439.432 325.753 100 74 
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  16039001     Oskrba z vodo 315.313 315.313 241.317 100 77 

    112001   Analize pitne vode 1.000 1.000 0 100 0 

      4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 1.000 1.000 0 100 0 

    112019   Obnova vodovodnih sistemov 314.313 314.313 241.317 100 77 

      4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 314.313 314.313 241.317 100 77 

  16039002     Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 50.000 41.215 40.275 82 98 

    110020   Širitev pokopališča Begunje in žarni zid 0 14.120 14.120 - 100 

      4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 0 14.120 14.120 - 100 

    110021   Investicijsko vzdrževanje pokopališč 50.000 27.095 26.155 54 97 

      4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 50.000 27.095 26.155 54 97 

  16039004     Praznično urejanje naselij 13.500 22.905 22.813 170 100 

    114005   Praznična okrasitev 10.000 19.405 19.405 194 100 

      4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 10.000 19.405 19.405 194 100 

    1612   Praznično urejanje naselij 3.500 3.500 3.408 100 97 

      4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 3.500 3.500 3.408 100 97 

  16039005     Druge komunalne dejavnosti 60.000 60.000 21.348 100 36 

    1101   Hortikulturne ureditve javnih površin ter otroških igrišč 20.000 20.000 18.298 100 91 

      4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 0 0 112 - - 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 20.000 20.000 7.347 100 37 

      4202 NAKUP OPREME 0 0 10.839 - - 

    142006   Projekt ureditve brvi pri Tržnici Cerknica 40.000 40.000 3.050 100 8 

      4208 PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING 40.000 40.000 3.050 100 8 

  1605     Spodbujanje stanovanjske gradnje 99.200 99.200 73.362 100 74 

  16059003     Drugi programi na stanovanjskem področju 99.200 99.200 73.362 100 74 

    1302   Gospodarjenje s stanovanji 99.200 99.200 73.362 100 74 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 38.000 38.000 54.737 100 144 

      4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 1.700 1.700 640 100 38 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 24.500 24.500 3.411 100 14 
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      4026 POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 0 0 95 - - 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 0 0 71 - - 

      4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 35.000 35.000 14.407 100 41 

  1606     Upravljanje in razpol. z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) 102.922 102.922 101.865 100 99 

  16069002     Nakup zemljišč 102.922 102.922 101.865 100 99 

    146001   Odkupi zemljišč in odškodnine za zemljišča 102.922 102.922 101.865 100 99 

      4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 12.000 12.000 0 100 0 

      4027 KAZNI IN ODŠKODNINE 9.000 9.000 0 100 0 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 12.000 12.000 742 100 6 

      4206 NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV 69.922 69.922 101.123 100 145 

  17     ZDRAVSTVENO VARSTVO 148.525 156.521 146.188 105 93 

  1702     Primarno zdravstvo 60.525 68.521 67.926 113 99 

  17029001     Dejavnost zdravstvenih domov 60.525 68.521 67.926 113 99 

    0701   Preventivni programi 10.000 10.000 10.000 100 100 

      4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 10.000 10.000 10.000 100 100 

    0702   Reševalna služba 50.525 50.525 50.525 100 100 

      4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 50.525 50.525 50.525 100 100 

    0711   Nakup avtomatskih zunanjih defribilatorjev - AED z zunanjo omarico 0 7.996 7.401 - 93 

      4202 NAKUP OPREME 0 7.996 7.401 - 93 

  1707     Drugi programi na področju zdravstva 88.000 88.000 78.261 100 89 

  17079001     Nujno zdravstveno varstvo 60.000 60.000 55.705 100 93 

    0703   Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov 60.000 60.000 55.705 100 93 

      4131 TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 60.000 60.000 55.705 100 93 

  17079002     Mrliško ogledna služba 28.000 28.000 22.557 100 81 

    0704   Mrliško ogledna služba 28.000 28.000 22.557 100 81 

      4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 24.000 24.000 18.556 100 77 

      4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 4.000 4.000 4.000 100 100 

  18     KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.565.800 2.813.129 2.784.378 110 99 



OBČINA CERKNICA 

Zaključni račun 2017 

 

35 

  1802     Ohranjanje kulturne dediščine 56.497 56.697 38.031 100 67 

  18029001     Nepremična kulturna dediščina 37.000 37.200 18.535 101 50 

    0605   Spomeniško - varstvene akcije za sakralne objekte 30.000 30.200 18.535 101 61 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 0 0 98 - - 

      4310 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 30.000 30.200 18.437 101 61 

    0606   Vzdrževanje memorialne dediščine 7.000 7.000 0 100 0 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 7.000 7.000 0 100 0 

  18029002     Premična kulturna dediščina 19.497 19.497 19.496 100 100 

    0620   
Poterenska obdelava arhiva najdišča Cerknica - vrtec - grobišče Svinja 
gorica (EŠD 10911) 19.497 19.497 19.496 100 100 

      4206 NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV 19.497 19.497 19.496 100 100 

  1803     Programi v kulturi 566.068 605.272 596.889 107 99 

  18039001     Knjižničarstvo in založništvo 399.000 425.580 425.580 107 100 

    060100   Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 352.800 379.380 379.380 108 100 

      4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 352.800 379.380 379.380 108 100 

    060101   Nakup knjig Knjižnica J. Udoviča Cerknica,Enota Rakek 38.700 38.700 38.700 100 100 

      4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 38.700 38.700 38.700 100 100 

    060102   Oprema knjižnice 4.500 4.500 4.500 100 100 

      4323 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 4.500 4.500 4.500 100 100 

    060103   Splošna amortizacija 3.000 3.000 3.000 100 100 

      4323 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 3.000 3.000 3.000 100 100 

  18039003     Ljubiteljska kultura 79.400 82.400 82.400 104 100 

    060300   Programi na podlagi razpisov 65.400 65.400 65.400 100 100 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 65.400 65.400 65.400 100 100 

    060301   Javni sklad za ljubiteljsko kulturo 5.000 5.000 5.000 100 100 

      4132 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE 5.000 5.000 5.000 100 100 

    060303   Programi na podlagi javnega poziva - prireditve občinskega pomena 9.000 12.000 12.000 133 100 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 9.000 12.000 12.000 133 100 

  18039004     Mediji in avdiovizualna kultura 87.668 87.668 79.233 100 90 
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    2600   Informativna dejavnost 30.100 30.100 22.300 100 74 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 25.000 25.000 19.289 100 77 

      4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 2.700 2.700 0 100 0 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 2.400 2.400 3.011 100 125 

    2601   Slivniški pogledi 57.568 57.568 56.933 100 99 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 25.764 25.764 28.931 100 112 

      4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 7.050 7.050 3.656 100 52 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 24.754 24.754 24.346 100 98 

  18039005     Drugi programi v kulturi 0 9.624 9.676 - 101 

    060402   Kulturni dom Cerknica - funkcionalni stroški 0 9.624 9.676 - 101 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 0 0 720 - - 

      4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 0 0 5.475 - - 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 0 9.624 3.481 - 36 

  1805     Šport in prostočasne aktivnosti 1.943.236 2.151.161 2.149.458 111 100 

  18059001     Programi športa 1.897.196 2.105.121 2.107.008 111 100 

    080100   Financiranje programov športa na podlagi razpisa 155.000 155.000 154.502 100 100 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 155.000 155.000 154.502 100 100 

    080101   Športna zveza Cerknica 5.000 5.000 5.000 100 100 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 5.000 5.000 5.000 100 100 

    080201   Športna dvorana Cerknica 33.000 49.600 49.576 150 100 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 8.000 8.000 5.233 100 65 

      4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 10.000 10.000 7.822 100 78 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 15.000 31.600 36.521 211 116 

    080202   Telovadnica Rakek 6.000 4.100 4.046 68 99 

      4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 4.700 2.800 3.883 60 139 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 1.300 1.300 163 100 13 

    080203   Nogometno igrišče Cerknica - Koleno 3.000 3.000 2.731 100 91 

      4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 0 0 721 - - 



OBČINA CERKNICA 

Zaključni račun 2017 

 

37 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 3.000 3.000 2.010 100 67 

    080204   Nogometno igrišče Rakek - Športni park Rakek 3.000 3.725 3.725 124 100 

      4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 0 725 1.178 - 162 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 3.000 3.000 2.548 100 85 

    080206   Kegljišče Cerknica 2.000 2.000 1.864 100 93 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 2.000 2.000 1.864 100 93 

    080207   Športna dvorana RAKEK - izgradnja 1.500.000 1.700.000 1.704.018 113 100 

      4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 0 0 1.525 - - 

      4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 1.500.000 1.700.000 1.683.819 113 99 

      4208 PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING 0 0 18.674 - - 

    080208   Športni park Grahovo 7.000 5.100 5.073 73 99 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 5.000 5.000 4.017 100 80 

      4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 0 0 514 - - 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 2.000 100 542 5 542 

    080210   Zunanje igrišče pri O.Š. Begunje 1.000 1.000 0 100 0 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 1.000 1.000 0 100 0 

    080212   Zunanje igrišče pri OŠ Cerknica 23.000 17.400 17.384 76 100 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 3.000 3.000 3.099 100 103 

      4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 20.000 14.400 14.284 72 99 

    080213   Skate steza in fitnes center na prostem - postavitev 159.196 159.196 159.088 100 100 

      4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 0 0 60 - - 

      4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 159.196 159.196 159.028 100 100 

  18059002     Programi za mladino 46.040 46.040 42.450 100 92 

    051000   Programi 31.000 31.000 30.302 100 98 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 31.000 31.000 23.425 100 76 

      4135 TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ. JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP 0 0 6.876 - - 

    052000   Projekti 9.140 9.140 8.540 100 93 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 9.140 9.140 5.906 100 65 
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      4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 0 0 500 - - 

      4135 TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ. JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP 0 0 2.134 - - 

    0530   Veter v laseh, s športom proti drogi 1.900 1.900 1.900 100 100 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 1.900 1.900 50 100 3 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 0 0 1.850 - - 

    0550   Pomoč mladim 2.000 2.000 1.708 100 85 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 2.000 2.000 1.708 100 85 

    0560   Investicije in inv. vzdrževanje prostorov za mlade 2.000 2.000 0 100 0 

      4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 2.000 2.000 0 100 0 

  19     IZOBRAŽEVANJE 2.262.987 2.257.487 2.218.609 100 98 

  1902     Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.665.113 1.655.113 1.632.290 99 99 

  19029001     Vrtci 1.664.113 1.654.113 1.632.290 99 99 

    050101   Plačilo razlike med ceno prog. in plač. staršev 1.013.568 950.637 935.232 94 98 

      4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM 1.013.568 950.637 935.232 94 98 

    050102   Materialni stroški - financiranje ostalih programov 544.545 574.476 574.381 105 100 

      4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 544.545 574.476 574.381 105 100 

    050103   Investicijski transfer - Vrtec Cerknica 6.000 6.000 0 100 0 

      4323 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 6.000 6.000 0 100 0 

    0502   Plačilo razlike med ceno prog. - vrtci drugih občin 100.000 123.000 122.676 123 100 

      4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM 100.000 123.000 122.676 123 100 

  19029002     Druge oblike varstva in vzgoje otrok 1.000 1.000 0 100 0 

    0504   Sofinanciranje zasebnega varstva otrok 1.000 1.000 0 100 0 

      4135 TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ. JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP 1.000 1.000 0 100 0 

  1903     Primarno in sekundarno izobraževanje 427.874 435.299 421.229 102 97 

  19039001     Osnovno šolstvo 355.512 347.516 335.192 98 96 

    030101   Financiranje materialnih stroškov - OŠ Cerknica 160.238 160.945 160.945 100 100 

      4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 160.238 160.945 160.945 100 100 

    030102   Splošna amortizacija - OŠ Cerknica 30.000 30.000 30.000 100 100 
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      4323 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 30.000 30.000 30.000 100 100 

    030103   Investicijski transferi za obnovo - OŠ Cerknica 40.000 40.000 39.027 100 98 

      4323 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 40.000 40.000 39.027 100 98 

    030106   Obnova podružnične šole Begunje 30.000 11.932 2.582 40 22 

      4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 30.000 11.932 2.582 40 22 

    030201   Financiranje materialnih stroškov - OŠ Rakek 79.574 80.268 80.268 101 100 

      4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 79.574 80.268 80.268 101 100 

    030202   Splošna amortizacija - OŠ Rakek 13.700 22.371 22.371 163 100 

      4323 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 13.700 22.371 22.371 163 100 

    0303   Šola s prilagojenim programom Postojna 2.000 2.000 0 100 0 

      4130 TEKOČI TRANSFERI OBČINAM 2.000 2.000 0 100 0 

  19039002     Glasbeno šolstvo 72.362 72.362 70.617 100 98 

    030401   Financiranje materialnih stroškov - Glasbena šola 54.362 54.362 54.362 100 100 

      4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 54.362 54.362 54.362 100 100 

    030403   Godbeniška šola Cerknica 10.000 10.000 10.000 100 100 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 10.000 10.000 10.000 100 100 

    030404   Splošna amortizacija - Glasbena šola 3.000 3.000 3.000 100 100 

      4323 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 3.000 3.000 3.000 100 100 

    030405   Stoletnica smrti Frana Gerbiča 5.000 5.000 3.255 100 65 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 0 0 1.008 - - 

      4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 5.000 5.000 2.247 100 45 

  19039003     Splošno srednje in poklicno šolstvo 0 15.421 15.421 - 100 

    0309   Šolski center Postojna 0 15.421 15.421 - 100 

      4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 0 15.421 15.421 - 100 

  1906     Pomoči šolajočim 170.000 167.075 165.090 98 99 

  19069001     Pomoči v osnovnem šolstvu 170.000 167.075 165.090 98 99 

    030501   Šolski prevozi 135.000 135.000 133.995 100 99 

      4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM 135.000 135.000 133.995 100 99 



OBČINA CERKNICA 

Zaključni račun 2017 

 

40 

    030502   Šolski prevozi - za otroke s posebnimi potrebami 35.000 32.075 31.095 92 97 

      4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM 35.000 32.075 31.095 92 97 

  20     SOCIALNO VARSTVO 586.384 586.384 577.272 100 98 

  2002     Varstvo otrok in družine 30.700 30.700 26.711 100 87 

  20029001     Drugi programi v pomoč družini 30.700 30.700 26.711 100 87 

    040206   Pomoč novorojenčkom 24.000 24.000 21.211 100 88 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 0 0 161 - - 

      4111 DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA 24.000 24.000 21.050 100 88 

    0410   Projekt varna hiša 6.700 6.700 5.500 100 82 

      4135 TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ. JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP 6.700 6.700 5.500 100 82 

  2004     Izvajanje programov socialnega varstva 555.684 555.684 550.562 100 99 

  20049001     Centri za socialno delo 112.000 114.659 112.933 102 98 

    040208   Družbeno koristno delo 1.500 1.500 741 100 49 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 1.500 1.500 741 100 49 

    040301   Dejavnost Centra za socialno delo 2.400 2.600 2.600 108 100 

      4135 TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ. JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP 2.400 2.600 2.600 108 100 

    040303   Izvajanje službe za pomoč na domu 96.000 99.509 99.508 104 100 

      4135 TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ. JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP 96.000 99.509 99.508 104 100 

    040304   Vodenje in koordiniranje službe za pomoč na domu 12.100 11.050 10.083 91 91 

      4135 TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ. JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP 12.100 11.050 10.083 91 91 

  20049002     Socialno varstvo invalidov 2.000 2.886 2.948 144 102 

    040207   Izplačila družinskemu pomočniku 2.000 2.886 2.948 144 102 

      4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM 2.000 2.886 2.948 144 102 

  20049003     Socialno varstvo starih 325.000 334.662 334.660 103 100 

    0406   Splošni socialni zavodi 155.000 159.351 159.350 103 100 

      4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM 155.000 159.351 159.350 103 100 

    0407   Posebni socialni zavodi 170.000 175.311 175.310 103 100 

      4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM 170.000 175.311 175.310 103 100 
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  20049004     Socialno varstvo materialno ogroženih 71.500 58.293 54.837 82 94 

    040203   Regresiranje prehrane učencev in dijakov 500 500 0 100 0 

      4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM 500 500 0 100 0 

    040204   Enkratne socialne pomoči po odločbah CSD 20.000 4.286 4.240 21 99 

      4112 TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI 20.000 4.286 1.170 21 27 

      4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM 0 0 3.070 - - 

    040205   Subvencioniranje najemnin socialnih stan. 45.000 47.507 47.354 106 100 

      4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM 45.000 47.507 47.354 106 100 

    0409   Plačilo pogrebnih stroškov 6.000 6.000 3.243 100 54 

      4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM 6.000 6.000 3.243 100 54 

  20049006     Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 45.184 45.184 45.184 100 100 

    040305   Strokovna služba OO Rdečega križa Cerknica 23.584 23.584 23.584 100 100 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 23.584 23.584 23.584 100 100 

    040400   Dotacije na podlagi razpisa - območnim humanitarnim organizacijam 19.800 19.800 19.800 100 100 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 19.800 19.800 17.180 100 87 

      4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 0 0 782 - - 

      4135 TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ. JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP 0 0 1.838 - - 

    040500   Dotacije na podlagi razpisa - regijskim humanitarnim organizacijam 1.800 1.800 1.800 100 100 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 1.800 1.800 1.800 100 100 

  22     SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 80.000 80.000 56.138 100 70 

  2201     Servisiranje javnega dolga 80.000 80.000 56.138 100 70 

  22019001     
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 80.000 80.000 56.138 100 70 

    2100   Plačila obresti 80.000 80.000 56.138 100 70 

      4031 PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM 80.000 80.000 52.993 100 66 

      4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 0 0 3.146 - - 

  23     INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 235.000 35.000 5.000 15 14 

  2302     Posebna proračunska rezerva 5.000 5.000 5.000 100 100 

  23029001     Rezerva občine 5.000 5.000 5.000 100 100 



OBČINA CERKNICA 

Zaključni račun 2017 

 

42 

    1700   Posebna proračunska rezerva 5.000 5.000 5.000 100 100 

      4091 PRORAČUNSKA REZERVA 5.000 5.000 5.000 100 100 

  2303     Splošna proračunska rezervacija 230.000 30.000 0 13 0 

  23039001     Splošna proračunska rezervacija 230.000 30.000 0 13 0 

    2700   Splošna proračunska rezervacija 230.000 30.000 0 13 0 

      4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 230.000 230.000 0 100 0 

      4093 SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE 0 -200.000 0 - 0 

30       Nadzorni odbor 10.000 7.470 7.461 75 100 

  02     EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10.000 7.470 7.461 75 100 

  0203     Fiskalni nadzor 10.000 7.470 7.461 75 100 

  02039001     Dejavnost nadzornega odbora 10.000 7.470 7.461 75 100 

    0130   Nadzorni odbor 10.000 7.470 7.461 75 100 

      4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 0 0 108 - - 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 10.000 7.470 7.353 75 98 

40       Občinski svet 64.191 66.721 69.034 104 103 

  01     POLITIČNI SISTEM 64.191 66.721 69.034 104 103 

  0101     Politični sistem 64.191 66.721 69.034 104 103 

  01019001     Dejavnost občinskega sveta 63.191 65.721 69.034 104 105 

    0110   Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet 22.200 22.200 23.813 100 107 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 22.200 22.200 23.813 100 107 

    0120   Sejnine članom občinskih odborov in komisij 8.700 11.230 12.930 129 115 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 8.700 11.230 12.930 129 115 

    017002   Socialni demokrati 3.961 3.961 3.961 100 100 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 3.961 3.961 3.961 100 100 

    017003   Slovenska demokratska stranka 9.959 9.959 9.959 100 100 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 9.959 9.959 9.959 100 100 

    017004   Slovenska ljudska stranka 2.520 2.520 2.520 100 100 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 2.520 2.520 2.520 100 100 
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    017006   Nova Slovenija - Krščanski demokrati 4.045 4.045 4.045 100 100 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 4.045 4.045 4.045 100 100 

    017008   Stranka DeSUS 3.547 3.547 3.547 100 100 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 3.547 3.547 3.547 100 100 

    017009   Naša Notranjska - NaNo 8.259 8.259 8.259 100 100 

      4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 8.259 8.259 8.259 100 100 

  01019002     Izvedba in nadzor volitev in referendumov 1.000 1.000 0 100 0 

    017102   Stroški občinske volilne komisije 1.000 1.000 0 100 0 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 1.000 1.000 0 100 0 

50       Krajevne skupnosti 26.000 26.000 24.565 100 94 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 26.000 26.000 24.565 100 94 

  0601     
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni 26.000 26.000 24.565 100 94 

  06019001     
Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna 
pomoč lokalnim organom in službam 26.000 26.000 24.565 100 94 

    016001   Odbor KS Cerknica 7.850 7.850 7.821 100 100 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 7.850 7.850 6.120 100 78 

      4202 NAKUP OPREME 0 0 1.700 - - 

    016002   Odbor KS Rakek 5.860 5.860 5.860 100 100 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 5.860 5.860 5.860 100 100 

    016003   Odbor KS Grahovo 5.100 5.100 3.695 100 72 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 5.100 5.100 3.695 100 72 

    016004   Odbor KS Begunje 3.670 3.670 3.670 100 100 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 3.670 3.670 2.670 100 73 

      4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 0 0 1.000 - - 

    016005   Odbor KS Cajnarje Sv. Vid 3.520 3.520 3.520 100 100 

      4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 3.520 3.520 3.520 100 100 

          12.137.067 12.154.658 11.527.108 100 95 
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II. POSEBNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - 1 1 . 6 6 8 . 4 0 9  €  

10 Župan 9 6 . 7 5 7  €  

01 POLITIČNI SISTEM 67.346 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, 

podžupan) 

 

0101 Politični sistem 67.346 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 0101 - Politični sistem vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema:  

občinskega sveta župana in podžupanov 

 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 67.346 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in 
nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, 
odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije 

zakon o lokalnih volitvah 

zakon o referendumu in ljudski iniciativi 

zakon o samoprispevku 

zakon o volilni kampanji 

zakon o političnih strankah 

zakon o lokalni samoupravi 

zakon o javnih uslužbencih 

zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

zakon o lokalni samoupravi 
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0100 Plače in drugi izdatki župana 50.791 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plača župana je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS (Uradni list RS, št. 
108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 
- ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 104/12 - 
ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - 
ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16 in 88/16 - ZUPPJS17).  Župan Občine Cerknica opravlja 
funkcijo poklicno in je po zakonu  razvrščen v 51. plačni razred. Realizacija sredstev je v okviru 
planiranih sredstev in vključuje plačo in zakonske izdatke iz plače. 

 

0101 Izdatki za službena potovanja 2.823 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki za službena potovanja vključujejo povračilo kilometrin in parkirnin za službene poti, ki se 
opravijo s svojim avtomobilom. 

 

0140 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana13.732 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plača  podžupan  je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS (Uradni list 
RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 
85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 
95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16 in 88/16 - ZUPPJS17).  

V Občini Cerknica je v letu 2017 opravljal nepoklicno funkcijo eden podžupan, ki je uvrščen v 38. 
plačni razred. Realizacija izplačil je bila izvedena na osnovi navedenih zakonov in je nižja od 
planiranih izdatkov. 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 29.411 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajemajo vse tiste storitve, ki niso v zvezi z 
določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 29.411 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 0403 - Druge skupne administrativne službe vključujejo sredstva za obveščanje 
javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z 
občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 
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04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 29.411 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 04039002 - Izvedba protokolarnih storitev: pokroviteljstva občine pri prireditvah javnih 
zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

zakon o javnih financah 

zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

 

1800 Prireditve in sponzorstva, protokolarne zadeve 29.411 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za namen sponzorstva, podporo prireditev občinskega in širšega 
pomena ter za protokolarne namene. Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so bila 
realizirana v okviru plana v skladu s Pravilnikom o dodelitvi proračunskih sredstev za namen 
pokroviteljstva v Občini Cerknica, številka 007-1/2013, z dne 2.1.2013, ki določa postopek in 
kriterije za dodelitev sredstev. 
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20 Občinska uprava  1 1 . 4 7 0 . 5 9 2  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.201 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad 
porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, 
pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. 

Zajema dva glavna programa in sicer: 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

0203 - Fiskalni nadzor 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.201 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje 
stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev in plačilnega prometa. 

 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.201 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike : stroški prodaje terjatev in 
kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa - provizija UJP, provizija BS, bank... 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

zakon o plačilnem prometu 

zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog FURS za zavode, sklade 
in lokalne skupnosti 

zakon o lokalni samoupravi 

 

2000 Drugi odhodki in provizije 1.201 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške storitev Uprave za javna plačila, provizije bank in podobno. Ti stroški so v 
višini 1.200,77 €. 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 191.917 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajemajo vse tiste storitve, ki niso v zvezi z 
določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 191.917 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 0403 - Druge skupne administrativne službe vključujejo sredstva za obveščanje 
javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z 
občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 3.911 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v  
uradnem glasilu občine( Uradni list RS ali drugo uradno glasilo),izdelava občinske zastave in grba,  
izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih financah 

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

 

1902 Objave občinskih predpisov 3.911 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V realizaciji te postavke so zajeta sredstva, ki so bila v skladu z 122. členom Statuta občine 
Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 - uradno prečiščeno besedilo)  namenjena za objavo sprejetih 
aktov. 

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem188.006 € 

Opis realizacije podprograma 

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, 
pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi 
protokolarnih prostorov) investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v 
poslovne prostore v lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi 

• Zakon o javnih financah 

• Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 
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0203 Vzdrževanje ostalih občinskih objektov 113.677 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema funkcionalne stroške in stroške rednega vzdrževanja občinskih objektov in sicer:  
Društveni center Rakek, Gerbičeva rojstna hiša v Cerknici - Tabor 48,  Jurčkov tabor v Cerknici -  
Tabor 42, stara osnovna šola v Grahovem. ključeni so stroški čiščenja, električne energije, 
ogrevanja, komunalnih storitev, zavarovanja, varovanja objektov in stroški vzdrževalnih del.  

 

V letu 2016 je Občina Cerknica kupila objekt-kozolec na Čabranski ulici 9, v Cerknici. Pročelni del 
objekta ima še zasnove kozolca, zato je uporabna površina zasnovana v pritličju, zadaj pa je 
novejši prizidek v treh nadstropjih. S tem smo pridobili 256 m2 poslovnih in večnamenskih površin, 
namenjenih izvajanju javnih, ljubiteljskih, kulturnih in športno rekreativnih dejavnosti.  

V pročelnem delu kozolca že deluje Večgeneracijski center, imenovani Točka moči, ki je financiran 
s strani evropskega projekta, Občina Cerknica pa se je po pogodbi zavezala, da bo sofinancirala 
prostor. V pritličju se nahaja tudi večji večnamenski prostor v izmeri 74 m2,. V prizidku objekta 
delujejo: Javni sklad za kulturne dejavnosti, energetski svetovalec, Pevsko društvo Tabor in 
jezikovna šola.  

Objekt ni bil v uporabi daljše časovno obdobje, tako da je bilo v letu 2017 nujno potrebno izvesti  
temeljita vzdrževalna dela. Vzdrževalna dela obsegajo: zamenjavo talnih oblog, keramike in 
sanitarij ter  vgradnjo predelne stene z vrati v pritličju kozolca, pregled in meritve električnih 
instalacij ter menjava števca, sanacijo ogrevanja v objektu in nabavo peči na pelete, kosovni odvoz 
odpadkov, manjše popravilo strehe in nabavo pisarniškega pohištva. 

 

0204 Dom na Slivnici 1.330 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so zajeta plačila za okoljske dajatve pred montažo vodomera, ter letni servis in prve 
meritve odpadne vode male čistilne naprave. 

 

0209 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvršiteljev in 
notarjev 2.263 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V realizacijo so vključeni odvetniški stroški, sodni stroški, stroški notarskih storitev itd, ki se 
nanašajo na razpolaganje, pridobivanje in upravljanje občinskega premoženja. Iz tega naslova so v 
letu 2017 nastali stroški v višini 2.262,50 evrov. 

 

0211 Nakup umetniških slik Lojzeta Perka 70.737 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z Mestno Občino Velenje so že več časa potekali pogovori za odkup zbirke 22 umetniških slik  
»Svet ob Cerkniškem jezeru«, akademskega slikarja Lojzeta Perka. V mesecu novembru 2015 so 
si predstavniki Občine Cerknica slike tudi ogledali na Velenjskem gradu. Mestna Občina Velenje je 
bila lastnica zbirke slik, ki ponazarjajo svet ob Cerkniškem jezeru, in jih je bila pripravljena prodati 
Občini Cerknica, saj se slike tematsko navezujejo na pokrajino ob Cerkniškem jezeru. 

Od Mestne Občine Velenje smo v mesecu januarju 2016 prejeli uradno cenitev zbirke slik, ki je z 
višino 125.600 evrov, presegala zmožnosti našega občinskega proračuna za ta namen. Nadalje 
smo iskali možnosti, kako najti skupni interes z Mestno Občino Velenje glede odkupa zbirke slik. 
Tako smo se odločili, da naročimo sodno cenitev zbirke tudi z naše strani. V mesecu marcu 2017, 
nam je dr. Ferdinand Šerbelj izdelal cenitev umetniških slik Lojzeta Perka, z upoštevanjem cen 
ponudb Perkovih del, ki se v tem času gibljejo na našem umetnostnem trgu. Ta cenitev je bi bila za 
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odkup z naše strani sprejemljiva. Sestavni del obrazložitve za obravnavo na seji Občinskega sveta 
Občine Cerknica je bil tudi seznam vseh slik, z opisom in tržno vrednostjo posamezne slike. 
Mestna Občina Velenje nam je 17.8.2017 sporočila, da je pripravljena sprejeti našo ponudbo. Do 
začetka prodaje, se je iz zbirke slik izločila slika, katere motiv ni bil iz našega okolja. Za prodajo je 
tako zbirka obsegala 21 slik in ne 22, kot je bilo to prvotno. 

Nakup zbirke slik Lojzeta Perka je za cerkniško občino dragocena kulturna pridobitev iz več 
razlogov. Umetnik izhaja iz Starega trga pri Ložu in je zadnja leta umetniškega ustvarjanja preživel 
na cerkniškem. Kot slikar je notranjsko pokrajino opisal s svojo slikovito in dramatično izraznostjo. 

Dne 9. 11. 2017, je na Mestni občini Velenje potekala javna dražba za prodajo zbirke slik slikarja 
Lojzeta Perka (zbirko sestavlja 21 slik-podroben opris slik je razviden iz spisa 611-0001/2015). 
Občina Cerknica je zbirko kupila na javni dražbi za 64.600,00 EUR. Prodajna pogodba je bila 
sklenjena dne 22. 11. 2017, pod št. 611-0001/2015. Znesek DDV je znašal 6.137,00 EUR, tako da 
je bremenitev občinskega proračuna za ta namen v višini 70.737,00 EUR. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 973.877 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin 
in drugih oblik povezovanja občin. 

 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni 26.616 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 
lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in 
zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin), 

 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.710 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnost: delovanje nevladnih institucij 
lokalne samouprave (Skupnost občine Slovenije). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

stanovanjski zakon 

zakon o javnih uslužbencih 

zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

zakon o javnih financah 

01601 Sodelovanje občine v združenjih lokalnih skupnosti 1.710 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva občine  za prispevek članarine in ostale dajatve za delovanje občine v  Skupnosti občin 

Slovenije so bila  realizirana v  višini 1.710,30 evrov, kar je v okviru plana. 
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06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 24.905 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin ( 
Regionalni razvojni programi Notranjsko-kraške regije) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

stanovanjski zakon 

zakon o javnih uslužbencih 

zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

zakon o javnih financah 

 

1602  LAS Notranjska 9.540 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

23.9.2015 je bila ustanovljena Lokalna akcijska skupina (LAS) Notranjska, ki povezuje različne 
deležnike z območij občin Bloke, Cerknica in Loška dolina. LAS je lokalno partnerstvo, 
ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu »od spodaj 
navzgor« in je organizirano kot pogodbeno partnerstvo javnega sektorja (občine, javni zavodi ter 
druge javne institucije), ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki ter druge 
ekonomske institucije) in zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, predstavniki 
nevladnih organizacij ter ostali predstavniki civilne družbe. Ker LAS ni pravna oseba, jo v upravnih 
in pravni zadevah zastopa RRA Zeleni kras, d.o.o. kot vodilni partner LAS, ki ga je izvolila 
Skupščina LAS. V začetku leta 2016 je bila podpisana Pogodba o nalogah vodilnega partnerja LAS 
Notranjska med RRA Zeleni kras in LAS. Vodilni partner med ostalim opravlja naloge v zvezi z 
delovanjem LAS, izvajanje strategije, pripravlja in v celoti vodi postopke javnih pozivov ter skrbi za 
pravilno izvajanje projektov na območju LAS. Prav tako skrbi za podporo potencialnim 
upravičencem z namenom oblikovanja in priprave projektov. S prejemom odločbe dne, 17.10.2016 
je to pomenilo formalni začetek delovanja LAS.  

V letu 2017 sta bila izpeljana dva javna poziva. Skupna višina razpisanih sredstev je znašala 
350.000 EUR. Za oba poziva je prispelo 16 vlog, od katerih jih je UO LAS odobril 11, ministrstvi pa 
9. Skupna vrednost vseh projektov znaša 385.000 EUR, delež sofinanciranja evropskih skladov 
znaša 286.000 EUR. Prvi projekti prinašajo tudi dve novi delovni mesti . 

Izvajati se je začelo tudi en projekt sodelovanja (ESRR), še z dvema se je uspešno kandidiralo na 
razpisu MKGP. Skupna vrednost teh treh projektov znaša 163.000 EUR, delež sofinanciranja pa 
123.000 EUR.  

Na nivoju LAS Notranjska se po prvem letu delovanja izvaja skupno 12 projektov v skupni 
vrednosti skoraj 550.000 EUR. 

Pri vseh projektih sodelujejo tudi partnerji iz občine Cerknica, ki bodo za svoje aktivnosti prejeli 
dobrih 55% (skoraj 158.000 EUR) vseh sofinanciranih sredstev. V občini Cerknica bo ustvarjeno 
tudi eno novo delovno mesto. Prav tako tudi vsi projekti »LAS sodelovanje« vključujejo različne 
akterje, ki delujejo na območju občine Cerknica. 

LAS ima do leta 2023 na voljo skoraj 1,3 milijona EUR (1,278.000 EUR). Od tega je približno 
976.300 EUR namenjeno za izvajanje projektov, ostalo pa za pripravljalne stroške in delo 
vodilnega partnerja (RRA ZK). 
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2500 Regionalni razvojni programi Notranjsko -kraške regije 15.365 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občine Notranjsko kraške regije sofinancirano Regionalno razvojno agencijo s sedežem v Pivki na 
podlagi večletne pogodbe. Sofinanciranje zajema  stroške izvajanja nalog, določenih z zakonom o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, pokritje stroškov sofinanciranja regionalnih projektov 
- ZSSRR, stroške koordinacije projektov, sofinanciranje iz naslova Razvoj regij. V letu 2017 je 
Občina Cerknica v okviru postavke sofinancirala  javne naloge skladno z ZSSRR. 

 

0603 Dejavnost občinske uprave 947.261 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 0603 - Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave 

 

06039001 Administracija občinske uprave 902.373 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 06039001 - Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, 
pisarniški in splošni material in storitve, stroški energije, prevozni stroški, izdatki za službena 
potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, poslovne najemnine, računovodske in 
revizorske storitve, stroški seminarjev in izobraževanj, plačilo študentskega dela, zdravniških 
pregledov delavcev, storitve odvetnikov, notarske storitve ter drugi stroški v zvezi z delom občinske 
uprave 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

stanovanjski zakon 

zakon o javnih uslužbencih 

zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

zakon o javnih financah 

 

020001 Plače občinske uprave 583.515 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju se uporablja od 1.8.2008 in javne uslužbence razvršča v 
plačne razrede. Iz navedene postavke izhaja obseg sredstev, ki je namenjen za osnovne plače z 
dodatki zaposlenih in direktorja občinske uprave. Realizacija proračunske postavke vključuje 
porabo sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim v realizirani višini 583.514,84 evrov,  ki je 
manjša od planskih sredstev. 

 

020002 Medobčinski inšpektorat 107.619 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 49. b člena Zakona o lokalni samoupravi  se za finančno poslovanje organa skupne 
občinske uprave uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance o neposrednih uporabnikih 
občinskih proračunov, organ skupne občinske uprave pa je neposredni uporabnik občinskega 
proračuna tiste občine, v kateri ima sedež. Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delo 
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organa skupne občinske uprave  v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh 
prebivalcev občin ustanoviteljic v naslednjih deležih:       

-          Občina Postojna 40,86% 

-          Občina Cerknica 29,12% 

-          Občina Pivka 15,78% 

-          Občina Loška dolina 10,07% 

-          Občina Bloke 4,17%.  

Občine ustanoviteljice v svojih proračunih rezervirajo predvidene stroške delovanja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva. Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) je neposredni uporabnik 
občinskega proračuna Občine Postojna. Okvirna ocena stroškov organa temelji na predvideni 
sistemizaciji delovnih mest za izvajanje vseh pristojnosti organa skupne občinske uprave. Ocenjeni 
so stroški za predviden obseg zaposlenih. Poleg teh stroškov,  proračune posameznih občin v 
sorazmernem deležu bremenijo tudi materialni stroški (izobraževanje, prevozi, službene obleke, 
oprema za delo ter pavšalni materialni stroški – računovodstvo, informacijska podpora…)   ter 
stroški za osnovna sredstva.  

Skupni stroški – plače, materialni stroški in stroški za osnovna sredstva so bili tako planirani v višini 
386.302,76 evrov, od česar znaša delež Občine Cerknica 29,12 % oziroma 112.491,36 evrov. 
Sredstva so bila realizirana v višini 107.618,96  evrov po dejanski realizaciji.  

V letu 2017 smo s strani Ministrstva za javno upravo prejeli sredstva v višini 48.985,90 evrov za 
namen sofinanciranja skupne občinske uprave za leto 2016. Na prihodkovni strani smo na podlagi 
dogovora o sodelovanju pri izboljšanju prometne varnosti v občinah ustanoviteljicah 
medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2017 prejeli tudi nakazilo v višini  13.345,87 
evrov. 

 

020100 Sodni stroški, storitve odvetnikov in sodnih izvršiteljev 2.487 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka izkazuje porabo sredstev za odvetniške storitve, ki jih uprava potrebuje pri svojem delu. 
Odvetniške storitve se glede na potrebe naročajo pri različnih odvetnikih, ki so specializirani za 
posamezno področje prava. 

 

020101 Pisarniški in splošni material in storitve 54.026 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V navedeni postavki so stroški nabave pisarniškega materiala in storitev, čistilnega materiala in 
storitev čiščenja, založniške, tiskarske, fotografske storitve in objave, časopisi, revije, knjige in 
strokovna literatura, računalniške storitve, izdatki za reprezentanco občinske uprave. Postavka je 
realizirana v okviru planiranih sredstev 

020102 Posebni material in storitve 7.720 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka izkazuje porabo sredstev z namenom nabave drobnih orodij in naprav uprave in  za 
izvedbo programov javnih del. 

 

020103 Stroški energije, vode, komunalne storitve in komunikacij35.907 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V navedeno postavko so vključeni stroški električne energije,  kuriv in stroški ogrevanja, komunalne 
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storitve, stroški telefona, interneta in poštnine. 

 

020104 Prevozni stroški in storitve 6.133 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so vključeni stroški goriv za prevozna sredstva, vzdrževanja in popravila vozil, 
pristojbine za registracijo vozil in zavarovalne premije za vozila. V  voznem parku so štirje 
avtomobili in sicer Opel Combo letnik 2007, Ford Focus letnik 2004, Ford C-Max letnik 2012 in 
Renault Zoe Life Q210 letnik 2016. 

 

020105 Izdatki za službena potovanja 225 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki za službena potovanja vključujejo povračilo kilometrin in parkirnin zaposlenim, ki službene 
poti opravijo s svojim avtomobilom, v primerih ko je služben avtomobil zaseden. 

 

020106 Tekoče vzdrževanje 38.302 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanje vključuje stroške popravil in tekočega vzdrževanja objekta  občinske upravne 
stavbe, zavarovalne premije, vzdrževanje programske opreme (Casid, Odos, Pia,  Grifon)  ter 
tekoče vzdrževanje druge opreme, kot so fotokopirni stroji, tiskalniki, optični čitalec, dvigalo (Otis 
lift,  Biroservis, Lentus) Poraba te vrste storitev je v splošnem porastu zaradi posodabljanja 
programske opreme in novih tehnologij, kar pa posledično prinaša povečane stroške vzdrževanja 
in zagotavljanja servisnih storitev. 

 

020107 Poslovne najemnine in zakupnine 4.121 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V to postavko so vključeni stroški  najema tiskalnika, podjetja Optiprint, d.o.o. 

 

020108 Drugi operativni odhodki 28.615 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so vključeni odhodki računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev, stroški 
zdravniških pregledov za zaposlene, stroški seminarjev in izobraževanj, študentsko delo,  upravne 
takse, stroški obvezne prakse dijakov. 

 

0202 Nakup opreme, računalnikov in programske opreme 33.702 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 je bilo v  okviru prenove poslovnih prostorov  nabavljeno novo pisarniško pohištvo v 
višini 20.803,20 evrov,  pisarniška oprema v višini 257,75 evra ter druga oprema v višini 69,65 
evrov. 

Računalniška oprema je bila posodobljena z nakupom  5 računalnikov, 4 monitorjev ter 1 čitalnika. 
Obnovila se je letna  licenca za antivirusni program za celoten operacijski sistem, ter posodobila 
programska oprema za namen e-izvršb in registracije delovnega časa.  Vse skupaj v višini  
12.571,05 evrov. 
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprav 44.888 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave - tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za 
upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, 
nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

stanovanjski zakon 

zakon o javnih uslužbencih 

zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

zakon o javnih financah 

 

0205 Investicijsko vzdrževanje stavbe Cesta 4. maja 53 44.888 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prenova upravne stavbe občine Cerknica se je začela v letu 2010, in sicer z rekonstrukcijo 
ostrešja, prenovo fasade ter zunanjo ureditvijo in se še nadaljuje v skladu z vsakokratnimi 
razpoložljivimi sredstvi v proračunu občine. 

V letu 2017 so bila sredstva namenjena namestitvi rampe za gibalno ovirane osebe v pritličju 
stavbe, celoviti prenovi sanitarij v pritličju ter delni prenovi enega krila v pritličju stavbe. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 225.404 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, 
obveščanja in ukrepanja v primeru nadnaravnih in drugih nesreč 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 225.404 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo 
programov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in program varstva pred požarom 

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob 
izrednih dogodkih 34.075 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: 
organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, 
usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne 
zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih in drugih 
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nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Zakon o varstvu pred požarom 

zakon o gasilstvu 

 

120001 Plačilo storitev - usposabljanje 19.411 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja plačilo stroškov sistema za alarmiranje in obveščanje vseh intervencijskih sil 
v občini Cerknica, plačilo telefonskih storitev, tehnični pregled in zavarovanje avtomobila in plovila 
za društvo za podvodne dejavnosti RAK, ter vzdrževalna dela na plovilu in prikolici, nadomestila 
plače gasilcem in pripadnikom CZ, kateri so dali zahtevek za opravljane nalog zaščite, reševanja in 
pomoči, sofinanciranje  izvajanja  in medsebojne pomoči ob intervencijah ob srčnem zastoju, ko je 
potrebno izvajati temeljne postopke oživljanja z ali brez uporabe AED-ja, ob težkih poškodbah in 
hudih krvavitvah in v primerih, ko je za ohranitev življenja potrebno takojšnje nudenje prve pomoči 
in sofinanciranje usposabljanja in priprave ekipe PP za regijsko preverjane PP, kjer je zasedla prvo 
mesto in se tako uvrstila na državno preverjanje, ki je bilo v Kobaridu, kjer je zasedla odlično 4. 
mesto. Iz te postavke je bil nabavljen AED z zunanjo ogrevano omarico in lutki za oživljanje. 

 

120002 Dotacije po pogodbah -oprema in usposabljanje 11.900 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dotacije po pogodbah; Dotacija Društvu za podvodne dejavnosti RAK (1.400 €), dotacija Rdečemu 
križu za usposabljanja bolničarjev, usposabljanje zavodov v skladu z veljavno zakonodajo za 
razporejanje v ekipe PP (5.500 €) in sofinancirane enote GEŠP. 

120003 Nabava opreme Civilna zaščita 2.764 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja nakup komandnega šotora. 

 

07039002 Protipožarna varnost 191.329 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 07039002 - Protipožarna varnost zajema delovanje sistema za zaščito, reševanje in 
pomoč: stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnosti poklicnih 
gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje 
gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme, investicije v gasilske domove gasilska vozila in 
opremo 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Zakon o varstvu pred požarom 

zakon o gasilstvu 
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121001 Dot. za program Gasilski zvezi, funkcionalni stroški 27.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja delovanje gasilske zveze. Na območju občine Cerknica deluje petnajst 
gasilskih društev. Sem spadajo stroški zavarovanj gasilskih domov,  zavarovanje voznega parka in 
operativnih gasilcev, strokovna literatura..,  delo z mladino in veterani. Znesek se nakaže Gasilski 
zvezi Cerknica. 

 

121002 Dot.  društvom, funkcionalni stroški. stroški 13.658 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja stroške, kateri so povezani z delovanjem PGD-jev (elektrika, gorivo, 
komunalne storitve). Znesek se nakaže gasilskim društvom. Višina je razdeljena glede na 
kategorizacijo posameznega društva na podlagi sklepa Gasilske zveze Cerknica. 

 

121003 Vzdrževanje opreme, domov 29.971 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja stroške v višini 15.000 €, kateri so namenjeni  vzdrževanju gasilskih vozil in 
opreme . Znesek se nakaže na Gasilsko zvezo Cerknica. Poraba sredstev v letu 2017 za 
vzdrževanje gasilskih domov; in zamenjava garažnih vrat za PGD Martinjak, redno mesečno 
vzdrževanje in servis dvigala, plačilo elekto energije, komunalne storitve, stroške telefona in 

interneta in poraba kurilnega olja za Kulturno društveni center Begunje. 

 

121004 Nabava opreme 100.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja strošek nabave zaščitne gasilske opreme za gasilska društva po planu 
Gasilske zveze Cerknica in sofinanciranje pri nabavi gasilskih vozil. 

 

121005 Izobraževanje gasilcev 19.500 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja stroške za temeljne in dopolnilne učne programe za gasilce, ter za določene 
specialnosti, kateri se izvajajo v Izobraževalnem centru na Igu in v Sežani in stroške izobraževanj, 
ki jih izvaja Gasilska zveza Cerknica. Znesek se nakaže Gasilski zvezi Cerknica. 

 

121007 Jubileji gasilskih društev 1.200 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta sredstva so dodeljena PGD-jem,  ki v tekočem letu praznujejo okroglo obletnico delovanja (400 
€). V letu 2017 so okroglo obletnico praznovala gasilska društva Cerknica, Rakek in Cajnarje. 

 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 7.557 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Notranje zadeve in varnost zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v 
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občini. 

 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 7.557 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje 
prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

08029001 Prometna varnost 7.557 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 08029001 - Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

zakon o policiji 

zakon o lokalni samoupravi 

 

0306 SPV 7.557 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 7.557 € so bila namenjena financiranju preventivne dejavnosti na področju 
vključevanja šolskih in predšolskih otrok in občanov v cestni promet in delu Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, sodelovanju sveta pri urejanju prometne signalizacije v občini, izvajanju 
akcij v sodelovanju z nacionalnim svetom, policijsko postajo in stroškom sejnin in akcij. 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 123.383 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer 
vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- nacionalni program ukrepov aktivne politike zaposlovanja 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 123.383 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 1003 - Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja 
novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - 
javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno varstvenih, 
izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih). 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je večja zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela, zaradi pridobivanja 
novih znanj bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Cilj je tudi 
zmanjševanje števila brezposelnih oseb v lokalnem okolju, kakor tudi zagotovitev pomoči pri 
izvedbi posameznih nalog v neprofitnih organizacijah kot so zavodi in društva. 
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10039001 Povečanje zaposljivosti 123.383 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 10039001 - Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene 
programe - javna dela, sofinanciranje pripravnikov in vajencev, ki so na praksi. Vsebina programa 
je tudi zmanjševanje števila brezposelnih oseb v lokalnem okolju, kakor tudi zagotovitev pomoči pri 
izvedbi posameznih nalog v neprofitnih organizacijah kot so zavodi in društva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: 

program ukrepov aktivne politike zaposlovanja 

zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07) 

pravilnik o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov - javna dela (Uradni list RS, 
št.112/06) 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje. 
Razen rasti zaposlenosti, so dolgoročni cilji aktivne politike zaposlovanja tudi dvig izobrazbene 
ravni aktivnega prebivalstva oziroma njegove usposobljenosti, zmanjševanje strukturnih neskladij, 
ki bi se kazalo v zmanjšanju deleža dolgotrajno brezposelnih in deleža brezposelnih brez poklicne 
izobrazbe, zagotovitev vključenosti v programe zaposlovanja vseh mladih brezposelnih, ki v 6 
mesecih po nastopu brezposelnosti niso našli zaposlitve, oziroma za vse ostale, ki se v roku 12 
mesecev niso zaposlili. Cilj je tudi zmanjševanje števila brezposelnih oseb v lokalnem okolju, kakor 
tudi zagotovitev pomoči pri izvedbi posameznih nalog v neprofitnih organizacijah kot so zavodi in 
društva. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Število izbranih programov na razpisu Zavoda za zaposlovanje, ki jih s sofinanciranjem podpira 
lokalna skupnost. Izbrani so bili vsi prijavljeni programi na objavljen razpis. Na ta način je bilo 
zaposlenih 29 brezposelnih oseb. 

2200 Javna dela 123.383 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 123.383 EUR ali 3% več glede na veljavni plan. V 
letu 2017 je Občina Cerknica povečala namenska sredstva za izvedbo programov javnih del, 
zaradi višjih izhodiščnih plač delavcev vključenih v program javnih del ter strukture zaposlenih v 
programih javnih del. Na podlagi javnega razpisa Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je 
bilo skupno izvedenih 8 programov javnih del. Tri programe javnih del so izvajali Zavodi,  dva 
programa sta bila izvedena na področju delovanja društev, preostali programi so se izvajali na 
področju izvajanja varstva okolja, turizma in športa znotraj komunalnega podjetja in Občine. 

V izvedbo načrtovanih programov javnih del je bilo skupno vključenih 20 brezposelnih oseb, ki so 
bile izbrane na podlagi kriterijev Zavoda za zaposlovanje-območne službe Cerknica. Tudi v letu 
2017 je bil cilj predvsem vključevanje čim večjega števila težje zaposljivih oseb in invalidov v 
programe javnih del. 

Občina je posameznemu izvajalcu nakazala sredstva, ki  so bila namenjena kritju stroškov 
izvajanja javnih del, in sicer do 35 % deleža plače  - II. bruto, ( višina bruto plače je določena za 
posamezni tarifni razred), regresa za letni dopust ter materialnih stroškov, ki jih ne zagotavlja 
zavod za zaposlovanje. Razliko do polne bruto plače zagotavlja Zavod za zaposlovanje, ki zagotovi 
tudi celotna sredstva za prevoz na delo, prehrano ter zdravniške preglede.  V letu 2017 so bila 
Knjižnici in CSD Cerknica nakazana sredstva za prevzete obveznosti za plače za mesec december 
2016.    

Sredstva so se nakazovala izvajalcem mesečno na podlagi izstavljenih zahtevkov v skladu s 
tripartitnimi pogodbami med Zavodom za zaposlovanje, izvajalcem in naročnikom Občino Cerknica.  
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Izvajalec- št. vključenih Odhodek : Znesek v 
EUR  

Prihodek: refundacija, Zavod 
za zaposlovanje v EUR  

Območni odbor RK Cerknica - Loška dolina 
-1  

5.471,55  

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 385,58  

Notranjski regijski park - 2 8.848,97  

OŠ Notranjski odred Cerknica - 2  8.369,40  

OŠ Jožeta Krajca Rakek - 2 5.585,34  

Center za socialno delo Cerknica 656,59  

DEOS - 3 868,86  

JP komunala - 5 20.078,67  

Občina Cerknica - 4 69.610,78 36.951,60 

YHD društvo za teorijo in kulturo hendikepa 
- 1 

3.507,08  

SKUPAJ 123.382,82 36.951,60 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

V javna dela je bilo vključenih 20 brezposelnih oseb, ki so pridobila nova znanja in delovne 
izkušnje, izvajalci javnih del pa nujno pomoč pri izvedbi določenih del, za katera ne prejemajo 
namenskih sredstev iz javnih virov. Planirana sredstva so zadoščala za pokritje izvajanja programa 
javnih del in niso bila v celoti realizirana. Podlaga za porabo so bile tripartitne pogodbe o izvajanju 

in financiranju javnih del. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 110.158 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 11 - Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju 
kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za 
kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 22.664 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne 
ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

 

11029003 Zemljiške operacije 7.000 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 11029003 - Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov 
(urejanje poljskih poti) 
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Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o kmetijstvu 

zakon o kmetijskih zemljiščih 

zakon o zaščiti živali 

zakon o gozdovih 

zakon o lokalni samoupravi 

 

090101 Urejanje poljskih poti 7.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 se je z navedenimi sredstvi uredilo meteorno kanalizacijo v Bezuljaku. 

 

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 15.664 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga: neposredna plačila v kmetijstvu 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o kmetijstvu 

zakon o kmetijskih zemljiščih 

zakon o zaščiti živali 

zakon o gozdovih 

zakon o lokalni samoupravi 

 

090004 Neposredna plačila v kmetijstvu 15.664 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za neposredna plačila v kmetijstvu je bilo v letu 2017 namenjenih 20.000 EUR. Skladno s 
Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerknica za 
programsko obdobje 2016-2020, so bila na podlagi javnega razpisa predvidena sredstva za 
sledeče ukrepe: 5.000 EUR za UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, 1.000 EUR za 
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč, 6.000 EUR za 
UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja ter 8.000 EUR za UKREP 9: 
Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.  

Za sredstva je zaprosilo 15 vlagateljev, od teh en vlagatelj ni izpolnjeval pogojev, ostalim so bila 
sredstva dodeljena v skladu s pogodbami, po izstavljenih zahtevkih s poročili in potrebnimi dokazili 
o nastanku stroškov. 

 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 19.108 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za delovanje služb in 
javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. 
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11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 2.380 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o kmetijstvu 

zakon o kmetijskih zemljiščih 

zakon o zaščiti živali 

zakon o gozdovih 

zakon o lokalni samoupravi 

 

090005 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 2.380 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o divjadi in lovstvu v 29. členu določa, da je 50 % koncesijske dajatve prihodek proračuna 
republike Slovenije, 50 % pa prihodek proračuna občine. Občini nakazana sredstva se v proračunu 
izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva 
okolja in narave ter vlaganja v naravne vire. V letu 2017 je ta znesek znašal 2.380,52 EUR, za 
katerega je bil v skladu z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo (Uradni list RS, št. 58/10) v začetku julija objavljen javni razpis za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. V občini Cerknica ima lovišča 10 lovskih družin. Vsaka 
lovska družina prejme sorazmerni del vplačane koncesijske dajatve. Na razpis se je prijavilo 7 
lovskih družin, zato so se sredstva, ki so bila namenjena za ostale 3 lovske družine, v višini 20,31 
EUR, enakomerno razdelila med izbrane vlagatelje (dodatnih 2,90 EUR na vsako izbrano lovsko 
družino). 

 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 16.728 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za 
živali, društev za zaščito živali ter oskrbe zapuščenih živali 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o kmetijstvu 

zakon o kmetijskih zemljiščih 

zakon o zaščiti živali 

zakon o gozdovih 

zakon o lokalni samoupravi 

 

090201 Zdravstveno varstvo živali - oskrba zapuščenih živali 16.728 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali je zagotovitev zavetišča za zapuščene živali, lokalna 
zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo je dolžna financirati občina. Na vsakih 
800 registriranih psov v občini mora le-ta zagotoviti eno mesto v zavetišču (najem boksa). Zakon 
še določa, da vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dosedanji skrbnik živali, če ni s 
predpisi določeno drugače. Če skrbnik živali ni znan oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, 
krije stroške imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival najdena, če ni zagotovila zavetišča. 
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Zapuščeno žival se namesti v zavetišče s katerim ima občina sklenjeno pogodbo. Občina Cerknica 
ima sklenjeno pogodbo z Zavodom za oskrbo, nego in vzgojo hišnih in izgubljenih živali, Oskar 
Vitovlje. V naših primerih gre v glavnem za plačevanje nujnih veterinarskih storitev (sterilizacija, 
kastracija, odprava parazitov), vendar je bilo potrebno, glede na veliko število zapuščenih živali in 
opozorila s strani inšpekcijskih služb, narediti prerazporeditev proračunskih sredstev. 

 

1104 Gozdarstvo 68.385 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 1104 - Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne 
infrastrukture 

 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 68.385 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in 
vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o kmetijstvu 

zakon o kmetijskih zemljiščih 

zakon o zaščiti živali 

zakon o gozdovih 

zakon o lokalni samoupravi 

 

10030 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 68.385 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odhodkovni del proračuna za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2017 obsega pristojbine za 
vzdrževanje gozdnih cest, sredstva v višini 38,97% sofinancira republika iz sredstev namenjenim 
vzdrževanju gozdnih cest. Poraba v letu 2016 v višini 53.693,34 € je bila realizirana v skladu s 
planom. Dodatna sredstva in naslova koncesijske dajatve za leto 2015 v višini 38.697,70 € ( 
skupna prejeta sredstva v višini 116.093,12 € so bila 1/3 namenjena za vzdrževanje gozdni cest, 
2/3 pa za vzdrževanje občinskih cest )  so bila realizirana v višini 35.966,57 € ( del finančne 
realizacije v višini 14.691,60 € se je prenesel v leto 2017 ). Skupna realizacija je bila torej 68.385 €. 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 19.408 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema 
področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe 
s toplotno energijo. 
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1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov 
energije 19.408 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 1206: Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje 
sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Učinkovita raba obnovljivih virov energije. 

 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 19.408 € 

Opis realizacije podprograma 

Vsebina podprograma 12069001: Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v 
pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja 
energetsko svetovalnih pisarn 

Zakonske in druge pravne podlage 

• energetski zakon 

• pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Učinkovita raba obnovljivih virov energije. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Učinkovita raba obnovljivih virov energije. Prihranki energije se merijo s primerjavo stroškov 
posameznih let. 

 

1442 Lokalni energetski koncept - akcijski načrt 7.510 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva za implementacijo lokalnega energetskega koncepta so bila realizirana in sicer 
za angažma energetskega upravljavca,  stroške energetskega knjigovodstva, ter stroške delovanja 
energetsko svetovalne pisarne EnSvet in osveščanja k OVE in URE. 

 

1443 Projektna dokumentacija za energetske sanacije 11.898 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija PZI za dislocirano enoto glasbene šole in 
izdelana investicijska dokumentacija za gradnjo prizidka h knjižnici Cerknica. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 1.985.247 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in 

infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture 
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1302 Cestni promet in infrastruktura 1.985.247 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program  1302 - Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega 
prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko 
vzdrževanje in gradnjo državnih cest 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 899.946 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče 
vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in ulic, upravljanje in tekoče 
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne oraje, ovire za 
umirjanje prometa 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah 

Zakon v varnosti cestnega prometa 

Zakon o prevozih v cestnem prometu 

 

100101 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 399.978 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S Komunalnim podjetjem Cerknica  je bila v letu 2017 na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih 
javnih  službah  ( Ur.l. RS št. 34/96 ,44/07,  27/10  in 21/16 )  in  Odloka  o  ustanovitvi JP 
KOMUNALA CERKNICA d.o.o. ( Ur.l. RS št. 7/2000) podpisana pogodba o upravljanju in 
vzdrževanju lokalnih cest v občini Cerknica v višini 371.176,04 € in Aneks št. 1 v višini 45.500,00 €  
.  

Dela so obsegala tekoče letno vzdrževanje ( gredanje, navoz materiala, krpanje udarnih jam, 
košnja brežin, čiščenje in rekonstrukcija odvodnih kanalov, rekonstrukcije cestišč... ) ter zimsko 
službo. Vrednost končne situacije je 416.665,59 €. Dela so realizirana v skladu s planom za leto 
2017, del finančne realizacije se je prenesel iz leta 2016, del pa prenesel v leto 2018. Skupna 
realizacija v letu 2017 je 399.977,84 €. 

 

100201 Tekoče vzdrževanje ulic in poti 499.968 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S Komunalnim podjetjem Cerknica  je bila v letu 2016 na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih 
javnih  službah  ( Ur.l. RS št. 34/96 ,44/07,  27/10  in 21/16)  in  Odloka  o  ustanovitvi JP 
KOMUNALA CERKNICA d.o.o. ( Ur.l. RS št. 7/2000) podpisana pogodba o upravljanju in 
vzdrževanju javnih poti in javnih površin v občini Cerknica v višini 448.469,03 € in Aneks št. 1 v 
višini 78.000,00 € .  

Dela so obsegala tekoče letno vzdrževanje ( gredanje, navoz materiala, krpanje udarnih jam, 
košnja brežin, čiščenje in rekonstrukcija odvodnih kanalov, rekonstrukcije cestišč... ) ter zimsko 
službo. Vrednost končne situacije je 526.405,61 €. Dela so realizirana v skladu s planom za leto 
2017, del finančne realizacije se je prenesel iz leta 2016, del pa prenesel v leto 2018. Skupna 
realizacija v letu 2017 je 499.968,34 €. 
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 815.324 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko 
vzdrževanje javnih poti in ulic, trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 
(pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah 

Zakon v varnosti cestnega prometa 

Zakon o prevozih v cestnem prometu 

 

100202 Avtobusna postajališča in kolesarnice 49.385 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dela so obsegala postavitev treh avtobusnih postajališč ( Rakek, Topol in Slivice ) v vrednosti 
19.697,03 €, plačilo kolesarnice, ki je bila postavljena v lanskem letu ( pred AP Cerknica ) v 
vrednosti 18.389,30 €, postavitev radarske table pred naseljem Bločice v vrednosti 2.433,90 € ter 
geodetske storitve za postavitev postajališča v naselju Slivice v višini 408,70 €. Skupna realizacija 
je torej 49.385,49 €. 

100408 Ureditev Cerknice 92.956 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema ureditev javne poti od vrtca do križišča z lokalno cesto Cerknica – Dolenje jezero 
z ureditvijo pločnika, javne razsvetljave, parkirišč, cestišča ter arheološke raziskave in gradbeni 
nadzor,  ureditvi javne poti med naseljema Dolenja vas do Podskrajnika, ki zajema ureditev 
cestišča ter pločnika 275 m. v dolžini   ( skupna vrednost omenjenih del je 155.180,93 €  del 
finančnih obveznosti v višini 86.893,70 € je zajet v tej proračunski postavki, ostali del v višini 
68.287,23 € pa v proračunski postavki 100436 Asfaltiranje javnih poti v občini ).  

V postavki so zajeti tudi stroški zemeljskih del pri polnilni postaji za električna vozila v Cerknici ter 
ureditev ( razširitev ) lokalne ceste ob gradnji skate parka v Cerknici v skupni vrednosti 6.061,97 €. 

Skupna realizirana vrednost na tej postavki  je 92.955,67 € ( skupna vrednost omenjenih del je 
155.180,93 €). 

 

100436 Asfaltiranje javnih poti v občini 68.287 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki je zajeto del finančnih obveznosti na investiciji ureditve javne poti med naseljema 
Dolenja vas do Podskrajnika v vrednosti 68.287,23 € 

 

100439 Ureditev parkirišča Unec s pločnikom 488 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizirani stroški v postavki predstavljajo izdelavo elaborata za ureditev meje pri ureditvi parkirišča 
pred pokopališčem Unec ( investicija se je izvajala v letu 2016 ). 
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100441 Rekonstrukcija lokalne ceste Bezuljak- Dobec-Kožljek-Stražišče I. faza 342.325 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija rekonstrukcija lokalne ceste Bezuljak- Dobec-Kožljek-Stražišče I faza, zajema odsek od 
konca naselja Bezuljak ( kjer smo končali z deli pred nekaj leti ) do konca naselja Dobec, v skupni 
dolžini 2314 m. Dela so obsegala razširitev cestišča na skupno 5,0 m asfaltnega cestišča, ureditev 
meteornega odvodnjavanja in asfaltiranje. 

Investicijo smo dobili sofinancirano v okviru Načrta porabe dodatnih razpoložljivih sredstev za 
sofinanciranje investicij v letu 2017, v skladu z določili 23 člena ZFO-1 v višini 206.348 €. 

 

100442 Izgradnja pločnika Slivice do pokopališča Unec 261.883 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija zajema izgradnjo hodnika za pešce od pokopališča ( kjer smo končali z deli v letu 2016 ) 
do križišča z javno potjo iz naselja Slivice. Dolžina celotnega odseka je 510 m, trasa pa poteka ob 
regionalni cesti R212. Dela so obsegala ureditev hodnika za pešce, ureditev javne razsvetljave, 
odvodnjavanje, zaščita TKO vodov, gradbeni nadzor, plačila odškodnin za zemljišča skupaj z 
sodnimi taksami in cenitvijo. Realizirana rednost investicije je 261.883,08 €. 

 

13029004 Cestna razsvetljava 166.217 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 13029004 - Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne 
razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o javnih cestah 

• Zakon o varnosti cestnega prometa 

• Zakon o prevozih v cestnem prometu 

 

114001  Vzdrževanje javne razsvetljave 138.376 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2013 smo vzdrževanje javne razsvetljave oddati koncesionarju v sklopu razpisa javno- 
zasebnega partnerstva. Realizirani stroški na postavki predstavljajo stroške vzdrževanja 
koncesionarja Elgo-Nova d.o.o.  v višini 137.347,80 €, ter stroški električne energije ( cerkve, 
semafor Rakek ) v višini 1.028,06 €. 

114004 Dograditev javne razsvetljave 27.841 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dela so obsegala postavitev javne razsvetljave v naselju Rakek ( Gasilska ulica 6 svetilk, Pot na 
Kilovec 4 svetilke, Pot v Dele 3 svetilke in Stara cesta 4 svetilke,  ), izgradnja javne razsvetljave 
pred OŠ Cerknica ( 5 kandelabrov ) ter stroške priklopa stanovanjske soseske Tičnica na Rakeku. 
Skupna realizirana vrednost je 27.841 €. 
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13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 103.759 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 13029006 - Investicijsko vzdrževanje in graadnja državnih cest: sofinanciranje 
investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o javnih cestah 

• Zakon o varnosti cestnega prometa 

• Zakon o prevozih v cestnem prometu 

 

100418 Rekonstrukcija  Ljubljanske ceste Rakek - II. faza 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki v letu 2017 ni bilo stroškov, ker se je planiran razpis s strani DRSI-ja premaknil v leto 
2018. 

100440 Ureditev krožišča na R212 61.229 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Cerknica je v letu 2015 zaključila z izdelavo projektne dokumentacije za krožišče na  
križišču med R212 in R643 ( na vhodu v Cerknico ) ter izvedla odkup vseh zemljišč predvidenih za 
gradnjo. V dogovoru z Direkcijo RS za infrastrukturo je bil z njihove strani izdelan razpis za 
gradbena dela, na podlagi katerega je bila v začetku februarja lani sklenjena pogodba z izvajalcem 
del. Dela so bila zaključena v jeseni lansko leto. Realizirani stroški predstavljajo stroške ureditve 
sredinskega kroga v višini 34.270,83 € ( gradbena dela, skulptura, holtikulturna ureditev, osvetlitev 
), odškodnine v višini 25.670 € ( razlika med dejansko in že plačano odškodnino ) ter stroški 
geodetskih storitev v višini 1.288,56 €. Skupna realizirana vrednost je 61.229,39 €. 

 

100445 Rekonstrukcija R643 skozi naselje Begunje 1.630 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Cerknica bo v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo ( DRSI ) v lanskem letu 
zaključila z izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-643/1362 
Rakitna – Cerknica, od km 13,308 – km 14,288, skozi naselje Begunje pri Cerknici. V mesecu 
februarju letos je bil podpisan Sporazum o  sofinanciranju ureditve R3-643 skozi Begunje od km 
13.308 do km 14.288, realizacija v višini 1.630 € v letu 2017 pa so stroški geodetskih storitev, 
notarke ter cenitve. 

 

100446 Izgradnja krožnega križišča na R3-643/1362 Rakitna-
Cerknica 40.900 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Cerknica je v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo ( DRSI ) v letu 2016 zaključila z 
izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo krožnega križišča na državni cesti  R3-643, odsek  
1362 Rakitna- Cerknica s Partizansko cesto in Gerbičevo ulico v km 17.280. V letih 2018 in 2019 
namerava DRSI v sodelovanju z Občino Cerknica omenjeno krožišče tudi zgraditi. V mesecu 
oktobru 2017 je bil podpisan Sporazum o sofinanciranju, skupna ocena stroškov je 466.123,54 €, 
ocenjena višina stroškov, ki bo pripadla na občino Cerknica je 175.110,48 € ( skupaj z projektno 
dokumentacijo in stroški odkupov zemljišč ). Realizirana vrednost v letu 2017 je 40.900 €, ki 
predstavlja odškodnine za odvzeta zemljišča ter stroški geodetskih storitev. 
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14 GOSPODARSTVO 114.251 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in 
podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine ter razvoj turizma in gostinstva 

 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 55.290 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za 
spodbujanje in razvoj malega gospodarstva 

 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 55.290 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in 
medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma 
projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega 
gospodarstva 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o razvoju malega gospodarstva 

zakon o spodbujanju razvoja turizma 

zakon o lokalni samoupravi 

 

2400 Sofinanciranje svetovalnih dejavnosti 3.773 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Cerknica je z namenom vlaganja v spodbude obstoječim in potencialnim podjetnikom za 
krepitev njihovih zmogljivosti črpanja razvojnih sredstev in razpoložljivih nacionalnih in 
mednarodnih finančnih virov, z RRA Zeleni kras sklenila pogodbo o izvajanju podpornih aktivnosti 
za pospeševanje razvoja podjetništva v občini, saj je dejstvo, da obstaja skupni interes občin v 
regiji, da se ta podpora izvaja v okviru RRA Zeleni kras, ki ima ustrezno znanje in kompetence za 
izvajanje le te. 

Storitve vključujejo celovito poslovno podporo fizičnim osebam, podjetnikom in ostalim poslovnim 
subjektom (svetovancem) iz občine Cerknica (aktivacijske aktivnosti, poslovna svetovanja, podpora 
pri procesu realizacije poslovne ideje). V letu 2017 so bile opravljene aktivnosti v navedenem 
znesku. 

 

2403 Intervencije za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva 51.517 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna, za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica, je bil v minulem letu izveden javni 
razpis za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica 
za leto 2017 – spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja. Od prispelih 
petnajstih vlog so bila skladno z razpisnimi pogoji odobrena sredstva dvanajstim. Višina sredstev 
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sofinanciranja upravičenih stroškov za ukrep samozaposlitve je bila 3.219,84 EUR oziroma štiri 
minimalne plače ter za ukrep zaposlitve brezposelne osebe 4.829,76 EUR oziroma šest minimalnih 
plač. Aktivnost je realiziralo enajst upravičencev. 

 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 58.961 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in  gostinstva 

 

14039001 Promocija občine 15.116 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 14039001 - Promocija občine: promocijske prireditve 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o razvoju malega gospodarstva 

zakon o spodbujanju razvoja turizma 

zakon o lokalni samoupravi 

 

1611 Izobraževalno - interpretacijski objekt ob Cerkniškem jezeru116 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je že v letu 2012 pridobila gradbeno dovoljenje za spremljevalni turistični objekt ob 
parkirišču na vstopni točki Cerkniško jezero. Notranjski regijski park pospešeno išče možnost 
financiranja iz evropskih virov, vendar je imelo gradbeno dovoljenje omejen čas veljavnosti. Le-ta bi 
potekel v jesenskih mesecih 2016, zato je bilo potrebno z investicijo začeti. Na ta način smo 
ohranili veljavnost dovoljenja in bomo z investicijo nadaljevali v letu 2018. 

 

1901 Sofinanciranje pustne prireditve 15.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pustno društvo je izvedlo prireditve za pustni teden, s poudarkom na nedeljskem karnevalu, ki je v 
letu 2017 nosil naziv »Polh v škrini«. Karneval in ostale prireditve, ki so se odvijale v pustnem 
tednu, so bile zelo dobro obiskane ter pritegnile velike množice ljudi. 

 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 43.845 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa 
turističnih društev ter drugih turističnih organizacij, turističnih prireditev, financiranje turistične 
infrastrukture (table, kažipoti, skladišče pustnih mask) 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o razvoju malega gospodarstva 

zakon o spodbujanju razvoja turizma 

zakon o lokalni samoupravi 
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1600 Turistične akcije- table, propagandni material 7.832 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V minulem letu se je v sklopu sredstev nadaljevalo z obnovo turistične infrastrukture na območju 
Rakovega Škocjana, pa tudi na drugih območjih občine (postavitev novih usmerjevalnih tabel, 
obnovitev informacijskih panojev), del sredstev pa se je namenil za promocijski material ter storitve 
(sodelovanje na prireditvah, ki imajo za občino Cerknica širši promocijski pomen). 

1601 Tek ob Cerkniškem jezeru 1.300 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tek ob Cerkniškem jezeru je tradicionalna prireditev, ki jo je vrsto let organiziralo Turistično društvo 
Notranjska. Od leta 2010 dalje pa tek organizira Športna zveza Cerknica in sicer v sklopu 
Notranjskega tekaškega pokala, ki je v letu 2017 obsegalo skupaj 8 tekov. Tek ob Cerkniškem 
jezeru je bila  najbolj obiskana prireditev NTP. Stroški prireditve so predvsem nabava majic z 
emblemom prireditve, pokalov, medalj in drugih nagrad za udeležence teka, prehrana s pijačo, 
zavarovanje prireditve z zdravstvenim dežurstvom in potni ter drugi administrativno materialni 
stroški. 

 

1607 RDO Postojnska jama - Zeleni kras 14.116 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

RDO je v letu 2017 izvedla večino zastavljenih aktivnosti v letnem programu dela. Zaradi obsega 
dela, ki je bilo potrebno za izvedbo nekaterih aktivnosti in nepredvidenih dodatnih obveznosti, je bil 
program izveden v okrnjeni različici. 

Izvajalo se je vse predvidene naloge na področju promocije destinacije Zeleni kras, distribucije 
promocijskega gradiva ter organizacijskih in razvojnih nalog. 

Na področju promocije so se udeležili 17 turističnih sejmov in poslovnih borz v Sloveniji, Italiji, 
Avstriji in na Nizozemskem. Pri tem so organizirali 6 študijskih tur (5 realiziranih) in v destinacijo 
pripeljali 23 turističnih novinarjev, blogerjev in predstavnikov turističnih agencij.  

V letu 2017 je potekala obsežna prenova spletnega portala Zeleni kras, ki bo zaživel v mesecu 
marcu 2018. Z njim se načrtuje drugačen pristop k predstavitvi ponudbe in izboljšanju trženja ter 
promocije turistične ponudbe naše regije. 

Na področju operativnih nalog so organizirali in/ali sodelovali pri izvedbi različnih delavnic za 
turistično gospodarstvo. Organizirali so dva tečaja za lokalne turistične vodnike; za produkt 
opazovanje medveda v gozdovih in za specializirano vodenje po programu Postoj na mestni poti 
(Postojna). Izvedli so letno izobraževanje za zaposlene informatorje na TIC po regiji in organizirali 
različne predstavitvene in izobraževalne delavnice za turistično gospodarstvo. Skupaj z AJPES so 
izvedli dva seminarja na temo novosti pri poročanju o nastanitvah (Loška dolina, Postojna), ki se ga 
je skupaj udeležilo preko 100 sobodajalcev iz destinacije Zeleni kras. 

Na področju razvoja so pripravili več projektnih prijav na različne razpise (mednarodne in državne). 
Dva projekta prijavljena za sofinanciranje sta doslej odobrena, in sicer HOP ON prevozi (LAS) in 
projekt INNOXENIA (program Adrion). Oba se bosta začela izvajati v letu 2018. Aktivno so 
sodelovali z vsemi glavnimi turističnimi ponudniki in javnimi institucijami iz regije pri pripravi 
projektnih predlogov, ki bodo oddani na prihajajoče razpise v začetku leta 2018. 

V letu 2017 se je tudi iztekla podpisana pogodba o sofinanciranju dejavnosti RDO z občinami 
Primorsko-notranjske regije. Za Svet regije so pripravili predlog organiziranosti za nadaljnje 
obdobje 5 let (2018-2022), ki so ga župani Primorsko-notranjskih občin po dveh skupnih sejah 
sveta regije tudi potrdili. 
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1610 Dotacije društvom na podlagi razpisa 20.596 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Cerknica (Ur. list RS, 
št. 32/09), je bil objavljen javni razpis za dodelitev sredstev društvom na področju turizma. Za 
potrebe razpisa so bila na voljo sredstva v višini 20.855,00 EUR. Na razpis se je prijavilo 9 društev, 
katerim se je na podlagi meril in kriterijev dodelilo sredstva v skupni višini 20.596,00 EUR. 

1613 RURAL DESIGN II. 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S projektom na razpisu nismo uspeli. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.206.347 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi 
z varovanjem naravne dediščine 

 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 814.842 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za 
zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja 

 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.627 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava 
posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih 
odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o varstvu okolja 

zakon o gospodarskih javnih službah 

zakon o vodah 

zakon o ohranjanju narave 

 

113004 Sanacije divjih odlagališč 2.627 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacije v višini 2.627 € predstavljajo stroške odvoza gradbenih odpadkov ( salonitne strehe ) v 
naselju Lipsenj po neurju v mesecu avgustu lansko leto. 
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113006 Pokrivanje stroškov odvoza komunalnih odpadkov 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki v letu 2017 ni bilo stroškov. 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 812.215 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih 
sistemov in čistilnih naprav 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o varstvu okolja 

zakon o gospodarskih javnih službah 

zakon o vodah 

zakon o ohranjanju narave 

 

100437 Sanacija meteornih voda 8.348 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija obsega zacelitev odprtega kanala v dolžini 170 m v naselju Begunje. 

 

111007 Obnova kanalizacijskih sistemov 801.867 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi pogodbe o najemu javne infrastrukture Občina Cerknica javnemu podjetju obračunava 
najemnino za infrastrukturo na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode, na podlagi analitičnih 
knjigovodskih evidenc, ki jih za potrebe občine vodi javno podjetje. Najemnina se obračunava v 
višini polne amortizacije. V skladu z 15 členom pogodbe o najemu javne infrastrukture, lastnik 
pokriva javnemu podjetju razliko do nepokrite najemnine s subvencijo, največ do višine 50% cene 
za uporabo javne infrastrukture ( če prodajne cene storitev GJS ne pokrivajo vseh upravičenih 
stroškov ).  

Glede na velikost investicij v posameznih GJI ter na prihodkovni strani zbrana sredstva iz 
posamezne GJI, smo za namenskost porabe sredstev znotraj GJI pridobili mnenje revizorja, da se 
sredstva iz naslova najemnine ene GJI lahko porabijo za izvedbo investicij v drugi GJI. 

Realizirana cena amortizacije v letu 2017 na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode znaša 
801.867,11 €, od tega smo javnemu podjetju pokrivali razliko do nepokrite najemnine ( 
subvencioniranje cen ) v višini 382.430,47 €, ostala realizacija v višini 419.436,64 € pa bila 
porabljena v obnovo GJI in sicer:  

izdelava fekalne kanalizacije Peščenk – Cerknica v vrednosti 9.169,09 €  ( zgrajenih 51 m cevi ), 
izgradnja fekalne kanalizacije C. pod Slivnico v vrednosti 10.369,62   €  ( zgrajenih 47 m cevi ), 
sanacija prim. kan. Krajcova Žaga - Cerknicav vrednosti 3.681,31 €  ( obnova 98 m cevi ),  sanacija 
kanalizacije v delu naselja Sinja gorica – Cerknica v vrednosti 13.607,23 €  ( obnova 85 m cevi ),  
izvedba prvih merite hrupa - ČN Grahovo v vrednosti 603 €,  dograditev fekalne kanalizacije - 
Dovce do Kovšcav vrednosti 8.399,47 €  ( zgrajenih 50 m cevi ), prestavitev fekalne kanalizacije v 
Podskrajniku v vrednosti 3.676,29  €  ( obnova 36 m cevi ), izgradnja fekalne kanalizacije Loško v 
Cerknici v vrednosti 20.527,18 €  ( zgrajenih 47 m cevi ), izgradnja fekalne kanalizacije Unec v 
vrednosti 100.764,26 € ( zgrajenih 535m gravitacijskih vodov in 91 m tlačnega voda), dograditev 
fekalne kanalizacije Rakek – pot na Kilovec vrednosti 9.008,72  €  ( zgrajenih 95 m cevi ), Izdelava 
generalne rešitve za hidravliko kanalizacijskega sistema Cerknica v vrednosti 21.960,00 €, 
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rekonstrukcija tlačnega cevovoda od črpališča do vodohrana Peščenk - odsek nad Tilo v skupni 
vrednosti 121.985,29 € ( realizacija na tej postavki je 34.485,16 €, ostali del v višini 87.500,13 € je 
na postavki 112019 Obnova vodovodnih sistemov, obnovljeno je bilo 676 m tlačnega voda ), 
izgradnja tlačnega voda čez potok Cerkniščica ( investicija iz leta 2016, realizacija v letu 2017 na 
tej postavki v višini 85.397,43 € ), rekonstrukcija vodovoda Sinja gorica v vrednosti 21.876,76 € ( 
obnova 121 m cevi ),  rekonstrukcija vodovoda Kožljek v vrednosti 105.692,51 € ( realizacija na tej 
postavki je 78.287,35 €, ostali del v višini 27.405,16 € je na postavki 112019 Obnova vodovodnih 
sistemov, obnovljeno je bilo 676 m tlačnega voda ). 

 

111012 Subvencioniranje MKČN 2.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za subvencioniranje MKČN je v letu 2016 na občino Cerknica prispelo 5 vlog ( ena vloga ni bila 
upravičena ), finančna realizacija v višini 2.000 € se je prenesla v leto 2017. 

 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 391.505 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave vključuje sredstva za ohranjanje 
naravnih vrednost. 

 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih 
vrednot 391.505 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost: priprava 
strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnova naravne 
dediščine 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o varstvu okolja 

zakon o gospodarskih javnih službah 

zakon o vodah 

zakon o ohranjanju narave 

 

2300 Notranjski regijski park 210.279 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni zavod Notranjski regijski park je v letu 2017 opravil veliko večino zadanih si nalog. Na račun 
priprave EU projektov, povečanega števila dogodkov, povečanih komunikacijskih, izobraževalnih in 
turističnih dogodkov so bili v zavodu spet prisiljeni odpovedati se močnemu poudarku na 
raziskovalnem delu, predvsem pri popisih rastišč zaščitenih in redkih rastlin. 

Še bolj je bilo leto 2017 zaznamovano s pripravami in tudi izvedbo evropskih razpisov. Zavod je 
pričel izvajati štiri obsežne evropske projekte. Tudi zato so bili prisiljeni zmanjšati obseg nalog 
zadanih v letnem programu dela, saj je bil ta v letu 2016 zasnovan ob predpostavki, da zavod na 
vseh razpisih vendarle ne bo  

uspešen. 
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Notranjski park je v letu 2017 izvajal 4 večje EU projekte: 

- LIFE Stržen je pričel izvajati 1. 9. 2017, projekta traja 5 let, skupna vrednost je 3,9 mio evrov. 

- Projekt KRAS.RE.VITA je zavod začel izvajati 1. 10. 2017, projekt traja 4 leta, vrednost je 4,7 
mio evrov. 

- Projekt ECOkarst se izvaja od 1. 1. 2017, traja 30 mesecev, vrednost za tavod je 140 tisoč 
evrov. 

- Projekt LIFE Naturaviva se izvaja od 4. 9. 2017, traja 5 let, vrednost za zavod je 140 tisoč 
evrov. 

- Ob koncu leta 2017 je park kot partner vstopil še v tri manjše LAS projekte.  

NARAVOVARSTVO 

Pri tem sklopu gre za ožje naravovarstvene in raziskovalne aktivnosti, ki so vezane na osnovne 
tudi z zakonom določene naloge JZ Notranjski park. Gre torej za naloge, ki so povezane z 
raziskovanjem in ohranjanjem naravnih in kulturnih vrednot zavarovanega območja. 

V letu 2017 nam je zavod opravljal sledeče aktivnosti: 

– Preprečevanje zaraščanja na presihajočem Cerkniškem jezeru s košnjo 270 ha zemljišč 

– Urejanje drugega najstarejšega zavarovanega območja v Sloveniji- Rakovega Škocjana (žled, 
ostanki sečnje) in nadgradnja obstoječe učne poti z novimi oznakami (količki) s predstavitvijo 
posameznih vrst, prenova mostička, ki vodi pod Mali naravni most.  

– Popis vrst in rastišč, inventarizacija flore, favne in HT na območju NRP in analiza dobljenih 
podatkov: 

o V tej luči opravljenih 6 dnevnih popisov kukavičevk na 5 makrolokacijah. 

o Opravljenih 5 dnevnih popisov čebeljelikega mačjega ušesa na 5 makrolokacijah. 

o Narejena mapa z x in y koordinatami rastišč kukavičevk. 

o 2 dni popisov rastišč gorskega kosmatinca na Jerolkih pri Bločicah in na Brejnicah pri 
Begunjah. 

o V luli kohezijskega projekta pregledali in popisali hribskega urha- 4 dni na 4 lokacijah. 

o Pregledali kako je z navadnim koščakom v črnem potoku od sotočja navzgor- 3 dnevni 
pregled. 

o Več deset dni popisov dnevnih metuljev, z velikim navdušenjem biolog odkril kar bogato 
populacijo strašničnega mravljiščarja, za katerega do sedaj ni bilo točnih podatkov o prisotnosti v 
parku. 

– Popis ptic na Cerkniškem jezeru (skupaj z Notranjsko sekcijo DOPPS-a), tu velja povedati, da 
je Cerkniško jezero prvič do zdaj postalo najpomembnejše območje za ohranjanje kosca v 
Sloveniji, do sedaj je bilo to Ljubljansko barje. Populacija kosca v Sloveniji konstantno upada, kar 
pa ne velja za Cerkniško jezero.  

– Popis lokacij invazivnih vrst in njihovo odstranjevanje: 

o Tu velja povedati, da so sodelavci parka zlato rozgo prvič opazili v Rakovem Škocjanu. 

– Zavod je sodeloval na mednarodnih strokovnih konferencah- Parki Dinaridov in Sava Parks in 
aktivno sodeluje v nastajanju dosjeja za vpis klasičnega krasa na Unescov seznam. 

 

 

 

KULTURA 

Kulturni dom je doživel izjemne spremembe z osvežitvijo ekipe (vodja, tehnik). Predvsem na 
področju organiziranosti in profesionalnosti delovanja ter na področju programa. Tako so se v 
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Kulturnem domu Cerknica vzpostavili programski stebri, ki temeljijo na osnovi javnega interesa na 
področju kulture: 

- program lokalnih kulturnih društev 

- otroški program 

- gledališki program 

- glasbeni program 

- filmski program 

Programski stebri pomenijo zagotavljanje javnega interesa na področju kulture, kar je osnovni 
smoter javnih zavodov, ki delujejo na področju kulture (podrobneje opredeljeno v ZUJIK-u, Zakonu 
o uresničevanju javnega interesa na področju kulture).  

Gledališki in Polhkov abonma 

V septembru 2017 je zavod lokalnemu občinstvu ponudil nakup dveh abonmajev, in sicer 
gledališkega in otroškega. Po odzivu sodeč (prodanih 81 polhkovih in 65 gledaliških abonmajev, 
kar se dopolnjuje z zunanjimi obiskovalci vsakokratne prireditve) so tovrstni paketi nekaj, za kar je 
v lokalnem okolju prepoznana občutna potreba. 

Oba abonmaja sta bila v sezoni 2017/2018 oblikovana s posluhom za kakovosten program (ob 
lastni udeležbi na predstavah tudi dodatni posveti s strokovnimi delavci na področju kulturno 
umetnostne vzgoje in gledališča), obenem pa oblikovana tudi za vsak žep sprejemljivo cenovno 
politiko. Tako znaša Polhkov abonma, abonma za najmlajše, ki obsega pet otroških predstav, 20 €, 
gledališki abonma, ki obsega pet gledaliških predstav za odrasle, pa 48 €. 

Za Polhkov abonma so bile naročene izdelave ilustracij po naročilu, Anja Štefan je prispevala 
polhkovo pesmico, Maja Malc, članica gledališke sekcije KD Rak Rakek vsakokrat pred otroško 
abonmajsko predstavo igra polha.  

Glede na to, kako dobro se obnesejo abonmaji, se v sezoni 2018/2019 načrtujem tudi glasbeni 
abonma. Po izvedenem posvetu z lokalnimi deležniki na področju kulture se bo najverjetneje v 
okviru glasbenega abonmaja ponudilo tudi koncerte lokalnih profesionalnih izvajalcev (BBC). 

Celostna grafična podoba Kulturnega doma Cerknica 

Vstop v sezono 2017/2018 poleg obeh abonmajev zaznamuje tudi oblikovni preboj Kulturnega 
doma Cerknica. Izbrani oblikovalski studio je izdelal novo celostno grafično podobo Kulturnega 
doma Cerknica, s katero je zavod več kot zadovoljen, saj ravno prav odraža raznolikost kulturne 
ponudbe v Kulturnem domu ter sočasno izraža tudi inovativnost, vendar ne onkraj okvirov tradicije 
in okolja, v katerem Kulturni dom Cerknica deluje. 

 

Poleg oblikovanja logotipa je oblikovanje celostne grafične podobe zajemalo tudi oblikovanje in 
programiranje nove spletne strani Kulturni dom Cerknica (www.kd-cerknica.si) , oblikovanje 
tiskovin, odprtje (odstranjevanje zaščitne folije) s steklenjaka Kulturnega doma Cerknica, izdelavo 
nalepk za stavbo, namestitev držal za plakate idr. Z odstranitvijo zaščitne folije s steklenjaka se je 
torej omogočil še en način promoviranja prireditev v Kulturnem domu, skratka izkoristilo se je 
prostor, ki je bil doslej zgolj v funkciji skladišča (poleg izhoda).  

Nova spletna stran omogoča lažjo preglednost prireditev, ki se dogajajo v Kulturnem domu 
Cerknica in afirmira Kulturni dom Cerknica kot samosvojo blagovno znamko.  

Festival dokumentarnega filma na prostem Kon'c avgusta 

Programsko je novost v sezoni 2017 pomenil tudi festival dokumentarnega filma na prostem Kon'c 
avgusta, ki je v organizaciji Kulturnega doma Cerknica potekal od 24. do 26.8.2017 znotraj obzidja 
na Taboru v Cerknici. S privoljenjem lokalnega župnika in s sodelovanjem lokalnih društev so bili v 
treh dnevih prikazani trije dokumentarni filmi, povezani z lokalnim okoljem, in sicer Bloški smučar, 
Zadnji čoln ter Moj narobe svet o Franetu Milčinskem Ježku. Prva dva dneva je zavod pred 
projekcijo filma predstavil del ekipe, ki so ustvarjale film, zadnji dan festivala pa je projekciji filma 
sledil koncert skupine mladih lokalnih etno glasbenikov Sezam. Vse tri dni so pijačo in hrano 
ponujale stojnice Društva ljubiteljev gradu Snežnik, Kulturnega doma Cerknica in Turističnega 
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društva Notranjska. 

Vključitev v Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije 

Maja 2017 se je Kulturni dom Cerknica (ponovno) vključil v KUDUS, Združenje kulturnih domov in 
ustanov Slovenije. To članstvo ob letni članarini, ki znaša 200 €, omogoča razna izobraževanja za 
tehnike kulturnih domov ter izobraževanja za programske vodje kulturnih domov, poslovna 
izobraževanja. Poleg tega članstvo v tej organizaciji pomeni večjo prepoznavnost Kulturnega doma 
Cerknica in možnost za predloge sistemskih rešitev na ravni kulturne politike, seveda tistih, ki 
zadevajo delovanje kulturnih domov v Sloveniji. Omogočen je tudi skupinski, krovni sporazum z 
združenjem SAZAS, pogoje tega skupnega članstva še preverjamo.  

Kulturni dom Cerknica bo pred naslednjo skupščino KUDUS-a oblikoval predlog za vzpostavitev 
spletne platforme kulturnih domov, kamor bi kulturni domovi vpisovali povpraševanje po 
profesionalnih izvajalcih za posamezne kulturne dogodke ali druge potrebe (proslave, ilustratorji, 
kostumografija, oblikovanje zvoka). Tako bi posamezen kulturni dom za izvedbo prireditve razširil 
nabor ponudbe in možnih izvajalcev storitev.  

Vabilo nevladnim organizacijam h koprodukcijskemu sodelovanju 

Septembra 2017 je Kulturni dom Cerknica povabil h koprodukcijskemu sodelovanju nevladne 
organizacije, ki se prijavljajo na večletne ali letne razpise iz področij umetnosti na Ministrstvo za 
kulturo. Predlog Kulturnega doma Cerknica je podprla tudi Asociacija, društvo nevladnih organizacij 
in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti, ki je vabilo posredovala svojim 
članom, Kulturni dom Cerknica pa ga bo objavil tudi na svoji spletni strani.  

Zaenkrat ima kulturni dom podpisane tri neobvezujoče namere o koprodukcijskem sodelovanju v 
letu 2018. Poleg tega, da bodo tovrstni projekti z manjšim finančnim vložkom KD Cerknica obogatili 
njegov program, to pomeni tudi promocijo Kulturnega doma Cerknica po Sloveniji, saj se bo logotip 
organizacije pojavljal povsod, kjer bodo ti projekti gostovali. 

Kino Otok v Cerknici 

1.junija 2017 je bila v Kulturnem domu Cerknica izvedena t.i. »satelitska projekcija«, to je projekcija 
filma iz programa mednarodnega filmskega festivala Kino Otok/Isola Cinema. Predvajan je bil film 
Trst, Jugoslavija, ki je pritegnil nemalo občinstva, saj gre za ekskluzivni dokumentarec o zahodu in 
vzhodu, delovanju trgovanja ob italijanski meji v obdobju Jugoslavije (obdobje t.i. »švercanja«).  

Kar zadeva kakovosten filmski program, s projekcijami za otroke in mladino kulturni dom sodeluje z 
društvom 2 Koluta, Kinodvorom in si prizadeva, da kakovosten filmski program za otroke in mlade 
predvaja karseda redno. Projekcije se je udeležilo 34 obiskovalcev. 

Pridobljena sredstva za izvajanje projekta FILMARIJA – program filmske vzgoje za otroke in mlade, 
na razpisu Slovenskega filmskega centra 

Na razpis slovenskega filmskega centra je KD Cerknica skupaj s Kosovelovim domom Sežana ter 
Kulturnim domom Postojna prijavil projekt Filmarija, program filmske vzgoje za mlade. S 
sofinanciranjem slovenskega filmskega centra se otrokom in mladim iz občine Cerknica omogoča 
ogled 4 filmskih projekcij (predvideno 2 šolski in 2 za zunanje obiskovalce) po znižani ceni ter 
brezplačno vodenje pogovora po filmu in brezplačne KUL dnevnike (dnevnike, v katere lahko otroci 
po gledanih filmih beležijo svoje vtise, v njih pa najdejo tudi kulturni bonton).  

Prve projekcije Filmarije se je udeležilo 123 obiskovalcev. 

Plavajoči grad 

Kulturni dom Cerknica je bil s tehniko in osebjem (tehnik) udeležen pri izvedbi prireditve Plavajoči 
grad pri gradu Snežnik. V prihodnje se namerava to sodelovanje okrepiti in ga tudi formalno 
definirati. 

Otroške  delavnice 

Junija 2017 je bila na ploščadi pred Kulturnim domom Cerknica izvedena delavnica Plastožerji v 
izvedbi Društva GUMB (društvo za gojenje ustvarjalnega mišljenja). Delavnice se je udeležilo 20 
otrok. Fotografije so dostopne na Facebook strani Kulturnega doma. Delavnica Plastožerji je bila 
za otroke brezplačna, majhne pošasti so otroci pod strokovnim vodstvom dveh mentoric ustvarjali 
iz recikliranih materialov (odpadne plastike) in se medtem poučili tudi o onesnaževanju morja s 
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plastiko pred odhodom na poletne počitnice. Tovrstne poučne delavnice se namerava v 
sodelovanju z različnimi lokalnimi in ostalimi organizacijami organizirati tudi v prihodnje.  

Darilni boni 

Decembra se je obiskovalcem Kulturnega doma Cerknica ponudilo nakup darilnih bonov za 
prireditve v KD Cerknica (odziv je zaenkrat zadovoljiv, prodanih 9 bonov).  

UREJANJE (USMERJANJE) TURISTIČNEGA OBISKA IN PROMOCIJA 

V Notranjskem parku je v 2017 spet potekalo sistematično usmerjanje in obveščanje obiskovalcev  
na najbolj obremenjenih točkah- Cerkniško jezero in Rakov Škocjan. V tej luči so bile izpeljane 
sledeče aktivnosti: 

– Organizacija in izpeljava 23 tematskih nedelj na Cerkniškem jezeru, v katere je vstopilo 1100 
ljudi in doživelo kakovostno vodenje v skladu s smernicami NRP 

– Kadrovska pomoč pri zagotavljanju mobilne info točke v Rakovem Škocjanu, ki se je preselila 
v hotel 

– Sistematično komuniciranje z mediji (predvsem RTV SLO- Dobro jutro, Firbcologi, Na lepše, 
»news«, RA SLO…) 

– Skrb za delovanje mrestišč Notranjskega parka- premičnih, dizajniranih oglasnih desk za 
promocijo ponudnikov in dela NRP, ki so postavljene na javnih mestih z visoko frekvenco ljudi, 
vključno z dizajnersko prenovo telefonske govorilnice v središču Cerknice 

– Vzpostavitev Sveta za turizem, ki združuje ponudnike znotraj NRP, žal se srečuje sporadično 

– Sodelovanje in pomoč pri organizaciji pustnih dogodkov 

– Nadgradnja učne poti v Rakovem Škocjanu 

– Izpeljana prireditev Dan Notranjskega parka na Cerkniškem jezeru, ki jo je obiskalo cca 2000 
ljudi 

– Okrepilo se je delovanje in promocijo dejavnosti zavoda preko socialnih omrežij s katerimi se 
dosega lepe učinke, socialna omrežja NRP so zgled sistematičnega in kakovostnega delovanja 

– Opravljene meritve javnega mnenja- odnosa ljudi do naravnih vrednot in do dela NRP 

– Priprava, ureditev, oblikovanje in tisk seta novih zloženk o NRP 

– Nadaljevanje procesa »optimizacije« spletne strani s kreiranjem podpornih vsebine za 
optimizacijo, kar je ključen proces za iskanje/prepoznavanje spletne strani preko spletnega 
brskalnika google 

– Gostovanja na dveh nacionalnih televizijah ter sodelovanje v nizu prispevkov za nacionalne, 
regionalne in lokalne medije 

– Pomoč več tujim avtorskim ekipam pri nastajanju treh dokumentarnih filmov o naravi in 
dediščini Notranjskega parka 

– Nabrali, posušili in spakirali ročno nabrani čaj NRP in ga distribuirali po notranjskih barih in 
gostiščih, kjer se ga uživa pod »brandom« NRP 

– Sodelovali na turističnih sejmih v tujini in v Sloveniji 

– Še statistika: 

o Kljub naraščajočemu trendu, da obiskovalci prenočitve in ostale informacije najdejo na spletu, 
se je ohranilo število ljudi, ki obiščejo TIC- 4100 obiskovalcev. 

o Bruto prihodki z naslova prodaje parkovnih storitev in izdelkov končali pri dobrih 4000 evrih, 
kar je precej manj kot leto poprej, vzroke se še analizira (leto prej 6600 eur).  

IZOBRAŽEVANJE, OZAVEŠČANJE 

Na tem področju so se izvajale sledeče aktivnosti: 

– Nadaljevalo in še nadgradilo se je sodelovanje s šolami, vrtci in ostalimi socialno-varstvenimi 
organizacijami (CSD, VDC Cerknica, Družinski center) 
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– Gostili okrog 800 šolarjev na naravoslovnih dnevih po NRP 

– Pripravilo se je 4 sklope raziskovalnih počitnic za osnovnošolce, dvakrat je zavod na 
naravoslovno pot odpeljal otroke iz vrtca, dvakrat pa fante in dekleta iz VDC Cerknica 

– Pripravili in pričeli s projektom »natečaj za vse tri triade otrok notranjskih OŠ«, rezultati bodo 
znani marca 2018 

– S CŠOD Rak v Rakovem Škocjanu se je doseglo dogovor, da se v rednem programu za vse 
otroke ponudi podrobnejše pedagoške vsebine za te otroke 

– Skupaj s pedagoško delavko Notranjskega muzeja ustvarili in predstavili skupen pedagoški 
program za šole 

– Večeri Notranjskega parka- niz predavanj o naravni in kulturni dediščini Notranjskega parka, ki 
je žal v drugi polovici leta 2017 in z novo sezono v KD Cerknica zamrl zaradi prevelikega obsega 
dela 

– Izpeljani sta bili dve izobraževalni delavnici za ponudnike prenočišč in storitev znotraj NRP 

– Skupaj s partnerji in somišljeniki pripravili dve terenski delavnici z opazovanjem in štetjem ptic 
(kosec, velika uharica) 

– Gostili več tujih in domačih skupin ter jim razkazali primere dobrih praks v NRP (renaturacijo 
vodotoka Tresenec in Goriški Brežiček) ter vzdrževanje opuščenih pašnikov pri Begunjah.  

– Na spletni strani uredili obsežno interaktivno zbirko rastlin in živali z opisi in filtri za iskanje 

– Izkoristili niz domačih dogodkov (denimo novoletni sejem za promocije delovanja NRP) 

– Skorajda zaključili s produkcijo promo filma o NRP in ljudeh 

– Skupaj z DLKJ in strokovnjaki opravili nočno spremljanje šakalov 

– Skupaj s CSD Cerknica 55 otrokom omogočili ogled Cerkniškega jezera, njegovega polnjenja 
in praznjenja 

– Skupaj z Notranjskim muzejem in pivškim parkom pripravili skupne poletne počitnice za otroke 

– Gostili otroke iz Češke, Bolgarije, Španije, Grčije in Romunije, ki so se ustavili v NRP v okviru 
Erasmus plus programa 

– Gostili skupino škotskih naravovarstvenih delavcev 

– Kot mentorji pomagali učencem OŠ Rakek pri pripravi raziskovalnih nalog 

– Zaključili z delavnicami »Tradicionalnih notranjskih veščin in znanj« skupaj s TD Bloke in 
Zavodom Snežnik iz Loške doline 

– Pripravili večer »Notranjska skozi oči 5 notranjskih fotografov« . 

 

NOVOSTI NA PODROČJU PROMOCIJE DOGODKOV: 

Poleg nove spletne strani, držal na steklenjaku je zavod v letu 2017 vzpostavil delovanje 
promocijskih kanalov v tisku (Notranjsko Primorske novice- ukinitev decembra 2017, OBRH – 
nagradna križanka, oblikovani oglasi v Slivniških pogledih), na radiu (EPS na Radiu 94) in na 
družabnih omrežjih (Facebook, Instagram). Na Facebooku se je v letu 2017 podvojilo število 
sledilcev strani (všečkov strani) brez finančnega vložka. 

Dodatno s tiskom letakov ter z dogovorom s šolama in vrtcem o dogodkih se z letaki obvešča 
otroke in mlade o otroških prireditvah v KD.  

Novost je tudi redno pošiljanje sporeda Delu in objava dogodkov v Deloskopu. 
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2310 Turistično-informacijski center 36.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitve so v sklopu Notranjskega regijskega parka. 

 

2320 Kulturni dom 142.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitve so v sklopu Notranjskega regijskega parka. 

 

2330 Prireditve 3.226 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitve so v sklopu Notranjskega regijskega parka. 

 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 724.259 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje 
poselitve v prostoru - stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost 

 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija223.278 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za 
urejanje in nadzor in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema 
gospodarjenja s prostorom 

 

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave21.909 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave: nedovoljeni 
posegi v prostor 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o imenovanju en evidentiranju naselij ulic in stavb 

zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 

zakon o temeljni geodetski izmeri 

zakon o  urejanju prostora 

zakon o graditvi objektov 

zakon o varstvu okolja 
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zakon o gospodarskih javnih službah 

 

142007 Celostna prometna strategija 21.909 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta oz. izdelave CPS je njena uporabnost, kot strateška podlaga za planiranje in 
izvedbo operacij, ki bodo prispevale k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti 
zraka ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, 
izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti. 

Občina Cerknica se je prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo in za ta namen pridobila 
sredstva iz EU skladov. Postopek priprave je potekal po posameznih fazah od junija 2016 do junija 
2017.  V proračunskem letu 2017 sta bili realizirani 2. in 3. faza v višini 21.909,24€, ki so bila 
sofinancirana v višini 85% upravičenih stroškov. 

 

16029003 Prostorsko načrtovanje 201.369 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 16029003 - Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, geodetske storitve, 
kataster vodovodov in kanalizacij, baza podatkov za BCP in komunalni prispevek 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o imenovanju en evidentiranju naselij ulic in stavb 

zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 

zakon o temeljni geodetski izmeri 

zakon o  urejanju prostora 

zakon o graditvi objektov 

zakon o varstvu okolja 

zakon o gospodarskih javnih službah 

 

1400 Prostorski akti in  dokumentacija 22.147 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postopek priprave in sprejemanja Občinskega prostorskega načrta, ki smo ga sprejeli maja 2012, 
je trajal skoraj štiri leta. Od začetka postopka pa do sredine leta 2013 se je nabralo veliko pobud 
občanov, tako da smo v letu 2013 pričeli s postopkom sprememb in dopolnitev, ki se je zaključil v 
letu 2014. Takoj po sprejemu so se pokazale potrebe bo novih korekcijah, ki so vezane na 
konkretne akcije Notranjskega regijskega parka in predvidenih projektov občine, postopek se je 
zaključile v maju 2016. V 2017 smo zopet nameravali pričeti s postopkom sprememb OPN, ker 
smo pričakovali več pobud, kot jih je bilo dejansko vloženo. S postopkom bomo tako pričeli v 2018, 
v tem trenutku namreč ocenjujemo, da je prispelo dovolj vlog.   

Skozi tekoče leto se vedno pojavljajo potrebe po hitri ureditvi določenih vprašanj, glede na 
trenutne, aktualne situacije v prostoru. To so najrazličnejše tehnične dokumentacije, idejne 
zasnove prostorskih ureditev, strokovne podlage, digitalne evidence in podobno, za kar so se 
črpala sredstva na postavki v proračunskem letu 2017. 
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1410 Geodetske storitve 10.402 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 smo planirali sredstva za geodetske storitve in 
stroške cenitev.  

V letu 2017 smo izvedli geodetsko odmero dela kategorizirane lokalne ceste LC 041111, Otonica – 
Podslivnica - Hribarjevo, do meje z občino Bloke (cca 3,5 km) in geodetsko urediti na novo 
asfaltirani del lokalne ceste 041141, Sveti Vid – Korošče – Župeno (do konca asfalta, cca 1,8 km), 
za katere je bila izvedena parcelacija-ekspropriacija. Geodetski postopek na Geodetski uprava RS 
pa še ni zaključen. Poleg navedenega je bilo izvedenih še nekaj drugih geodetskih meritev, kot so 
določanje katastrske meje ob javnih cestah in drugih občinskih zemljiščih, parcelacije zemljišč, 
obnova mejnikov itd.  

V tej postavki so vključeni tudi stroški izdelave cenilnih poročil, kot npr. določitev tržne vrednosti 
nepremičnine, ki jo občina prodaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti in v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti. 

 

V postavki 1410 - geodetske storitve je bilo v letu 2017 porabljenih 10.401,88 EUR. 

 

142001 Projekti za kanalizacijske in vodovodne sisteme 51.992 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacije postavke obsega strošek izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI za kanalizacijo 
na območju Loško v Cerknici, izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI za kanalizacijo na 
Gerbičevi ulici v Cerknici, izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI za prestavitev kanalizacije 
ob regionalni cesti Unec, izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI za kanalizacijo Begunje ( 
del ), projekti za hišne priključke Martinjak II faza, izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI za 
vodovod Gorenje Jezero ( del ), stroški priprave poročil in priprave podatkov, geodetske storitve, 
stroški notarskih overovitev ter arheoloških raziskav. 

Skupna realizirana vrednost v letu 2017 je 51.992 €. 

 

142002 Projekt pločniki 22.609 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija postavke obsega plačilo dokončanja izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI za 
križišče Župeno,  dokončanja izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI ureditve hodnika za 
pešce Unec, dokončanja izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI za rekonstrukcijo ceste skozi 
naselje Begunje, stroški recenzije ( križišče Župeno in ceste skozi naselje Begunje ) ter geodetske 
storitve. Realizirana vrednost v letu 2016 je 22.609,04 €. 

 

142005 Rušenje objektov 47.263 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki  v višini 47.263 € predstavlja celotne stroške pri rušenju objekta Cesta 4 
maja 19 s kmetijskimi objekti ( rušitev, gradbeni nadzor, stroški koordinatorja varstva pri delu, 
stroški Ministrstva za obrambo za pregled in detekcijo objekta ) ter stroški za postavitev ograje ob 
parkiriščih pri objektu Tabor 26, ki smo ga porušili v predlanskem letu. 
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1440 Kataster za vodovod in kanalizacijo 29.405 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizirana finančna sredstva v višini 29.404,55 € predstavljajo:  vzdrževanje geoinformacijskega 
sistema za občino Cerknica v višini 11.514,36 € in vzdrževanje in sprotno vodenje obstoječega 
katastra komunalne infrastrukture ter stroške izdaje projektnih pogojev s strani izvajalca javne 
infrastrukture po pogodbi s Komunalo Cerknica d.o.o. v  višini 17.890,19 €. 

1441 Baza podatkov za BCP in komunalni prispevek 17.552 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na tej postavki predstavlja stroške  izdelave Odloka o programu opremljanja ( za OLN 
Podskrajnik II, OPPN Grahovo, sprememba Odloka o programu opremljanja ),  v skupni  višini 
11.346 €,  vzdrževanje baze BCP v višini 370,76 €, izdelava video almanaha dela občinskih cest v 
višini 3.800,30 € ter nadgradnja spletne aplikacije za komunalni prispevek v višini 2.034,96 €. 
Skupna finančna realizacija na tej postavki je 17.552,02 €. 

1603 Komunalna dejavnost 325.753 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 1603 - Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje 
pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge 
komunalne dejavnosti 

 

16039001 Oskrba z vodo 241.317 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 16039001 - Oskrba s pitno vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov, 
pokrivanje izgube 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o imenovanju en evidentiranju naselij ulic in stavb 

zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 

zakon o temeljni geodetski izmeri 

zakon o  urejanju prostora 

zakon o graditvi objektov 

zakon o varstvu okolja 

zakon o gospodarskih javnih službah 

 

112001 Analize pitne vode 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacije na tej postavki ni bilo. 

112019 Obnova vodovodnih sistemov 241.317 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizirana sredstva pomenijo namensko porabo sredstev iz naslova najemnin te kategorije 
infrastrukturnih objektov. Program obnove je bil usklajen z JP Komunalo Cerknica d.o.o. na podlagi 
analize stroškov  tekočega in intervencijskega vzdrževanja.  
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Glede na velikost investicij v posameznih GJI ter na prihodkovni strani zbrana sredstva iz 
posamezne GJI, smo za namenskost porabe sredstev znotraj GJI pridobili mnenje revizorja, da se 
sredstva iz naslova najemnine ene GJI lahko porabijo za izvedbo investicij v drugi GJI. 

V postavki so realizirane naslednje investicije: izdelava merilno regulacijskega jaška na Rakeku v 
skupni vrednosti 56.927 € ( finančna realizacija v letu 2017 je 29.898,94 € ), predstavitev vodovoda 
v Dobcu v vrednosti 8.535,07 € ( obnova 86 m cevovoda ), obnova vodovoda pri izgradnji krožišča 
Cerknica v vrednosti 4.795,31 € ( obnova 240 m cevovoda ), rekonstrukcija tlačnega cevovoda od 
črpališča do vodohrana Peščenk - odsek nad Tilo v skupni vrednosti 121.985,29 € ( realizacija na 
tej postavki je 87.500,13 €, ostali del v višini 34.485,16 € je na postavki 111007 Obnova 
kanalizacijskih sistemov, obnovljeno je bilo 676 m tlačnega voda ), obnova vodovoda v 
Podskrajniku pri Euroboxu v vrednosti  9.414,27 € ( obnova 170 m cevovoda ), izdelava 
primarnega vodovoda v Begunjah – Petrovčič v vrednosti  6.799,88 € ( zgrajeno   100 m cevovoda 
), rekonstrukcija vodovoda vrtec - Cesta na Jezero v vrednosti  9.556,50 € ( obnova 59 m cevovoda 
), rekonstrukcija vodovoda Kožljek v vrednosti 105.692,51 € ( realizacija na tej postavki je 
27.405,16 €, ostali del v višini 78.287,35€ je na postavki 111007 Obnova kanalizacijskih sistemov, 
obnovljeno je bilo 676 m tlačnega voda ), rekonstrukcija vodovoda Unec-Slivice v skupni vrednosti  
32.534,51 € ( obnova 493 m cevovoda ), gradbeni nadzori v višini 10.716,52 €. 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 40.275 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje 
pokopališč in poslovilnih objektov, kataster pokopališč 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o imenovanju en evidentiranju naselij ulic in stavb 

zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 

zakon o temeljni geodetski izmeri 

zakon o  urejanju prostora 

zakon o graditvi objektov 

zakon o varstvu okolja 

zakon o gospodarskih javnih službah 

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

 

110020 Širitev pokopališča Begunje in žarni zid 14.120 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Konec avgusta lanskega leta je bila podpisana pogodba za izvedbo širitve pokopališča Begunje z 
gradnjo     opornega žarnega zidu. Dela so obsegala rekonstrukcijo pokopališča na način, da se 
razširi  površina za klasične grobne prostore in zgradi žarne niše. Zaradi vremenskih razmer se je 
podaljšal rok gradnje, dela so se končala aprila 2017. Končna vrednost vseh del je 80.416 €, 
finančna realizacija v letu 2017 pa je 14.120 €. 

 

110021 Investicijsko vzdrževanje pokopališč 26.155 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija obsega rekonstrukcijo podpornega zidu na pokopališču Kožljek. Pogodbena vrednost je 
37.369,58 €, dela so se začela konec avgusta 2018, zaradi vremenskih pogojev dela še niso 
končana. Finančna realizacija v letu 2017 je 26.155 €. 
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16039004 Praznično urejanje naselij 22.813 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 16039004 - Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje 
zastav 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o urejanju prostora 

zakon o varstvu okolja 

 

114005 Praznična okrasitev 19.405 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizirana sredstva v višini 19.405 € predstavljajo stroške novoletne krasitve ( montaža in 
demontaža obstoječe novoletne krasitve v višini 10.362,07 € ) ter dobava in montaža nove krasitve 
dela naselja Cerknice (Tabor), po izdelani projektni dokumentaciji v višini 9.042,64 €. 

 

1612 Praznično urejanje naselij 3.408 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navedeni znesek predstavlja strošek izobešanja in razobešanja zastav ob praznikih na drogovih 
javne razsvetljave na območju občine Cerknica. 

 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 21.348 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 16039005 - Druge komunalne dejavnosti: nasaditev in vzdrževanje zelenic 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o urejanju prostora 

zakon o varstvu okolja 

 

1101 Hortikulturne ureditve javnih površin ter otroških igrišč 18.298 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki so bila namenjena cvetlični ter trajni zasaditvi gredic ter drugim hortikulturnim 
ureditvam po občini, so bila v veliki meri realizirana.  

Del sredstev na postavki je bilo predvidenih za vzdrževanje in ureditve na otroških igriščih, ki so 

bila prav tako realizirana. 

 

142006 Projekt ureditve brvi pri Tržnici Cerknica 3.050 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 letu smo zaključili investicijo prenove tržnice. V nadaljevanju želimo prenoviti še brv 
čez Cerkniščico, zato smo predhodno pripravili strokovne podlage (hidrologijo, IDZ, DIP, ...) in 
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planirali sredstva za pripravo razpisne dokumentacije za objavo javnega razpisa za izvedbo, skupaj 
s projektiranjem. Javni razpis je bil konec leta objavljen, a žal neuspešen. Izkazalo se je, da je 
zaradi okoliščin lokacije preveč neznank, zato ni bilo interesa s strani ponudnikov. 

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 73.362 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje: sredstva za podpore fizičnim osebam za 
individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na 
stanovanjskem področju 

 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 73.362 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju: upravljanje in vzdrževanje 
neprofitnih stanovanj, zavarovalne premije, članarine, obveznosti do skladov 

Zakonske in druge pravne podlage 

stanovanjski zakon 

 

1302 Gospodarjenje s stanovanji 73.362 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja stroške upravljanja in vzdrževanja  skupnih delov in naprav stanovanj, katera 
so v lasti Občine Cerknica, tekoče vzdrževanje stanovanj (obnova kopalnic, zamenjava stavbnega 
pohištva, popravila instalacij, krovsko kleparska dela, obnova kotlovnic in rezervni sklad). 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna 101.865 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska in gozdna 
zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč 

 

16069002 Nakup zemljišč 101.865 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 16069002 - Nakup zemljišč: nakupi stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stroški 
povezani z nakupi (geodetske storitve, odškodnine, notarske storitve... 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage: 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15); 

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 
34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16); 
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Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)  

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 
57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17-odl. US in 27/17)    

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 
27/17-ZKme-1D in 79/17)   

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – 
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16)     

Statut Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/2017-uradno prečiščeno besedilo), in druga 
zakonodaja. 

 

146001 Odkupi zemljišč in odškodnine za zemljišča 101.865 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki 146001 Odkupi zemljišč in odškodnine za zemljišča je bilo v letu 2017 porabljenih 
skupaj 101.865,30 EUR, in sicer: 

- postavka 40292000 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, sodnih izvršiteljev..:  

V letu 2017 je bilo za ta namen porabljenih 235,46 EUR. V navedeni postavki so zajeti stroški 
prevajalskih storitev, notarskih overitev, stroški priprave nekaterih pogodb in zemljiškoknjižnih 
dovolil ter stroški odvetnikov, ki zastopajo Občino Cerknica v posameznih postopkih pred sodišči. 

- postavka 40299904 Davek od prometa nepremičnin:  

V letu 2017 je bilo v ta namen porabljenih 506,44 EUR. 

- postavka 42060000 Nakup zemljišč:  

V letu 2017 je bilo za ta namen porabljenih 101.123,40 EUR. Podrobnejše vsebinske obrazložitve 
se nahaja v poročilu o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2017. 

Tekom leta 2017 je občinski svet obravnaval še nekaj popravkov in dopolnitev načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja za leto 2017.   

V okviru Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 in dopolnitev, je 
Občina Cerknica od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 odkupila nepremičnine, ki so razvidne iz »Seznama 
pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2017«, ki je priloga tega zaključnega računa. 

Iz postavke Nakupi zemljišč izhaja, da je bilo v letu 2017 porabljenih 101.865,30 EUR.  

Podrobnejše obrazložitve so podane v prilogi tega akta. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 146.188 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Zdravstveno varstvo zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju 
lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju 
zdravstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema 
zdravstvenega varstva znotraj razvojne strategije RS in vključevaje strategije in razvojne usmeritve 
zdravstvenega varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in merila oblikovanja mreže javne 
zdravstvene službe 

na primarni ravni, spremljanje razvoja zdravstvenega varstva ter opredeljuje odgovornosti za 
izvajanje nacionalnega programa zdravstvenega varstva. 
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1702 Primarno zdravstvo 67.926 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 1702 - Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske 
dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih 
zdravstvenih dejavnosti 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Čim boljša in za prebivalce občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih 
storitev z zagotavljanjem ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti na primarni ravni in 
z urejanjem ustreznih razmerij med izvajalci storitev na primarni ravni. 

Zagotovljena je bila ustrezna dostopnost do zdravstvenih storitev na primarni ravni tako z vidika 
zagotavljanja mreže izvajalcev zdravstva na primarni ravni. 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 67.926 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov: preventivni programi, reševalna služba, 
investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov in nakup opreme 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: 

 zakon o zavodih 

 zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

 resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 

 zakon o zdravstveni dejavnosti 

 odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

Čim boljša in za prebivalce občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih 
storitev z zagotavljanjem ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti na primarni ravni in 
z urejanjem ustreznih razmerij med izvajalci storitev na primarni ravni. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Zagotavljanje sredstev za preventivne programe in reševalno službo. 

0701 Preventivni programi 10.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zdravstveni dom Cerknica - Loška dolina je v letu 2017 nadaljeval  s preventivnimi programi, ki  jih 
je začel izvajati že v preteklih letih;  to so šola za starše, posvetovalnica za družino, izobraževanje 
v obliki delavnic zdravega življenja (dejavniki tveganja, test hoje, življenjski slog, program SVIT...) . 
Sredstva za ta namen so bila v celoti realizirana. 

 

0702 Reševalna služba 50.525 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 50.525 EUR ali 100% glede na veljavni plan. 

Sredstva so bila namenjena za pokritje 24-urnega delovanja reševalne službe in dežurne službe v 
dejavnosti NMP, ki jih  občine ustanoviteljice (Bloke, Cerknica in Loška dolina) sofinancirajo 
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skladno z dogovorom. 

 

0711 Nakup avtom. zunanjih defribilatorjev - AED z zunanjo 
omarico 7.401 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nabava AED služi dvema ciljema: 

1. Vzpostavitev mreže javno dostopnih AED v okoljih, kjer lokalna enota NMP identificira potrebo 
zaradi daljših dostopnih časov.  

2. Opremljanje enot prvih posredovalcev, ki se v skladu s Pravilnikom o službi NMP vključujejo v 
sistem NMP 

Z nakupom ustrezne opreme se zagotavljajo enaki pogoji za zadovoljevanje skupnih potreb 
prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Z aparati 
upravlja ZD Cerknica. Nabavljeni so bili štirje AED-ji z zunanjo omarico – dva za območje občine 
Cerknica (Ivanje selo in Sveti Vid) ter po en v Občini Bloke - ( Velike Bloke) in Loška dolina 
(Gaber).  kjer ima ZD Cerknica zdravstveni postaji v skupni vrednosti 7.401,40 €. Del sredstev v 
višini 70 % upravičenih stroškov (4.246,70 €) je prispevalo Ministrstvo za zdravje v okviru razpisa 
za investicije na primarni ravni v letu 2017, preostala sredstva v višini 3.154,70 € je prispeval ZD 
Cerknica s porabo dela presežka preteklih let. 

Dobavitelj je bil izbran na podlagi povabila štirim naključno izbranim dobaviteljem. Trije ponudniki 
so podali ponudbo za dobavo AED aparatov. Pogodba je bila podpisana s ponudnikom Meditrina 
d.o.o., ki je podal najcenejšo ponudbo ob izpolnjevanju ostalih pogojev. Realizacija je nižja od 
planirane za 8 %. 

 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 78.261 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program  1707- Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno 
zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Uresničevati določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč in Zakona o nalezljivih boleznih. 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 55.705 € 

Opis realizacije podprograma 

Vsebina podprograma 17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, 
dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za 
občane, državljane RS, ki nimajo statusa zavarovane osebe na drugi podlagi in izpolnjujejo pogoje, 
ki jih določa 

Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnika o merilih za 
ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno 

zavarovanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
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Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. 

Uresničevati določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

 

0703 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov 55.705 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 55.705 € ali 93 % glede na veljavni plan. 

Občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance, državljane 
Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Cerknica, ki niso zavarovanci iz drugega 
naslova. Z uveljavitvijo novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev so do plačila 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičeni tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno 
bivanje. S spremembo zakona pa tudi zakonec ne more biti več zavarovan kot družinski član po 
zakoncu, ki prejema denarno socialno pomoč, pač pa  je upravičen do plačila prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje iz proračuna občine. Število upravičencev se med letom 
spreminja in se giblje med 146 in 194 upravičenci na mesec. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Vsem občanom, ki niso imeli podlage za zdravstveno zavarovanje, je Občina Cerknica zagotovila 
plačila osnovnega zdravstvenega zavarovanja. S tem jim je bilo omogočeno dostopati do 
zdravstvenih storitev na vseh ravneh. 

 

17079002 Mrliško ogledna služba 22.557 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 17079002 - Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe in obdukcij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 

• zakon o nalezljivih boleznih 

• pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Uresničevanje zakonskih določb. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Cilj je zagotavljanje nemotenega izvajanje mrliško pregledne službe. Naloge so bile izvedene v 
skladu z veljavnimi predpisi. 

0704 Mrliško ogledna služba 22.557 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 22.556,83 €, oziroma 80,56 % glede na sprejeti 
proračun.  

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je obveznost občine tudi 
plačevanje mrliško ogledne službe in plačilo odrejenih obdukcij. Stroški na postavki »Mrliško 
ogledna služba« so dokaj nepredvidljivi, ker so odvisni od števila umrlih, prevozov, naročenih 
obdukcij in podobno. V letu 2017 je bilo opravljenih 43 mrliških ogledov in odrejenih 12 sanitarnih 
obdukcij in prevozov na obdukcije. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Naloge so bile izvedene v skladu z veljavnimi predpisi. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.784.378 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in 
financiranje posebnih skupin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o športu 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

 Zakon o varstvu kulturne dediščine 

 Zakon o knjižničarstvu 

 Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti 

 Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

 Nacionalni program za kulturo 

 Nacionalni program športa v RS 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 38.031 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in 
obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

, oz se ohranja arhitekturne in rokodelske presežke iz posameznih zgodovinskih obdobijVarovanje 
in vzdrževanje, celovite prenove in izvedba investicijsko vzdrževalnih del na objektih, ki 
predstavljajo kulturno dediščino v lokalnem okolju. Cilj je, da se ohranja objekte v ustrezni kondiciji, 
s tem pa se ohranja spomin na zgodovinske dogodke in osebnosti. 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 18.535 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 18029001 - Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito 
kulturnih spomenikov, prenova, obnova in vzdrževanje kulturnih spomenikov, dejavnost javnih 
zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena 

 

0605 Spomeniško - varstvene akcije za sakralne objekte 18.535 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila na podlagi Javnega razpisa za obnovo in vzdrževanje objektov kulturne dediščine 
dodeljena za obnovo šestih cerkva v skladu s pogoji in merili razpisa. Postavka ni bila v celoti 
realizirana, ker na dveh objektih, ki so jim bila dodeljena sredstva, dela niso bila izvršena, zaradi 
nepredvidenih okoliščin višje sile in dodatnih del, ki jih niso mogli predhodno predvideti. Okoliščine 
so obrazložili in utemeljili. 
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0606 Vzdrževanje memorialne dediščine 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila na podlagi pogojev Javnega razpisa za obnovo in vzdrževanje objektov kulturne 
dediščine dodeljena Združenju borcev za vrednote NOB, za obnovo štirih obeležij, ki jih žal niso 
realizirali zaradi nepredvidenih okoliščin, ki so jih utemeljili in obrazložili. 

 

18029002 Premična kulturna dediščina 19.496 € 

Opis realizacije podprograma 

18029002 Premična kulturna dediščina: odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega 
arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski 
programi in projekti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) 

 zakon o varstvu kulturne dediščine 

 pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine 

 pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid 
muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Vzpostavljanje pogojev za zbiranje in hranjenje premične kulturne dediščine, delovanje muzeja na 
tem področju ter izvajanju njihovih programov in projektov. 

Cilj je ohranjanje premične kulturne dediščine Cerknice in okolice. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Cilj je obdelava in hranjenje premične kulturne dediščine, ki je bila izkopana na arheološkem 
najdišču pri gradnji novega vrtca. Cilj je bil dosežen v okviru razpoložljivih sredstev. 

 

0620 Poterenska obdelava arhiva najdišča Cerknica - vrtec - 
grobišče Svinja gorica (EŠD 10911) 19.496 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 100 % glede na veljavni plan. 

 

Arheološko izkopavanje poleti 2012 je na območju igrišča vrtca odkrilo obsežno antično grobišče iz 
1. stoletja n. št. z več kot sto žganimi grobovi, ki so bili vklesani v skalno osnovo. Najdenih je bilo 
preko 3000 predmetov iz železa, svinca, brona, srebra, stekla, lesa in keramike. Med drugim so 
bile odkrite tudi železne šivanke, vejnik in škarje za striženje ovac. Občina je bila dolžna na podlagi 
izdanega kulturnovarstvenega soglasja zagotoviti in financirati tudi poterensko obdelavo arhiva 
najdišča Cerknica - vrtec, in sicer za računalniško obdelavo dokumentacije, vizualno  grafično 
dokumentiranje, analize, konzerviranje in restavriranje najdb ter izdelavo končnega poročila. 
Obveza občine s sklenitvijo pogodbe z izvajalci poterenske obdelave, je bila predpogoj za izdajo 
soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine za izdajo uporabnega dovoljenja za novozgrajeni 
vrtec v Cerknici. 

 

Poterenska obdelava bi se morala  skladno s pogodbo zaključiti  decembra 2016, vključno s 
katalogom, v katerem so predstavljeni najdeni predmeti. Izvajalec je zaprosil za podaljšanje roka 
izvedbe, zaradi zahtevnega restavriranja najdenih predmetov. Z izvajalcem Arheološke raziskave, 
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Vesna Merc s.p., je bil podpisan aneks za podaljšanje roka izvedbe do oktobra 2017. Izvajalec je 
zaključil poterensko obdelavo skladno s pogodbo in predal naročniku končno poročilo o izvedenih 
arheoloških izkopavanjih in raziskavah ob gradnji na najdišču Cerknica - Grobišče Svinja gorica 
(EŠD 10911) na lokaciji Cerknica - vrtec. Poročilo obsega 240 strani tekstualnega dela in več kot 
400 strani prilog (tlorisi najdišč, načrti 173 grobov, risbe in grafike najdenega gradiva, geološke 
analize, arheobotanične in antrakološke analize, arheozoološke analize, osteološka analiza, 
numizmatična analiza, petrografska analiza in analiza žlindre. 

 

1803 Programi v kulturi 596.889 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 1803 - Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško 
dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge 
programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje 
in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih 
dejavnosti v občini. 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 425.580 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne 
knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd., 
izgradnja, obnove in nakup opreme za knjižnice. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) 

• pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na 
področju kulture 

• pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa 

• kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji 

• zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) 

• uredba o osnovnih storitvah knjižnic 

• pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 

• odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Izvajanje knjižnične dejavnosti v skladu z Zakonom o knjižničarstvu. Zagotavljati minimalno en 
izvod vsake izdane publikacije, ohranjati nivo servisiranja uporabnikov storitve ter povečevati 
število uporabnikov ter število izposojenih publikacij. 

Cilj je krepitev dosegljivosti knjižnične dejavnosti vsem občanom tako z oblikovanjem bolj 
dostopnega delovnega časa odprtosti knjižnice, kakor tudi s približevanjem možnosti izposoje in 
vračila z delovanjem v enotah. Cilj je tudi posodabljanje oprem predvsem pri avtomatizaciji vračila 
izposojenega knjižničnega gradiva in razvoj novih programov predvsem na področju 
vseživljenjskega učenja. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Ohraniti nakup publikacij in izvajanje storitve knjižničarstva na nivoju preteklega leta. 
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060100 Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 379.380 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 379.380 € ali 100 % glede na veljavni plan. 

Financiranje knjižnice je določeno od 51. do 57. člena Zakona o knjižničarstvu. Dejavnost knjižnice 
se financira iz javnih sredstev, plačil uporabnikov in drugih virov. Z javnimi sredstvi se pokrivajo: 
stroški za plače, materialni stroški za delo, nakup knjižničnega gradiva in  nakup in vzdrževanje 
opreme. Sredstva za izvajanje javne službe knjižnice zagotavlja ustanovitelj in drugi pogodbeni 
partnerji na podlagi pogodbe, na osnovi programa dela in finančnega načrta, pripravljenega  v 
skladu z Zakonom o knjižničarstvu.  

Knjižnica  deluje v štirih enotah za vse tri občine, ima 13,6 redno zaposlenih zaposlenih delavcev. 
Upravni, strokovni knjižnični delavci in tehnični delavci delujejo v štirih enotah po principu števila 
prebivalcev. Sredstva za izvajanje dejavnosti knjižnice, so v obsegu primerne porabe. Iz proračuna 
za leto 2017 je Občina Cerknica zagotovila sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 
245.800 € in 107.000 € za izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe (pisarniški in 
splošni material in storitve, energija in komunalne storitve, prevozni stroški,tekoče vzdrževanje 
idr.),  Občina Loška dolina in Občina Bloke pa sta na podlagi Zakona o knjižničarstvu zagotovili 
preostala potrebna sredstva, ki jih vsako leto pogodbeno dorečeta z zavodom. Knjižnica Jožeta 
Udoviča deluje na območju treh notranjskih občin: Cerknice, Loške doline in Blok ter ima 133.817  
knjižničnih enot (knjige, dvd, cd, cd-rom, serijske publikacije, revije in časopisi) ter 20 računalniških 
mest z dostopom do interneta za uporabnike, študijsko čitalnico, ločen oddelek za mladino in 
odrasle, domoznanski oddelek, Udovičevo spominsko sobo, ter dvorano za prireditve.  Knjižnica se 
povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem, ki povezuje oseminpetdeset knjižnic z 
njihovimi enotami, ki delujejo na območju 212 občin. Sodeluje tudi  v sistemu vzajemne 
katalogizacije in omogoča prost dostop do bibliografskih podatkov in sodeluje v sistemu 
medknjižnične izposoje. Knjižnica prireja razstave, literarne večere, literarne uganke in druge 
kulturne ponudbe. Centralna knjižnica je odprta od jutra do večera in tudi ob sobotah - 50 ur na 
teden, enoti Rakek in Stari trg - 17 ur na teden in enota  Nova vas - 10 ur na teden. Knjižnica 
dosega  predpisan obseg  gradiva, ki je predpisan z normativi za posamezni tip knjižnice. Knjižnica 
vsako leto prispeva v sistem cobiss kreirane prispevke. Samo v letu 2017 je tako prispevala 387 
prispevkov. 

 

060101 Nakup knjig Knjižnica J. Udoviča Cerknica,Enota Rakek38.700 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila v celoti realizirana. 

Občina je dolžna sofinancirati nabavo knjig v višini 50% potrebnih sredstev, ostalih 
50% zagotavlja Ministrstvo za kulturo. V okviru finančnega plana je knjižnica 
planirala prihodke s strani Občine Cerknica za nakup knjig za knjižnico v Cerknici 
in za nakup knjig za  knjižnico na Rakeku, kar je v skladu s predpisanimi normativi. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Knjižnici so bila nakazana sredstva na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju za ohranjanje 
doseženih normativov za splošne knjižnice. 

060102 Oprema knjižnice 4.500 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Knjižnica Jožeta  Udoviča je planirana sredstva namenila za nakup regalov ter predalnikov v 
matični knjižnici v Cerknici, in sicer v planirani višini. Občina je Knjižnici refundirala sredstva na 
podlagi predloženih računov oziroma listin. 
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060103 Splošna amortizacija 3.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Amortizacijska sredstva za Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica so realizirana v planiranem obsegu 
za nujna obnovitvena dela, ki so bila v letu 2017 namenjena za obnovo pločnika pred glavnim 
vhodom matične knjižnice. 

 

18039003 Ljubiteljska kultura 82.400 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 18039003 - Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada 
za ljubiteljske kulturne dejavnosti, dejavnosti Zveze kulturnih organizacij in programov kulturnih 
društev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) 

 pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo 
iz proračuna Občine Cerknica 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti kulturnih društev v našem prostoru, ki 
delujejo po principu ljubiteljskih izvajalcev. 

Cilj na področju ljubiteljske kulture je, da se društvom zagotavlja ustrezna strokovna podpora pri 
izvajanju njihovih programov dela na vseh področjih dela kulturnih društev. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov. Število izbranih programov rednega 
dela društev s področja ljubiteljske kulture je bilo enako, kot leto prej. Glede na razpoložljiva 
sredstva je bilo potrebno zmanjšati število projektov, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev. 

060300 Programi na podlagi razpisov 65.400 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupaj je bilo  porabljeno 65.400,00 € ali 100 % glede na veljavni plan.  

Sofinanciranje je namenjeno za izvajanje dejavnosti programov, projektov, izobraževanja, 
založništvo, nakup opreme in osnovnih sredstev, stroške delovanja društev in za izvedbo 
posameznih projektov. Sredstva so bila razdeljena na podlagi razpisa in sklenjenih pogodb s 
posameznimi izvajalci kulturnih programov in projektov. Izbore programov in projektov je na podlagi 
kriterijev in meril pripravila strokovna komisija, ki jo je imenoval župan, z izvajalci pa so bile 
sklenjene pogodbe.  

Na Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov  in projektov v Občini Cerknica za  leto 2017  
se je prijavilo 31 vlagateljev. Komisija za izbor  kulturnih programov in projektov je vse pravilne 
vloge obravnavala in ocenila na podlagi Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje  kulturnih 
programov in projektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Cerknica. Pogoje za sofinanciranje je 
izpolnjevalo 28 vlagateljev. Zavod Pekarna je odstopil od pogodbe, Zveza kulturnih organizacij in 
Skontoplus  pa nista uspela realizirati vseh prijavljenih projektov, zato so se v skladu s Pravilnikom 
v mesecu decembru nerealizirana sredstva razdelila društvom, ki so financirani za  Javni kulturni 
program, sorazmerno glede na število točk, ki so jim bila dodeljena ob točkovanju. Dodatna 
sredstva so posebej prikazana v tabeli.  

Izvajalci programa kulture v Občini Cerknica, ki imajo podpisane pogodbe oziroma se financirajo ali 
sofinancirajo iz občinskega proračuna, morajo v skladu z 22. členom Odloka o uresničevanju 
javnega interesa na področju kulture v Občini Cerknica, predložiti občinski upravi poročilo o izvedbi 
programov in projektov za preteklo leto ob naslednji prijavi na razpis oziroma najkasneje do 
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28.02.2018.  

Poročilo o realizaciji programov na področju kulture v letu 2017 je predstavljeno v nadaljevanju za 
posamezna društva.  

društvo/ 
zavod 

program oprema izobraže- 
vanje 

zalo-
žništvo 

str. 
delovan. 

projekti dodatna 
sredstva 

SKUPAJ 

KD Godba 5.721,67 2.000,00 1.426,00 - 800,00 460,00 403,30 10.810,97 

KD Big 
band 
Cerknica 

2.247,16 2.800,00 206,00 900,00 142,00 900,00 158,39 7.353,55 

KUD 
Paleta 

1.163,94 100,00 - - 250,00 300,00 82,04 1.895,98 

KD Fran 
Gerbič 

3.092,05 - - - 400,00 1.275,00 217,95 4.985,00 

Pevski 
zbor Tabor 
in Kres 

2.081,86 - - - 438,00 - 146,74 2.666,60 

Društo 
General 
Maister 

- - - - - 350,00 - 350,00 

KD 
Menišija 

1.217,75 - - - - - 85,84 1.303,59 

MTP Klub 
Mace 

- 815,50 - - - 770,00 - 1.585,50 

Društvo 
Lovrenc  

1.243,89 200,00 - - - - 87,68 1.531,57 

Fl_etno - 200,00 - - 224,00 - - 424,00 

ŽePZ Lipa 957,14 - - - - - 67,47 1.024,61 

Zavod 
Pekarna 

- - - - - - - - 

KD 
Notranjska 

- 109,50 - - - 860,00 - 969,50 

Salezijansk
i mladinski 
center 
Cerknica 

- - - - - 430,00 - 430,00 

Združenje 
borcev z 
avrednote 
NOB 

- - - - - 260,00 - 260,00 

ZLDN - 
Notranjski 
rogisti 

927,15 - - - - 200,00 65,35 1.192,50 

Društvo 
Notranjskih 
kulturnikov 
Krpan 

1.073,22 - - - 600,00 340,00 75,65 2.088,87 

KD Rak 
Rakek 

11.989,20 275,00 768,00 100,00 650,00 3.835,00 845,07 18.462,27 

NŠK 
Cerknica 

- - - - - 400,00 - 400,00 

TKD 
Sovica 

- - - - - 170,00 - 170,00 

Skontoplus 
d.o.o. 

- - - - - 145,00 - 145,00 
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Društo 
ljubiteljev 
narodnoza
b. glasbe 
Jelen 

1.180,08 - - - - 275,00 83,18 1.538,26 

Društvo 
Plesonoga 

2.229,47 - - - 296,00 445,00 157,15 3.127,62 

Mitja 
Manček 

- - - - - 430,00 - 430,00 

ZKO 
Cerknica 

- - - - 260,00  - 260,00 

Društvo 
ETNO-
EKO 

     640,00 - 640,00 

Društvo 
Ljudski 
pevci 
Jezerci 

1.265,42      89,19 1.354,61 

SKUPAJ 36.390,00 6.500,00 2.400,00 1.000,00 4.060,00 12.485,00 2.565,00 65.400,00 

 

 

  

060301 Javni sklad za ljubiteljsko kulturo 5.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru organiziranja, delovanja in razvijanja  kulturne dejavnosti ima pomembno vlogo Javni 
sklad Republike Slovenije za kulturno dejavnost - Območna izpostava Cerknica, ki deluje v okviru 
veljavne zakonodaje in pokriva tri sosedske občine in sicer: Cerknico, Loško Dolino in Bloke.  
Skladno z veljavno zakonodajo, zagotavlja Občina Cerknica, poleg sofinanciranja izvajanja 
programov tudi prostorske pogoje za delovanje sklada. Sredstva so bila realizirana v planirani 
višini. Cerkniška območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti na območju občine 
Cerknica sodeluje z zvezami, kulturnimi društvi, z matičnima osnovnima šolama in podružničnimi 
šolami ter z vrtcem. Kulturna društva delujejo v različnih dejavnostih in sicer: v glasbeni dejavnosti 
(odrasli pevski zbori, predšolski, otroški in mladinski pevski zbori, klasična glasba in instrumentalne 
zasedbe), gledališki, plesni (folkorne skupine), likovni dejavnosti in fotografiji, literarni dejavnosti in 
na področju kulturne dediščine. Na nekaterih področjih je bilo zaznati presenetljive presežke, pri 
nekaterih kulturnih dejavnosti pa se je izkazalo, da bo tudi v bodoče potrebno vlagati trud tako v 
spodbujanje razvoja samih dejavnosti kot tudi v izobraževanje ustreznega kvalitetnega kadra. 
Program izpostave je naravnan tako k dvigovanju kakovostne ravni na vseh področjih, razvijanju 
vseh zvrsti kulturnega udejstvovanja kot tudi regionalni pokritosti delovanja društev. Za izvajanje 
programa (organiziranje in sodelovanje tekmovanj po posameznih področjih) je sklad prejel 
sredstva  JSKD-ja in iz dotacij občin  Cerknica, Loška dolina  in Bloke. 

V let 2017 je sklad izvedel vse zastavljene programe, in sicer 8 na območnem nivoju ter 
samostojno regijsko srečanje odraslih folklornih skupin ter bogat program v okviru tedna ljubiteljske 
kulture. 

Izvedba območnega programa: revija plesnih ustvarjalcev (24 točk), revija otroških in mladinskih 
pevskih zborov ( 11 zborov), srečanje otroških gledaliških skupin (3 skupine iz OŠ), srečanje 
otroških folklornih skupin (4 domače FS in 2 gostujoči), revija odraslih pevskih zborov (10 zborov), 
srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ( 5 domačih točk in 3 gostujoče), sodelovanje na 
območni likovni razstavi v Logatcu z odraslimi udeleženci (2 udeleženca), sodelovanje na regijski 
likovni razstavi v Kočevju za odrasle (3 udeleženci), sodelovanje na otroški likovni razstavi Oblak, 
voda, kristal, na Vrhniki (5 udeležencev). 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sklad je v celoti realiziral zastavljen program. 

060303 Programi na podlagi javnega poziva - prireditve 
občinskega pomena 12.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod to postavko so bila planirana sredstva v skupni višini 12.000,00 evrov, realizacija je bila 
izvedena v celoti.Sredstva so bila razdeljena na podlagi Javnega poziva za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje javnih kulturnih prireditev, ki so v interesu Občine Cerknica. Na podlagi kriterijev iz 
poziva so bile za izvedbo posamezne prireditve občinskega pomena sklenjene pogodbe s 
posameznimi prijavljenimi izvajalci. In sicer z Združenjem borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja Cerknica je bila podpisana pogodba o izvedbi in sofinanciranju 
prireditve za praznik dan boja proti okupatorju in praznik  dela 1. maj  v  Občini Cerknica za leto 
2017, v skupni višini 3.000,00 evrov. S Kulturnim društvom Godba Cerknica je bila podpisana 
pogodba o izvedbi in sofinanciranju dveh prireditev in sicer za prireditev ob dnevu državnosti 
"Poletni večer" in prireditev "Novoletni koncert" ob prazniku dan samostojnosti in enotnosti v 
mesecu decembru, v Občini Cerknica za leto 2017 v skupni višini 6.000,00 evrov.  Kulturnemu 
društvu Godba Cerknica pa so bila v mesecu januarju  2017 nakazana sredstva v višini 3.000,00 € 
za izvedeno prireditev v mesecu decembru 2016, Novoletni koncert ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti. 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 79.233 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, sofinanciranje glasil, 
oglaševanje, najem strežnika 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o medijih 

 

2600 Informativna dejavnost 22.300 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški informiranja se nanašajo na plačljive oblike informiranja o delu organov občine in drugih 
aktualnih dogodkih, in sicer naslednje redne oblike informiranja: informiranje prek lokalne tv in 
lokalnega radia, stroški gostovanja spletne strani na strežniku, vzdrževanje in administracija 
spletne strani, obveščanje javnosti o dogodkih prek spletne strani Novice z Notranjske, objavljanje 
novic v regijskem časopisu Notranjsko primorske novice ter ostale priložnostne oblike informiranja 
občanov. 

 

2601 Slivniški pogledi 56.933 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Slivniški pogledi so se v drugi polovici leta vsebinsko in oblikovno nekoliko nadgradili. Dodale so se 
nekatere nove rubrike ter uporabile oblikovne spremembe, ki omogočajo prijetnejše branje (tip in 
velikost pisave, razmaki med vrsticami) in lepši videz strani (drugačni poudarki, senčenje, navedbo 
avtorjev…). Glasilo se je tiskalo na drugačen papir, da ni bil tako svetleč kot prejšnji, papir pa je 
tudi slovenskega izvora. Navedene spremembe finančno niso vplivale na ustvarjanje glasila. 

Glavne rubrike se objavijo v vsaki številki (intervju, tema meseca, občinske strani, šport, kultura…), 
nekatere pa izmenično. Tako so bile pripravljene številke v obsegu od 36 do 52 strani, dodane pa 
so jim bile še uradne (obseg je odvisen tudi od potreb Občine Cerknica po številu uradnih strani). 
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Več strani pomeni višje stroške tiska in distribucije. Skupno se je v letu 2017 pripravilo za 10 
odstotkov več strani kot v letu 2016 (v povprečju je imela številka 45 strani - 4 več kot lani). 

Za leto 2017 so bili načrtovani odhodki v višini 57.569,95 €, realizacija znaša 56.933,18 €, kar je za 
1,1  odstotek nižja od načrtovanega, saj se je kljub nižji postavki v primerjavi z letom 2016 (za 4 %) 
tudi v letu 2017 poskušalo znižati stroške povsod, kjer je bilo mogoče. Najbolj se je znižalo stroške 
distribucije, za 27 % (zaradi sklenitve krovne pogodbe s Pošto Slovenije).  

Stroški honorarjev so znašali 10.548,26, kar je za 5,9 % več od načrtovanja za leto 2017. Tudi 
sejnine za člane uredniškega odbora so zaradi višjih prispevkov na sejnino 1 % višje kot leta 2016, 
nagrada urednika in stroški oblikovanja pa so v mejah načrtovanega. 

V letu 2017 se je treh letih izhajanja Slivniških pogledov le doseglo boljši odziv oglaševalcev. V 
zadnjih številkah se je namreč približalo načrtovanemu obsegu prihodkov od oglaševanja. Skupna 
realizacija prihodkov iz oglaševanja v minulem letu znaša 80 % in delež prihodkov v primerjavi s 
skupnimi stroški se bliža 25 %, katere se je načrtovalo ob pričetku izdajanja glasila. Prihodki od 
oglaševanja so v letu 2017 skupno znašali 6.287,67 €. 

Posebej nas veseli, da so med oglaševalci tudi domači poslovni subjekti, ki so bili doslej v manjšini. 

 

18039005 Drugi programi v kulturi 9.676 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 18039005 - Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih 
objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), 
najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov 
(knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov 
in večnamenskih kulturnih centrov). 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o društvih 

zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

zakon o varstvu kulturne dediščine 

zakon o knjižničarstvu 

zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

 

060402 Kulturni dom Cerknica - funkcionalni stroški 9.676 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za funkcionalne stroške kulturnega doma, in sicer za stroške elektrike, 
ogrevanja, zavarovanja, čiščenja, varovanja, komunalne storitve in tekoče vzdrževanje objekta v 
višini 9.623,55 evrov, ki so nastali oziroma bili naročeni v letu 2016, v plačilo pa so zapadli v letu 
2017. Z dnem 1.1.2017 je Občina Cerknica prenesla Kulturni dom v upravljanje Javnemu zavodu 
Notranjski regijski park, tako da so nadaljnji stroški, ki so nastali v letu 2017 neposredno bremenili 
javni zavod. Postavka je realizirana v okviru  plana. 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 2.149.458 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti vključujejo sredstva za financiranje 
programov na področju športa in programov za mladino. 



OBČINA CERKNICA 

Zaključni račun 2017 

 

101 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

- zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture dostopne za vse udeležence v športu 

- omogočanje strokovnega dela v športu 

- omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, 
prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja 

18059001 Programi športa 2.107.008 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 18059001 - Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje športne 
zveze, nagrade za športnike, financiranje športa v društvih, upravljanje in vzdrževanje športnih 
objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup in gradnja in obnova športnih objektov 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o športu 

080100 Financiranje programov športa na podlagi razpisa 154.502 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s prijavami na Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerknica 
za leto 2017, je komisija, ki jo je imenoval Župan Občine Cerknica, na podlagi sprejetega letnega 
programa športa za leto 2017 in veljavnega pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v 
Občini Cerknica, opravila strokovni pregled popolnih vlog, ocenila vloge, obdelala in pripravila 
predlog izbora vsebin športnih programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev. V letu 2017 so 
bila razdeljena sredstva 28 posameznim prijavljenim izvajalcem in sicer naslednjih športnih 
programov: športna vzgoja otrok in mladine, športna dejavnost študentov, športna rekreacija, 
kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov ter razvojne in strokovne naloge na področju 
športa. Tudi v letu 2017 je bil glavni poudarek namenjen programom športa otrok in mladine, tako 
od predšolskih otrok do mladincev. Občina je povečala sredstva, ki so bila namenjena za programe 
športa otrok in mladine in s tem je tudi uresničevala začrtane cilje s strani države. Vso pozornost 
smo posvetili tudi usposabljanju in izobraževanju lastnega strokovnega kadra. Z izvajalci so bile 
podpisane pogodbe, na podlagi katerih so morali posamezni izvajalci podati dva poročila : enega v 
mesecu juniju in drugega v mesecu decembru, ter končno finančno poročilo o izvedbi programa. 

 

080101 Športna zveza Cerknica 5.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov finančno računovodskega servisa, nabavo priznanj, 
obveznosti do Olimpijskega Komiteja Slovenije - združenje športnih zvez in ostalih administrativno 
materialnih stroškov, vključno s prevoznimi stroški. Športna zveza Cerknica je osrednja športna 
organizacija in kot strokovni organ nudi pomoč svojim članicam s sedežem v občini Cerknica, kakor 
tudi Občini Cerknica. Trenutno je včlanjenih v zvezo 27 aktivnih športnih društev. 

 

080201 Športna dvorana Cerknica 49.576 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 so bili stroški športne dvorane, poleg običajnih kot so ogrevanje, čiščenje, komunalne 
storitve, redno vzdrževanje tudi namestitev dvižnih košev še na 1/3 igrišča za košarko za potrebe 
najmlajših v osnovni šoli ter delna obnova dela tribune, ki se bo nadaljevala in dokončala v letu 
2018 z zamenjavo talne obloge in fiksnih sedežev. 
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080202 Telovadnica Rakek 4.046 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi pogodbe o kritju stroškov telovadnice Rakek z Osnovno šolo Jožeta Krajca Rakek so se 
sredstva porabila za redno vzdrževanje, električno energijo, ogrevanje ter komunalne storitve. 

080203 Nogometno igrišče Cerknica - Koleno 2.731 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na nogometnem igrišču Cerknica so bila sredstva porabljena za komunalne storitve - poraba vode, 
ter električno energijo in tekoče vzdrževanje 

 

080204 Nogometno igrišče Rakek - Športni park Rakek 3.725 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za porabo vode, električno energijo ter tekoče vzdrževanje z nabavo 
malega kontejnerja za shrambo kosilnice. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

080206 Kegljišče Cerknica 1.864 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za nujna vzdrževalna dela na kegljišču. 

 

080207 Športna dvorana RAKEK - izgradnja 1.704.018 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po končani projektni nalogi, po sprejeti predinvesticijski zasnovi in investicijskem programu 
izgradnje športne dvorane Rakek, je bil konec leta 2016 izveden Javni razpis za izbor izvajalca del. 
Izvajalec, ki je bil izbran v skladu z določili predpisov iz področja javnega naročanja, je konzorcij 
družb v skupnem nastopu in sicer: RIKO d.o.o., AS-PRIMUS d.o.o. in JELOVICA HIŠE d.o.o. 
Izvajalec bo izgradnjo realiziral predvidoma do začetka naslednjega šolskega leta 2018/19 in sicer 
po principih, ki izhajajo iz Rumene knjige FIDIC. To pomeni, da bo, oziroma že izvaja naslednje 
aktivnosti: 

izdelava projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, izdelava projekta za 
izvedbo, izgradnjo objekta ter dobavo in montažo vse opreme, pridobitev uporabnega dovoljenja, 
poizkusno obratovanje objekta, predajo objekta naročniku po končanem preizkusu obratovanja ter 
odpravo morebitnih pomanjkljivosti v garancijskih rokih. 

Dela v letu 2017 so se izvajala v skladu z načrtom oziroma terminskim planom. Sredstva so bila 
porabljena za plačilo posameznih situacij pri izgradnji nove športne dvorane na Rakeku.  Poleg 
tega so bila sredstva izplačana še za izvajanje storitev svetovalnega inženiringa in strokovnega 
gradbenega nadzora pri projektiranju in gradnji ŠD Rakek ter varnosti pri delu. 

Potrebno je poudariti, da smo se, po pridobitvi gradbenega dovoljenja v mesecu aprilu 2017, 
uspešno prijavili na dva razpisa in sicer EKO sklada, kjer smo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih 
sredstev v višini 713.225,00 EUR, ter ministrstva za izobraževanje, znanost in šport - direktorata za 
šport, kjer smo eni od petih občin v Sloveniji, prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev za leto 
2018 v višini 448.000,00 EUR.  

Poleg navedenega smo se prijavili tudi na razpis Fundacije za šport, na katerega rezultate še 
čakamo. 
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080208 Športni park Grahovo 5.073 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za čiščenje in komunalne storitve telovadnice, ter tekoče vzdrževanje 
celotnega kompleksa športnega parka pri osnovni šoli v Grahovem. 

 

080210 Zunanje igrišče pri O.Š. Begunje 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 ni bilo stroškov realizacije. 

 

080212 Zunanje igrišče pri OŠ Cerknica 17.384 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za popravila oziroma vzdrževanje kompleksa zunanjega igrišča ter za 

montažo ograje z vrati ob cesti proti kapelici. 

 

080213 Skate steza in fitnes center na prostem - postavitev 159.088 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po izvedbi projektne dokumentacije, sprejetem DIIP-u, je bil konec leta 2016 izveden Javni razpis 
za izbor izvajalca del. Izvajalca, ki sta bila izbrana v skladu z določili predpisov iz področja javnega 
naročanja, sta bila partnerja v skupnem nastopu, ki sta investicijo izvajala v celoti in sicer Lesnina 
MG Oprema iz Ljubljane in PRO-CONCRETE iz Nove Gorice.  

Sredstva so bila porabljena za izvedbo in dokončanje del za izgradnjo skate steze in fitnes centra 
na prostem. Dela so bila zaključena že pred planiranim zaključkom del in sicer v mesecu juniju 
2017. 

Pri tem smo se uspešno prijavili na razpis Fundacije za šport, kjer smo sklenili pogodbo o dodelitvi 
nepovratnih sredstev v višini 22.353,00 EUR. 

 

18059002 Programi za mladino 42.450 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 18059002 - Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje 
dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok 
in mladine, sofinanciranje prireditev v zvezi z mladino, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za 
mladinsko dejavnost. 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o športu 

zakon o društvih 

zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

 pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov oz. projektov 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, 
prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in 
otrok. 
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Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

-   zagotavljanje pogojev za delovanje društev, 

-  sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki so izbrani na javnem razpisu. 

Sredstva so omogočala izvajanje programov za mlade na istem nivoju kot v preteklih letih. 

051000 Programi 30.302 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za mladinske programe so bila za leto 2017 planirana sredstva višini 31.000,00 Eur. Sredstva se 
razdelijo na podlagi javnega razpisa in v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju mladinskih 
programov in projektov, v katerem so določena merila in  kriteriji za razdelitev proračunskih 
sredstev, namenjenih za programe mladih, ki jih občina v ta namen zagotovi v vsakoletnemu 
proračunu. Prejemniki sredstev so dolžni najkasneje do 28. 2. 2018 financerju predložiti vsebinsko 
in finančno poročilo za preteklo leto. Prejemniki sredstev so v primeru nerealiziranih programov 
oziroma projektov dolžni vrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva.  

Skupaj je bilo porabljeno 30.301,81 Eur. Realizacija je nižja, ker Društvo prijateljev mladina 
Notranjska ni izvedlo celotnega programa, za kar poslednično ni bilo upravičeno do izplačila 
celotnih sredstev. 

društvo naziv programa sredstva v EUR 

Društvo prijateljev mladine Otroški parlament, bralna značka, teden 
otroka, aktivnosti med jesenskimi in zimskimi 
počitnic... 

3.698,18 

Baletno društvo program vadba klasičnega baleta za otroke 
in mladostnike  

2.930,91 

Društvo tabornikov Rod jezerska 
ščuka Cerknica 

Celoletni program društva in za stroške 
delovanja 

4.396,36 

NEC Cerknica Program Mladi projekti managerji 1.127,27 

STEG - skavtska skupina 
Cerknica 

Celoletni program društva - letne skavtske 
aktivnosti 

3.720,00 

Salezijanski mladinski center Delovanje klubske dejavnosti, mladinsko 
prostovoljno delo in oratorij 

4.170,91 

VITRA center za uravnotežen 
razvoj 

Program mladinska info točka 1.127,27 

CSD Cerknica Program - pomoč mladim z dodatnimi 
aktivnostmi za mladinsko prostovoljno delo 
za učno pomoč in počitniški program   

4.621,82 

Notranjski študentski klub Delovanje kluba, izvedba projektov ter 
stroške delovanja 

4.509,09 

SKUPAJ  31.000,00 

 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva so omogočala izvajanje programov za mlade na podobnem nivoju kot v preteklih letih. 



OBČINA CERKNICA 

Zaključni račun 2017 

 

105 

052000 Projekti 8.540 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za namen sofinanciranja projektov za otroke in mladino je bilo za leto 2017 planiranih 9.140,00 
EUR. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in v skladu s Pravilnikom. Sredstva so 
bila porabljena v višini 8.539,99 € ali 93,44 % glede na veljavni plan. Društvom se sredstva nakaže 
po realizaciji projekta na podlagi prejetega vsebinskega in finančnega poročila in dokazil o 
realizaciji. Društvo Mladinska komisija PGD Rakek ni predložilo poročila o realizaciji projekta do 
konca leta 2017, zato društvu sredstva niso bila nakazana.   

 

V nadaljevanju sledi seznam izvajalcev mladinskih projektov z opisom projektov in 
višino sofinanciranja: 

izvajalec projekt znesek v EUR 

VDC Postojna letovanje, ekskurzija in prostočasne 
aktivnosti 

711,41 

Plesni klub Evora plesna predstava Ples do nebes z Evoro 2x 
letno 

1.422,83 

ARS PALADA TIŠLER  Poletna šola tujih jezikov 2017 1.422,83 

RK Cerknica projekt naš prosti čas posvečen za otroke 924,84 

Župnijski urad Begunje pri Cerknici Oratorij 250,00 

Mladinska komisija PGD Rakek mladinsko gasilsko športne dejavnosti 0,00 

Društvo ljubiteljev Križne jame spodbujanje aktivnosti mladih na področju 
naravnih vrednot, kulturne dediščine, 
turizma in kulturne krajine 

1.031,55 

Zavod Samostojen si projekt Varni in opolnomočeni 1.351,69 

Andreja Gorjanc, pedagog. in slikarka projekta likovno izobraževalne delavnice 924,84 

OŠ Jožeta Krajca Rakek Švica- mednarodna izmenjava učencev 500,00 

SKUPAJ  8.539,99 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva so omogočala izvajanje projektov za mlade na podobnem nivoju kot v preteklih letih. 

0530 Veter v laseh, s športom proti drogi 1.900 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 je bila pod vodstvom Osnovne šole Notranjskega odreda in Športne zveze Cerknica v 
mesecu juniju na zunanjih športnih igriščih pred Osnovno šolo v Cerknici, organizirana in izvedena 
tradicionalna športno zabavna humanitarna akcija " Veter v laseh, s športom proti drogi ". Čeprav 
udeležba v akciji ni starostno omejena, so se je v celoti udeležili  osnovnošolski otroci iz Osnovne 
šole Notranjski odred Cerknica s podružničnima šolama. Udeleženci so tekmovali v premagovanju 
različnih športnih ovir. Stroški prireditve so bili materialni stroški in sicer: nakup majic, medalj in 
pokalov za najboljše, ter administrativni stroški. 
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0550 Pomoč mladim 1.708 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izvedbo prireditve Žogarija in mini žogarija, ki je potekala maja 

meseca v telovadnici v Cerknici. 

 

0560 Investicije in inv. vzdrževanje prostorov za mlade 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva niso bila realizirana, ker niso bile izkazane potrebe, planirana pa so bila za morebitna 
nepredvidena nujna vzdrževalna dela v prostorih za mlade. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 2.218.609 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, 
osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega 
izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.632.290 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev 
in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo vsem, ki želijo svoje otroke vpisati v 
tovrstne programe. 

19029001 Vrtci 1.632.290 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 19029001 - Vrtci: dejavnosti javnih in zasebnih vrtec (plačilo razlike med ceno 
programov in plačil staršev, dodatni programi v vrtcih, nakup, gradnja, obnove in investicijsko 
vzdrževanje vrtcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

konvencija otrokovih pravic 

 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 

 zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

 zakon o zavodih 

 zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo 

 zakon o vrtcih - uradno prečiščeno besedilo 

 pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 
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 pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

 sklep o določitvi cene programov v vrtcu Martin Krpan Cerknica 

 zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - uradno prečiščeno besedilo 

 pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

 pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji so usmerjeni k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke - Kurikulum 
ter vključevanju čim večjega števila otrok v javne vrtce. Ureditev prostorskih pogojev za izvajanje 
programov predšolske vzgoje v skladu s potrebami in predpisi. 

Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtce. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. 

Zagotovitev kapacitet v vrtcih, ki bodo omogočile vključitev vseh vpisanih otrok v programe 
predšolske vzgoje. 

 

050101 Plačilo razlike med ceno prog. in plač. staršev 935.232 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 935.232 EUR ali 98 % glede na veljavni plan. 

 

Dejavnost predšolske vzgoje urejata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 
Zakon o vrtcih tako, da določata pogoje za njeno opravljanje, način upravljanja in financiranja te 
dejavnosti. Natančnejše pogoje glede kadrov, prostora in opreme vrtcev pa določajo podzakonski 
predpisi, med katerimi sta ključnega pomena  Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih 
za prostor in opremo vrtca in Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za dejavnost predšolske 
vzgoje. Za določanje in izplačevanje plač zaposlenih  v vrtcih velja plačilni sistem, ki ga določa 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive in 
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v šolah in vrtcih v plačilne razrede ter Kolektivna pogodba za 
dejavnost vzgoje in izobraževanja  v Republiki Sloveniji.  

 

Dejavnost se je v letu 2017  izvajala v 27 oddelkih na štirih lokacijah - na lokaciji vrtca v Cerknici 18 
oddelkov, v Grahovem 3 oddelka, na Rakeku v vrtcu 4 oddelki in 2 oddelka v OŠ Rakek za skupno 
507 otrok. Dejansko je na dan 31. 12. 2017 vključenih 495 otrok. Med otroki, ki obiskujejo vrtec, je 
vključenih 5 otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke, katerim je ponujena tudi dodatna 
strokovna pomoč. Na podlagi odločb, ki jih imajo otroci s posebnimi potrebami je zmanjšan 
normativ v oddelkih kjer so vključeni otroci s posebnimi potrebami in sicer za 8 otrok. Cilj je da se 
omogoči vključitev vsem otrokom, ki so izpolnjevali pogoje za vključitev v vrtec. Na čakalnih 
seznamih ostanejo predvsem otroci, ki izpolnijo pogoje za vključitev med letom.  Pričakujmo, da se 
bo trend povečevanja števila vpisov ustalil in da ne bo potrebno odpirati dodatnih oddelkov, saj je 
trenutno vključenih v celodnevne programe vrtca 91 % vseh otrok, ki imajo stalno bivališče v občini  
Cerknica in izpolnjujejo pogoje za vključitev. Število oddelkov se je povečalo iz 18 oddelkov v letu 
2009 (69 % vključenost) na trenutnih 27 oddelkov. Občina aktivno pristopa k racionalni organizaciji 
predšolske vzgoje, s ciljem zmanjšati število prostih mest. Postavljen kazalec je največ 1 % prostih 
mest. Stanje na dan 31. 12. 2017 je 0,80 % oziroma 4 prosta mesta drugega starostnega obdobja. 
Občina tudi v letu 2017 za otroke, ki niso vključeni v vrtec financira izvajanje Cicibanovih uric. 

 

Za plačilo razlike med prispevkom staršev in dejanskimi stroški programov v vrtcu Martin Krpan 
Cerknica se v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št 100/05-uradno prečiščeno 
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besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11-ZUPJS-A in 40/12 - 
ZUJF) zagotovijo sredstva iz poračuna Občine Cerknica vlagateljem s stalnim prebivališčem v 
Občini Cerknica. Sredstva za redno delo vrtca se planirajo na podlagi števila otrok, ki so vključeni v 
vrtec in veljavnih cen oz. dejanskih stroškov storitev. Podlaga za izračun stroškov je zadnja 
potrjena cena, ki velja od junija 2016 dalje. 

 

Razliko med plačilom staršev in dejanskimi stroški zagotavlja proračun lokalne skupnosti v višini 
68,44 % cene posameznega programa, starši so v povprečju prispevali 25,97 % cene 
posameznega programa,  4,51 % cene prispeva MIZŠ, preostanek 1,08 % so sredstva drugih 
občin, katerih vlagatelji imajo vključene otroke v vrtec Cerknica. Prispevek občine se je glede na 
leto 2016 povečal za 0,54 %, ter glede na leto 2015 za 1,51 %,  znižal pa se je prispevek staršev 
za 0,41 % glede na leto 2016 in za 1,27 % glede na leto 2015. 

 

Celotni stroški oskrbnin, ki bremenijo proračun občine so se glede na leto 2016  povečali za  9 % 
oziroma 120.607,23 € in za 15,75 % oziroma 200.706,84 € glede na leto 2015. Na povečanje 
stroškov je vplivalo več dejavnikov, in sicer največji delež predstavlja povečanje števila oddelkov, 
glede na pretekli leti (2017 - 27 oddelkov, 2016 - 26,5 oddelkov in 2015 - 25 oddelkov) in nižji 
prispevek staršev k stroškom oskrbnine. 

 

Opažamo, da se prispevek staršev  znižuje že daljše časovno obdobje, kar nakazuje na to, da kljub 
nizki brezposelnosti dohodki mladih družin padajo. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Občina Cerknica je omogočila vključitev v programe predšolske vzgoje vsem staršem, ki so za to 
izkazali interes in so izpolnjevali pogoje na dan 1. 9. 2017. 

 

050102 Materialni stroški - financiranje ostalih programov 574.381 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 574.381,08 EUR ali 99,98 % glede na veljavni plan. 

 

Sredstva so bila namenjena za obvezno plačilo 23 % cene programa za posameznega otroka v 
breme občine, za izvedbo Cicibanovih in Igralnih uric, spremljevalce otrok s posebnimi potrebami in 
specialnega pedagoga ter za kritje stroškov po  8. členu  Metodologije o določitvi cen programov v 
vrtcih.  Te stroške mora vrtec tekoče usklajevati z ustanoviteljem. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Vsi zastavljeni cilji so realizirani. 

 

050103 Investicijski transfer - Vrtec Cerknica 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki so bila planirana za nabavo pripomočkov za naravoslovje in tehniko, mobilno 
ozvočenje za zunanje prireditve ter za IKT opremo niso bila realizirana. Vrtec je IKT opremo in 
pripomočke nabavil s prihranki materialnih stroškov za tekoče vzdrževanje. 

0502 Plačilo razlike med ceno prog. - vrtci drugih občin 122.676 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 122.676,22 EUR ali 100 % glede na veljavni 
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proračun. 

 

Skladno z Zakonom o vrtcih, se otroci, ki imajo stalno prebivališče v Občini Cerknica lahko 
vključujejo tudi v vrtce izven Občine Cerknica. Običajno se vključujejo v vrtce v krajih, kjer so starši 
zaposleni. Občina je financirala stroške oskrbnine za povprečno 47 otrok na mesec, ki so vključeni 
v druge vrtce na podlagi izstavljenih zahtevkov. Zaradi povečanega števila vključenih otrok v druge 
vrtce planirana sredstva, ki so bila planirana na podlagi števila vključenih otrok v letu 2016, niso 
zadostovala, zato je bila opravljena prerazporeditev sredstev. Financiranje predšolske vzgoje je 
obvezna naloga občine. 

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 0 € 

Opis realizacije podprograma 

Druge oblike varstva in vzgoje otrok: dejavnost predšolske vzgoje na domu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• konvencija otrokovih pravic 

• Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v republiki Sloveniji 

• zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

• zakon o vrtcih 

• zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo 

• zakon o vrtcih - uradno prečiščeno besedilo 

• pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 

• pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

• sklep o določitvi cene programov v vrtcu Martin Krpan Cerknica 

• zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - uradno prečiščeno besedilo 

• pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

• pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev 

 

0504 Sofinanciranje zasebnega varstva otrok 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je na podlagi zakonodaje dolžna sofinancirati zasebno varstvo otrokom, ki niso bili sprejeti 
v javni vrtec in so uvrščeni na čakalni seznam, do sprejema otroka v vrtec, in sicer v višini 20 % 
cene programa v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec in pod pogojem, da ima 
otrok skupaj z enim od staršev stalno bivališče v Občini Cerknica. V letu 2017 ni bil noben otrok 
vključen v zasebno varstvo, ker so se dosedanji otroci vključili v redne programe vrtca. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Občina Cerknica je sofinancirala program predšolske vzgoje vsem staršem, ki so za to izpolnjevali 
pogoje. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 421.229 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države 
na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev 
za pokrivanje dela stroškov osnovne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja - vseh materialnih 
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stroškov, vezanih na uporabo prostora in opreme, stroškov prevoza učencev v osnovne šole, 
financiranje dodatnega programa osnovne šole ter zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje 
osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicij). 
Občina je dolžna sofinancirati tudi osnovno glasbeno izobraževanje in zagotavljati del sredstev za 
potrebe izobraževanja odraslih. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilji osnovnošolskega izobraževanja: 

- kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, ki vključuje razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in 
državljanske (tudi evropske) zavesti,  

- sodobni vzgojno-izobraževalni programi,  

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane urbanistične širitve (nove 
soseske), ter načrtovanje šolskih okolišev, 

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih 
je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, 

-  zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine. 

19039001 Osnovno šolstvo 335.192 € 

Opis realizacije podprograma 

Vsebina podprograma 19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore 
in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih 
šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje 
osnovnih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  

• Zakon o osnovni šoli,  

• Zakon o glasbenih šolah,  

• Odlok o proračunu Občine Cerknica, 

• Odloki o ustanovitvi šol,  

• pogodbe o financiranju osnovnih šol, 

• zakon in predpisi iz področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov, 

• Zakon o uravnoteženju javnih financ,  

• Pravilnik o normativih za osnovne šole,  

• Zakon o javnem naročanju,  

• Zakon o graditvi objektov,  

• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje programov osnovnih šol v skladu z zakonodajo ter 
začetek izvajanja aktivnosti za ureditev prostorov na šolah, kjer je ugotovljena potreba po večjih 
investicijsko vzdrževalnih delih. 
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030101 Financiranje materialnih stroškov – OŠ Cerknica 160.945 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 160.945,12 EUR ali 100% glede na veljavni plan. 

 

Sredstva so bila namenjena za izvedbo vseh obveznosti, ki jih določa področna zakonodaja ter 
programov t.i. nadstandarda, za katere Občina Cerknica zagotavlja sredstva. Stroški varstva za 
podaljšano bivanje se v celoti krijejo s sredstvi ministrstva, občina zagotavlja sredstva za 
materialne stroške elektrike, ogrevanja in  vode ter  za dodatni specifični program – jutranje 
varstvo. Z novim Pravilnikom o normativih in standardih v osnovni šoli, MIZŠ financira le jutranje 
varstvo za učence 1. razreda  devetletke v normativnem obsegu 2 uri dnevno. Potrebe jutranjega 
varstva učencev so večje, saj šola prične z jutranjim varstvom za najmlajše že ob 5.30 uri, kar 
pomeni najmanj 2,5 uri jutranjega varstva dnevno. V enakem obsegu je organizirano tudi jutranje 
varstvo za učence 2. in 3. razreda devetletke, za kar ji MIZŠ ne prizna dodatnih sredstev. Jutranje 
varstvo je organizirano na vseh treh lokacijah, (v Cerknici, Begunjah in v Grahovem). Občina je šoli 
nakazovala sredstva po dvanajstinah z mesečnimi dotacijami skladno s Pogodbo o sofinanciranju 
rednega delovanja zavoda za leto 2017. V šolskem letu 2016/2017 je bilo skupaj vključenih 754 
otrok v 38 oddelkov v OŠ Cerknica, Grahovo in Begunje.  

 

 Postavka je bila realizirana v planirani višini za:  

 

1. stalni materialni stroški: elektrika, ogrevanje, 

    oddelki matične šole - 25 oddelkov                                 45.000 € 

    oddelki dveh podružničnih šol- 13 oddelkov                   42.144 € 

    oddelki podaljšanega bivanja - 9  oddelkov                      5.795 € 

2. stalni materialni stroški: voda, oprema (število otrok),    23.136 € 

3. Drugi stroški prostora (število oddelkov)                         11.616 € 

4. Dodatni program (število otrok)                                       16.873 € 

5. dodatni specifični program (jutranje varstvo - št. otrok)     7.380 €  

6. letni program športa 11€ / otroka                                       8.294 € 

7. Dodatni materialni stroški za kosilnico                             707,12 € 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

skupaj mat. stroški Notranjski odred Cerknica                   160.945,12 € 

 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva so se nakazovala zavodu mesečno na podlagi sprejetega proračuna, ki je upošteval 
finančni plan zavoda, predhodno realizacijo, število oddelkov in otrok ter proračunske možnosti za 
leto 2017. Vsem učencem je zagotovljeno kakovostno osnovnošolsko izobraževanje. 

030102 Splošna amortizacija – OŠ Cerknica 30.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Porabljeno je  bilo 30.000 EUR ali 100% glede na veljavni plan. 

Pri opredelitvi teh stroškov je kot merilo uporabljena normativno opredeljena amortizacija osnovnih 
sredstev, ki izhaja iz normativa gradnje potrebnega prostora in opreme za različne oblike oddelkov 
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v osnovnem šolstvu. V ta namen  so zagotovljena le sredstva za nakup nove opreme in najnujnejša  
vzdrževalna dela. Sredstva so bila realizirana za nakup nove opreme v razdelilni kuhinji v Cerknici. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Predlog pravic porabe temelji na sprejetem in potrjenem finančnem planu zavoda ter pogodbi o 
financiranju 

030103 Investicijski transferi za obnovo – OŠ Cerknica 39.027 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Porabljeno je  bilo 39.026,65 EUR ali 97,57% glede na veljavni plan. 

Investicijski transfer je bil namenjen za gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za prenovo 
razdelilne kuhinje v OŠ Cerknica. Sredstva so se nakazala zavodu na podlagi zahtevka in dokazil o 
realizaciji. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Predlog pravic porabe temelji na sprejetem in potrjenem finančnem planu zavoda ter pogodbi o 
financiranju 

030106 Obnova podružnične šole Begunje 2.582 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila realizirana za sanacijo talne obloge in izvedbo talne plošče pri kurilnici. 

 

030201 Financiranje materialnih stroškov – OŠ Rakek 80.268 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva za materialne stroške za Osnovno šolo Jožeta Krajca Rakek so bila realizirana 
v načrtovanem obsegu. Sredstva so bila namenjena za izvedbo vseh obveznosti, ki jih določa 
področna zakonodaja ter programov t.i. nadstandarda, za katere Občina Cerknica zagotavlja 
sredstva. Drugi stroški prostora predstavljajo stroške, ki so dodatno  vezani na prostor in so 
obračunani na število oddelkov v posameznem letu. Tudi v letu 2017 občina zagotavlja del 
sredstev za nadstandardne programe, ki jih ne financira MIZŠ, v okviru zmožnosti. Planirana 
sredstva za materialne stroške za Osnovno šolo Jožeta Krajca Rakek so bila realizirana v 
načrtovanem obsegu. V šolskem letu 2016/2017 je bilo v OŠ Rakek in POŠ Unec skupaj  vključeno 
279 otrok v 14 oddelkov. 

 

 Postavka je bila realizirana v planirani višini za:  

 

1. stalni materialni stroški: elektrika, ogrevanje, 

    oddelki matične šole - 11 oddelkov                                35.962,00 € 

    oddelek podružnične šole- 3 oddelki                                9.700,00 € 

    oddelki podaljšanega bivanja - 4,5  oddelkov                   2.656,00 € 

1 a. poračun za kurilno olje                                                   3.106,61 € 

2. stalni materialni stroški: voda, oprema (število otrok),      8.561,00 € 

3. Drugi stroški prostora (število oddelkov)                           6.562,00 € 

4. Dodatni program (število otrok)                                         6.488,00 € 

5. dodatni specifični program (jutranje varstvo - št. otrok)     3.033,00 €  
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6. letni program športa 11€ / otroka                                       3.069,00 € 

6.a. stroški dela poučevanja ang. jezika in računalničarja     1.130,00 € 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

skupaj mat. stroški OŠ Jožeta Krajca Rakek                       80.267,61 € 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva so se nakazovala zavodu mesečno na podlagi sprejetega proračuna, ki je upošteval 
finančni plan zavoda, predhodno realizacijo, število oddelkov in otrok ter proračunske možnosti za 
leto 2017. Vsem učencem je zagotovljeno kakovostno osnovnošolsko izobraževanje. 

 

030202 Splošna amortizacija – OŠ Rakek 22.371 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Amortizacijska sredstva za OŠ Jožeta Krajca Rakek so  bila porabljena za nakup avtomobila, 
strežnika, protihrupno steno in vrata v glasbeni učilnici ob jedilnici. Šola je tudi v letu 2017 namenila 
del sredstev za postopno opremljanje šole z zunanjimi senčili. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Predlog pravic porabe temelji na sprejetem in potrjenem finančnem planu zavoda ter pogodbi o 
financiranju. 

 

0303 Šola s prilagojenim programom Postojna 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stalne materialne stroške je Občina Cerknica dolžna kriti tudi za otroke s prilagojenim 
izobraževalnim programom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja, ki imajo stalno 
bivališče v Občini Cerknica ter  obiskujejo šolo s prilagojenim programom v Postojni. Občina krije 
stroške po pogodbi o sofinanciranju na podlagi dejanskih stroškov in izstavljenih zahtevkov. V 
šolskem letu 2016/2017 je bilo iz Občine Cerknica vključeno 16 učencev, ki so obiskovali oddelke z 
nižjim izobrazbenim standardom oziroma posebnim programom vzgoje in izobraževanja v OŠ 
Miroslava Vilharja Postojna. 

Postavka ni realizirana, ker se je račun zapadel v plačilo  v januarju 2018 v višini 2.212,66 €. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Na podlagi finančnega plana in dejansko nastalih stroškov. 

 

19039002 Glasbeno šolstvo 70.617 € 

Opis realizacije podprograma 

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna kriti del 
stroškov za nižje glasbeno izobraževanje javnih glasbenih in zasebnih šol, in sicer za materialne 
stroške glasbenih šol (za prostore in opremo) ter nadomestila delavcem v skladu s kolektivno 
pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah in investicijsko vzdrževanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
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• Zakon o glasbenih šolah,  

• kolektivna pogodba,  

• predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati kakovostno osnovnošolsko glasbeno izobraževanje. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Z razpoložljivimi sredstvi je bilo omogočeno kakovostno osnovno glasbeno izobraževanje. 

030401 Financiranje materialnih stroškov - Glasbena šola 54.362 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva za materialne stroške za Glasbeno šolo Frana Gerbiča Cerknica so bila 
realizirana v načrtovanem obsegu. Glasbena šola organizira pouk v Cerknici in v prostorih OŠ 
Rakek. Skladno z  Zakonom o organizaciji in financiranju  vzgoje in izobraževanja se iz sredstev 
lokalne skupnosti po 82. členu tega zakona, v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva 
za  stroške prostora in opreme (električna energija, kurilno olje, komunalne storitve, zavarovanje 
stavb ...) ter druge materialne stroške, za nadomestila stroškov delavcem (prehrana, prevoz, 
izobraževanje, zdravniški pregledi) v skladu s kolektivno pogodbo ter za sredstva za vzdrževanje 
opreme in prostora. Del sredstev šola pridobiva tudi  s prispevki, ki jih mesečno prispevajo starši, ki 
imajo otroke vključene v osnovno glasbeno izobraževanje. 

 

Sredstva so se šoli nakazovala na podlagi pogodbe mesečno z dotacijami za:  

- prehrana delavcev                                        11.813,00 € 

- prevozi                                                         17.284,00 € 

- izobraževanje                                                 3.737,00 € 

- električna energija                                          2.832,00 € 

- Goriva za ogrevanje                                        5.776,00 € 

- komunalne storitve                                            977,00 € 

- vzdrževanje notranje opreme in prostorov     4.825,00 € 

- zavarovanje stavb                                           1.446,00 € 

- materialni stroški oddelki GŠ Rakek               6.672,00 € 

-------------------------------------------------------------------------------- 

skupaj materialni stroški GŠ                           54.362,00 € 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva so se nakazovala zavodu mesečno na podlagi sprejetega proračuna, ki 
je upošteval finančni plan zavoda, predhodno realizacijo, število zaposlenih, 
število učencev ter proračunske možnosti za leto 2017 v skladu s pogodbo o 
sofinanciranju. 

 

030403 Godbeniška šola Cerknica 10.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so realizirana v planirani višini in so izključno  namenjena za materialne stroške, za 
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instrumente in za stroške poučevanja učencev. Godba v skladu s pogodbo o generalnem 
pokroviteljstvu, ki jo je sklenila z gospodarsko družbo ebm-papst d.o.o. uresničuje projekt 
*Godbene šole,* ki poteka znotraj društva. Kulturno društvo Godba Cerknica (v nadaljevanju: 
Godba) je v marcu 2007 sprejelo nove temelje za nadaljnje delo, ki jih je začelo uresničevati s 
projektom Godbena šola. Temeljna naloga projekta je vzgoja in izobraževanje mladih godbenic in 
godbenikov. Z  razliko od ostalih oblik glasbenega izobraževanja je v Godbeni šoli poudarjeno 
znanje inštrumenta do take stopnje, ki bo omogočala učencu uspešno igranje na sedanji 
kakovostni ravni  Godbe Cerknica. Tako imajo učenci večjo motivacijo, saj po končani Godbeni šoli 
ne pospravijo inštrumenta v kot, ampak lahko v orkestru naprej razvijajo svoje umetniške 
sposobnosti. Učenci oziroma starši  z Godbo podpišejo štipendijsko pogodbo. V letu 2017 je 
Godbeno šolo obiskovalo 9  učencev. Tak sistem izobraževanja bo Godbi zagotovil stalen dotok 
mladih godbenic in godbenikov. Učenje poteka v prostorih društva  v Cerknici. Učenci Godbene 
šole lahko opravljajo izpite na Glasbeni šoli Cerknica ter tako pridobijo tudi formalno izobrazbo. V 
obravnavanem šolskem letu sta dva učenca dosegla zlati priznanji na regijskem tekmovanju za 
mlade glasbenike, ter med drugim dosegla sta tudi vrhunske rezultate na državnem tekmovanju. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva so se nakazovala mesečno na podlagi sprejetega proračuna za leto 2016 in v skladu s 
pogodbo o sofinanciranju. 

 

030404 Splošna amortizacija - Glasbena šola 3.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Amortizacijska sredstva za Glasbeno šolo so realizirana v planirani višini, za obnovo stopnišča in 
sten. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Predlog pravic porabe temelji na sprejetem in potrjenem finančnem planu zavoda ter pogodbi o 
financiranju. 

 

030405 Stoletnica smrti Frana Gerbiča 3.255 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Leto 2017 je bilo v občini Cerknica posvečeno glasbeniku Franu Gerbiču (*1840 +1917) po 
katerem ime nosi tudi glasbena šola. Prireditve v njegov spomin so potekale skozi celo leto tako v 
organizaciji Glasbene šole, Knjižnice Jožeta Udoviča, Kulturnega doma kot tudi drugih zavodov in 
društev. Ob tej priložnosti je bila izdana monografija, katere predstavitev je potekala v KD Cerknica 
in tudi razstava o delu in življenju Frana Gerbiča.  

Za to priložnost je bil restavriran del njegove osebne zapuščine. Sredstva so bila namenjena za 
restavriranje dirigentskega suknjiča in dveh lent v skupni vrednosti 3.254,63 €. Restavriranje je bilo 
zaupano strokovnjakom Pokrajinskega muzeja Ptuj in ga. Ani Motnikar. 

Glede na zapuščino, ki jo je zapustil Fran Gerbič je bila sprejeta odločitev,da se rojstno hišo 
nameni muzeju Frana Gerbiča in da se do 180- letnice pripravi stalno zbirko ter se jo ponudi v 
turistično in drugo ponudbo občine. Za realizacijo zastavljenega cilja bo potrebno tudi v bodoče 
zagotoviti določen obseg sredstev za nadaljevanje restavriranja zapuščine Frana Gerbiča. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Predlog pravic porabe temelji na sprejetem in potrjenem finančnem planu. 
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19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 15.421 € 

Opis realizacije podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

0309 Šolski center Postojna 15.421 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v okviru  planiranih sredstev. Šolski center Postojna je s strani 

Ministrstva za izobraževanje in šport, v letu 2016 pridobil sredstva za izgradnjo prizidka za potrebe 

delovanja Izobraževalnega centra sodobnih tehnologij. Poleg tega je Šolski center na razpisu 

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, za namene delovanja učnega izdelovalnega 

laboratorija, pridobil še sredstva za nakup tehnološke opreme, kamor spadajo računalniško vodeni 

CNC obdelovalni stroji, erozijski, vrtalni in brusilni stroj, industrijski robot, kompresor, viličar in 

ostala potrebna oprema. Ker pridobljena sredstva po razpisu niso  pokrivala celotnega stroška 

nakupa opreme, smo sodelujoče občine in podjetja, zagotovili manjkajoči delež sredstev, ki je v 

skupnem znesku znašal 149.942,62 EUR. Projekt je za širšo regijo izjemnega pomena, za njegovo 

izvedbo pa obstaja javni interes. Višina finančnih sredstev za posamezno občino oz. partnerja je 

bila izračunana po razdelitvenem ključu, ki je za Občino Cerknico znašala 15.420,70 evrov.  

1906 Pomoči šolajočim 165.090 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program - 1906 - Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu 

 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 165.090 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu: regresiranje prevozov učencev iz kraja 
bivanja v osnovno šolo in nazaj 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o osnovni šoli  

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

zakon o lokalni samoupravi 

 

030501 Šolski prevozi 133.995 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi izvedenega javnega naročila v letu 2014 za naslednja 3. šolska leta, ko je bil izbran 
ponudnik prevoznik Ogrinc Branko, se je nadaljevalo opravljanje prevoznih storitev tudi v šolskem 
letu 2016/17, medtem, ko je bilo še za naslednja 4. šolska leta izvedeno novo javno naročilo. 
Izmed dveh kandidatov je bil, po pogajanjih, izbran ponudnik prevoznik Ogrinc Branko, ki je tako 
nadaljeval opravljanje prevoznih storitev tudi v šolskem letu 2017/18. 
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030502 Šolski prevozi - za otroke s posebnimi potrebami 31.095 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Cerknica je v skladu z zakonom dolžna pokrivati stroške prevozov otrok s posebnimi 
potrebami v določene strokovne ustanove oziroma šole. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 577.272 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Občinski program socialnega varstva dopolnjuje program socialnega varstva na nivoju države in 
predstavlja sistem ukrepov, namenjenih preprečevanju in razreševanju socialne problematike 
posameznikov, družin in skupin prebivalstva, ki zaradi različnih razlogov zaidejo v socialne stiske in 
težave ali so v različnih življenjskih situacijah. Njihov položaj in pravice urejajo določila vrste 
zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju 
otrok in mladostnikov v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih. Sredstva na 
postavkah, ki so vključene v to področje, bodo namenjena uresničevanju naslednjih načrtov: 
izvajanju programov Centra za socialno delo Cerknica, pomoč družini ob rojstvu otroka, opravljanju 
službe družinskega pomočnika, sofinanciranje oskrbnin za institucionalno varstvo starejših oseb v 
splošnih in posebnih zavodih, subvencioniranje stanarin, stroški socialnega servisa, izvajanje 
programov za pomoč starejšim osebam, zagotavljanje socialnih pomoči, sofinanciranje programov 
neprofitnim organizacijam in društvom s področja sociale, plačilo pogrebnin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o socialnem varstvu 

 Zakon o lokalni samoupravi 

2002 Varstvo otrok in družine 26.711 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 2002 - Varstvo otrok in družin vključuje sredstva za programe pomoči družinam na 
lokalnem nivoju 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Pomagati družinam ob rojstvu otrok ter s sistemom storitev in programi pomoči preprečevati in 
odpravljati socialne stiske občanov in zagotoviti možnosti za človeka vredno življenje. 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 26.711 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 20029001 - Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, 

sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o socialnem varstvu 

• Pravilnik o enkratni pomoči za novorojence v Občini Cerknica 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Pomagati družinam ob rojstvu otrok in sofinanciranje varne hiše. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Cilj je bil dosežen. Pomoči ob rojstvu otroka so bile za posameznika v letu 2017 v višini 200 EUR. 
Prejele so jo vse družine, ki so izpolnjevale pogoje in oddale vlogo. 
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040206 Pomoč novorojenčkom 21.211 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija je bila nižja od planirane. V letu 2017  smo planirali sredstva za pomoč staršem ob 
rojstvu otrok,  glede na povprečno število vlog za enkratno denarno pomoč za novorojence v 
zadnjih letih, ki se giblje med 110 in 130 vlogami. Realizirana so bila sredstva za 98 novorojenčkov, 
ki so bili upravičeni do enkratne denarne pomoči za novorojence, medtem ko je bilo rojenih otrok z 
stalnim bivališčem v Občini Cerknica v letu 2017 skupaj 106. Sredstva smo izplačevali na podlagi 
izdanih sklepov, ki smo jih izdali na podlagi vlog staršev novorojencev. Pravico določa Pravilnik o 
enkratni pomoči za novorojence  v občini Cerknica (Uradni list RS št 66/03), ki ga je leta 2003 
sprejel Občinski svet. 

 

0410 Projekt varna hiša 5.500 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju Južno primorske regije se je v letu 2011 vzpostavil program Varne hiše, ki je v letu 
2012 dejansko zaživel. Največji delež sredstev zagotavlja Ministrstvo za delo družine in socialne 
zadeve, preostala sredstva zagotavlja dvanajst občin podpisnic pogodbe o zagotavljanju dela 
sredstev za delovanje programa varne hiše v višini 36% stroškov letnega programa. Sredstva se 
refundirajo na podlagi zahtevkov in dejansko izkazanih stroškov. 

V program so vključene uporabnice, to so ženske in njihovi otroci žrtve nasilja v družini. 

V program so vključene: 

- ženske, ki so se odločile za umik v varno hišo in njihovi otroci (nameščeni oziroma kontinuirani 
uporabniki), 

- druge žrtve nasilja v družini, ki se v danem trenutku na zmorejo ali ne želijo umakniti iz nevarnega 
domačega okolja in iščejo pomoč po telefonu, osebno, po elektronski pošti... (zunanji oziroma 
občasni uporabniki, 

- nekdanje uporabnice, ki so bivale v varni hiši in po odhodu prosijo še za dodatno pomoč, 
informacije, razbremenilni oziroma svetovalni razgovor (zunanji, občasni uporabniki). 

V letu 2017 je bilo tako v program kontinuirano vključenih (t.j. nameščenih) 20  uporabnikov (13 
žensk + 7 otrok) in 57 občasnih zunanjih uporabnikov. 8 uporabnic je bilo iz Obalno - kraške in 
Primorsko - notranjske regije, 5 uporabnice so bile iz drugih regij Slovenije. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila planirana na podlagi finančnega načrta, ki ga sofinancira 13 obalno kraških in 
notranjskih občin. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 550.562 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje 
programov v Centrih za socialno delo, programe pomoči družinam na lokalnem nivoju, 
institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov in skupin, ki si materialne 
varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. 

20049001 Centri za socialno delo 112.933 € 

Opis realizacije podprograma 

Vsebina podprograma je naslednja: 20029001 Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob 
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rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov in varne hiše. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

zakon o lokalni samoupravi 

zakon o prekrških 

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij 

Zakon o kazenskem postopku 

 

040208 Družbeno koristno delo 741 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba je bila realizirana za stroške zdravniških pregledov, stroške usposabljanja iz varstva pri 
delu, stroške plačila prispevkov za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in za primer 
invalidnosti, telesne okvare ali smrti ter za povračilo potnih stroškov in prehrane za osebe vključene 
v opravljanje družbeno koristnega dela, ki ga osebe opravljajo kot nadomestno kazen. Izplačane 
stroške občini na podlagi zahtevka povrne Center za socialno delo Cerknica. 

 

040301 Dejavnost Centra za socialno delo 2.600 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz naslova Odloka o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Cerknica izhaja obveznost občine do 
Centra za socialno delo Cerknica za plačilo vodenja postopkov in odločanja o dodelitvi socialnih 
pomoči v Občini Cerknica. Za ovrednotenje postavke je Center za socialno delo uporabil 
metodologijo za oblikovanje cen storitev osebne pomoči in sicer v višini 65% (Občina Cerknica) od 
0,11 strokovnega delavca. Sredstva se Centru zagotavljajo na podlagi mesečnih zahtevkov. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Poročilo o opravljenem delu skladno s pogodbo. 

 

040303 Izvajanje službe za pomoč na domu 99.508 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Center za socialno delo Cerknica v skladu s pogodbo izvaja pomoč na domu, ki je namenjena 
starejšim občanom, ki so še dovolj vitalni, da ne potrebujejo celodnevne nege v domu za ostarele. 

 Cilj storitve pomoči na domu je, da se upravičencem nadomešča in odmika vstop v institucionalno 
varstvo. Nacionalni program socialnega varstva predvideva, da bi se zagotavljala socialna oskrba 
na domu za 1,8% starejših oseb starih 65 in več let, ter za 0,45% odraslih oseb, ki potrebujejo 
pomoč na domu zaradi invalidnosti ali hude bolezni. Pomoč na domu se financira iz dveh virov in 
sicer iz plačila storitve neposrednega uporabnika, ki izhaja iz dogovora med CSD in uporabnikom 
ter iz proračuna občine Cerknica. Cena pomoči na domu je izračunana na efektivno uro in  
predstavlja čas neposredne oskrbe pri upravičencu. Center za socialno delo mora z vsakim 
uporabnikom pred začetkom izvajanja storitve podpisati dogovor o izvajanju storitve iz katerega 
izhaja obveznost plačila storitve.  

Pomoč je bila nudena povprečno nekaj več kot 40 občanom Občine Cerknica mesečno. Število 
uporabnikov kot tudi število ur se je med letom znatno povečalo, zato je  bilo nujno povečati delež 
zaposlenih za izvajanje pomoči na domu kot tudi s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva za 
nemoteno izvajanje pomoči na domu vsem, ki izkažejo potrebo po storitvi. Prispevek uporabnikov 
je bil 28.600 EUR, tako da je dejanski strošek občine za storitev pomoči na domu 70.908,41 EUR. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izračun temelji na podlagi predloga cen storitev pomoči na domu, ki ga je posredoval Center za 
socialno delo Cerknica in ga vsako leto obravnava občinski svet občine ter dejanskih potreb 
uporabnikov.. 

040304 Vodenje in koordiniranje službe za pomoč na domu 10.083 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vodenje in koordiniranje službe pomoči na domu je za uporabnike brezplačna, saj jo v celoti 
financira občina. Na podlagi števila prebivalcev v občini je za občino Cerknica izračunano 0,26 
strokovnega delavca in v tem sorazmerju se prizna tudi strošek za vodenje. Ceno vodenja in 
koordiniranja službe pomoči na domu predstavljajo stroški dela vodje, stroški dela drugih 
zaposlenih, stroški materiala in storitev ter stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja. 
Realizacija je nižja, ker so bili zahtevki CSD Cerknica, zmanjšani za sredstva iz PČR. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izračun temelji na podlagi predloga cen storitev pomoči na domu, ki ga je posredoval Center za 
socialno delo Cerknica in ga vsako leto obravnava občinski svet občine. 

20049002 Socialno varstvo invalidov 2.948 € 

Opis realizacije podprograma 

Vsebina podprograma 20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v 
varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• zakon o socialnem varstvu 

• resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 

• pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotavljanje sredstev za družinske pomočnike vsem upravičencem po Zakonu o socialnem 
varstvu. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Zagotavljanje sredstev v obsegu, ki zagotavlja izvajanje storitev vsem, ki so po predpisih upravičeni 
do financiranja oz. sofinanciranja storitev. 

 

040207 Izplačila družinskemu pomočniku 2.948 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Družinski pomočnik je 
lahko le oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo ali se je z namenom, da bi postala 
družinski pomočnik, odjavila iz evidenc brezposelnih oseb ali zapustila trg dela. Pristojni center za 
socialno delo odloči o izbiri določene osebe za družinskega pomočnika na podlagi mnenja 
komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za socialno varstvo. Na izdano odločbo občina nima 
možnosti pritožbe, ker gre za izvajanje zakonske naloge. Kot staršu je delno plačilo za izgubljeni 
dohodek po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih izplačala država. V primeru 
starša- sedaj družinskega pomočnika pa sredstva za izgubljeni dohodek in del prispevkov krije 
občina, ki na podlagi odločbe, izdane s strani CSD, izvaja plačilo in obračunava ter izplačuje 
prispevke, ki izhajajo iz plače. Družinski pomočnik je upravičen do delnega plačila za izgubljeni 
dohodek. Dejanski strošek v breme proračuna občine se poveča še za 9,01 % za plačilo 
prispevkov delodajalca.  Družinski pomočnik je prijavljen kot zaposlena oseba na CSD, delno 
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plačilo za izgubljeni dohodek in vse pripadajoče prispevke pa mu obračunava in nakazuje občina.  

V mesecu avgustu 2017 je CSD Cerknica izdal odločbo o pravici invalidni osebi do družinskega 
pomočnika. Sredstva so bila planirana v minimalnem obsegu, ker že več let zaporedoma ni bilo 
izdanih odločb o pravici do izbire družinskega pomočnika, zato se je del sredstev zagotovilo s 
prerazporeditvijo v okviru programa. Z dne 4. 1. 2018 je družinski pomočnik invalidni osebi 
prenehal z opravljanjem nalog družinskega pomočnika. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Cilj, da se vsem upravičencem zagotovi zakonsko predvidena oblika pomoči. 

20049003 Socialno varstvo starih 334.660 € 

Opis realizacije podprograma 

Vsebina podprograma 20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v 
splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje 
centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na 
domu, preživninsko varstvo kmetov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• zakon o socialnem varstvu 

• strategija varstva starejših 

• resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v učinkovito zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim 
osebam in odraslim s posebnimi potrebami. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Zagotavljanje sredstev v obsegu, ki zagotavlja izvajanje storitev vsem, ki so po predpisih upravičeni 
do financiranja oz. sofinanciranja storitev. 

Cilj, da se vsem, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, so pa potrebni namestitve v 
domovih upokojencev, je bil dosežen. 

 

0406 Splošni socialni zavodi 159.350 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obveznost  plačila izhaja iz Zakona o socialnem varstvu (ZSV), po katerem so upravičenci in drugi 
zavezanci, dolžni plačati storitev institucionalnega varstva. Na zahtevo upravičenca do storitve pa 
Center za socialno delo, ki je pristojen za upravičenca, odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila 
storitve v skladu z merili, ki jih je predpisala Vlada RS. Merila, po katerih se za upravičence in 
druge zavezance delno ali v celoti določajo oprostitve pri plačilu storitve, so določena v Uredbi o 
merilih za določanje oprostitev  pri plačilih socialno varstvenih storitev. Po ZSV lahko upravičenec, 
ki je lastnik nepremičnin, uveljavlja oprostitev plačila stroškov v zavodu za odrasle le, če dovoli 
zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičninah. Iz proračuna so se zagotavljala 
sredstva za občane Občine Cerknica v splošnih in posebnih socialnih zavodih za delno ali celotno 
kritje stroškov oskrbnin na podlagi izdanih odločb CSD Cerknica. Število oskrbovancev se je med 
letom 2017 spreminjalo, povprečno pa je bilo v zavodih nameščenih 29 oskrbovancev, za katere je 
doplačevala ali plačevala oskrbne stroške Občina Cerknica. Oskrbovanci so nameščeni  v domovih 
za starejše na Vrhniki, Logatcu, Postojni, Ilirski Bistrici, Cerknici, Ljubljani,..).. Stroški oskrbnin so 
se krili na podlagi računov, ki jih mesečno, skupaj z obračunom storitve, dostavlja vsak posamezni 
zavod. Zaradi večjega števila nameščenih oskrbovancev je bilo potrebno zagotoviti dodatna 
sredstva s prerazporeditvijo. Porabljena so bila sredstva v višini 159.350,19 €. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Financiranje doplačil domske oskrbe je na podlagi izdanih odločb CSD Cerknica. 

 

0407 Posebni socialni zavodi 175.310 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba je bila v višini 175.310,08 €. 

V zadnjih letih se povečuje število oseb, nameščenih v posebne socialne zavode. V letu 2017 je 
bilo 17 oseb, za katere občina doplačuje  povprečno 1.000 € na osebo na mesec, tako da obseg 
sredstev namenjen za doplačilo stroškov v posebnih zavodih že presega stroške za doplačilo v 
splošnih zavodih. Cene storitve so glede na specifičnost zavodov precej višje od cen storitev v 
splošnih zavodih. Posledično temu je tudi prispevek občine k doplačilu višji kot pri splošnih 
zavodih. Cene so se med letom spremenile, zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva s 
prerazporeditvijo. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Financiranje doplačil domske oskrbe je na podlagi izdanih odločb CSD Cerknica. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 54.837 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi 
materialne ogroženosti, subvencioniranje stanarin, regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v 
naravi, regresiranje prehrane učencem, plačilo pogrebnih stroškov 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o socialnem varstvu 

• Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 

• Stanovanjski zakon 

• Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Cerknica 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam 
prebivalstva - posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali 
premostitvi težav ob trenutno povečanih stroških. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Zagotavljanje sredstev v obsegu, ki zagotavlja izvajanje storitev vsem, ki so po predpisih upravičeni 
do financiranja oz. sofinanciranja storitev. 

040203 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ministrstvo za šolstvo znanost in šport  vsako leto regresira šolske malice učenkam in učencem.  
Občina Cerknica na podlagi Odloka o dodeljevanju socialnih pomoči subvencionira šolska kosila 
otrokom, ki bi bili drugače brez kvalitetnega dnevnega toplega obroka, kar je nujno potrebno za 
zdrav razvoj odraščajoče mladine. Pomoč se prizna v funkcionalni obliki, s plačilom računa, ki ga 
izstavijo šole. V letu 2017  ni bilo izdanih odločb za subvencioniranje prehrane, zato postavka ni 
realizirana. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Na podlagi izdanih sklepov pristojnega CSD Cerknica. 

040204 Enkratne socialne pomoči po odločbah CSD 4.240 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za pomoč pri nakupu kurjave, plačilu položnic, nakupu oblačil in 
obutve, za letovanja in plačilo šole v naravi ter za nabavo šolskih potrebščin. S socialno pomočjo 
se družinam pomaga omiliti finančno stisko. Pravico jim s sklepom prizna na podlagi dohodkov 
družine CSD Cerknica. Prav tako CSD Cerknica na podlagi odloka lahko dodeli tudi izredno 
socialno pomoč v primeru nenadne stiske družine oziroma posameznika za premostitev trenutnih 
finančnih težav družine oziroma posameznika. V letu 2017 je bila s sklepom dodeljena pomoč 31 
družinam oziroma posameznikom. Znesek pomoči je znašal od 50 € do 310,00 € na osebo oziroma 
družino. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izdani sklepi pristojnega CSD Cerknica na podlagi Odloka o dodeljevanju socialne pomoči v Občini 
Cerknica. 

040205 Subvencioniranje najemnin socialnih stan. 47.354 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja sredstva za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin. Izračun do 
upravičenosti subvencionirane najemnine izvaja Center za socialno delo Cerknica, Občina 
Cerknica pa na podlagi izdane odločbe subvencionira najemnine. 

0409 Plačilo pogrebnih stroškov 3.243 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna plačati stroške pokopa pokojnika, če pokojnik nima ožjih sorodnikov, ki bi bili 
zavezanci za plačilo pokopa. Planiranje potrebnega obsega sredstev je oteženo, ker se ne more 
vnaprej predvideti števila oseb za katere bo občina dolžna kriti pogrebne stroške. V letu 2017 je 
občina plačala stroške pokopa štirih pokojnikov, kar je manj kot predpreteklo leto. Porabljena so 
bila sredstva v višini 3.242,71 €. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Na podlagi zakonskih obveznosti. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 45.184 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih oseb: sodelovanje z nevladnimi 
organizacijami - sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, 
društvo slepih in slabovidnih, gluhih, distrofikov.... 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o Rdečem križu 

• Zakon o socialnem varstvu 

• Zakon o humanitarnih organizacijah 

• resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za nudenje različnih oblik pomoči 
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ranljivim skupinam prebivalstva. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Sofinanciranje programov v obsegu, ki bo zagotavljalo izvedbo programov najmanj v obsegu 
preteklega leta. Sofinanciranih je bilo enako število programov kot leto prej. S sofinanciranjem 
programov pripomoremo k zniževanju socialnih razlik med prebivalci občine. 

040305 Strokovna služba OO Rdečega križa Cerknica 23.584 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto 2017 so bila sredstva realizirana v planirani  višini. Občine Cerknica, Loška dolina in Bloke 
zagotavljajo sredstva za plačo delovnega mesta sekretarja OZ RK Cerknica ter pol sredstev za 
delovno mesto strokovnega delavca. Strokovna služba opravlja naloge, ki so opredeljene v Zakonu 
o Rdečem križu Slovenije. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju izvajanja dejavnosti OO 
Rdečega križa Cerknica-Loška dolina-Bloke. Sprememba zakona o Rdečem križu določa, da mora 
občina z območno organizacijo Rdečega križa Slovenije skleniti neposredno pogodbo za 
sofinanciranje njenega delovanja in za izvedbo njenih specifičnih programov lokalnega pomena, ki 
jih v javnem interesu le-ta izvaja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti. 

V letu 2017 je OZ RK Cerknica, izvajal tečaje prve pomoči, organiziral štiri krvodajalske akcije, 
nudil humanitarno pomoč občanom  okviru osnovne dejavnosti društva in izvajal oziroma 
organiziral tudi druge aktivnosti, kot so letovanja, prostovoljstvo, delo z mladimi ter drugo. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Na podlagi finančnega plana ter pogodbe o sofinanciranju. 

040400 Dotacije na podlagi razpisa - območnim humanitarnim 
organizacijam 19.800 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje humanitarnih in invalidskih organizacij, je bil sprejet Zakon o humanitarnih 
organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03), ki v svoji vsebini opredeljuje humanitarno dejavnost na 
področjih socialnega in zdravstvenega varstva, določa pogoje in merila ter postopke za pridobitev 
in prenehanje tega statusa ter ureja financiranje in lastnino humanitarnih organizacij. Območne 
humanitarne in invalidske organizacije, ki so organizirane občine Cerknice, delujejo v javnem 
interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Člani humanitarnih in invalidskih 
organizacij morajo delovati po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu, svojo 
dejavnost pomoči potrebnim pa morajo izvajati, ne glede na to, ali so njeni člani ali ne. 
Humanitarne organizacije delujejo kot splošne dobrodelne organizacije, organizacije za kronične 
bolnike in organizacije za samopomoč. Organizacije se ustanovijo z namenom in ciljem reševanja 
in lajšanja socialnih stisk in težav prebivalcev, zagovorništvu socialno ogroženih posameznikov in 
družbenih skupin, ter z namenom krepitve zdravja prebivalstva. Organizacije za kronične bolnike 
pa s svojo dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z 
zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje 
napredovanja kronične bolezni v invalidnost in se zavzemajo za ukrepe, s katerimi se preprečuje 
nastajanje invalidnosti. Za razdelitev sredstev med izvajalce programov je bil objavljen Javni razpis 
za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica. 
Prijavljenim izvajalcem programov so se sredstva razdelila v skladu z merili in kriteriji za 
sofinanciranje izvedbe programov. V letu 2017 smo za programe humanitarnih društev, razne 
humanitarne akcije in druge programe na področju sociale in zdravstva planirali sredstva v višini 
19.800 € za območne organizacije. Sredstva so bila v celoti realizirana na podlagi javnega razpisa 
in pogodb sklenjenih z izvajalci programov.  

Seznam območnih organizacij prejemnikov sredstev - 
izvajalec programa 

sredstva v EUR 

Medobčinsko društvo invalidov 1.290,45 
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Društvo vojnih invalidov Notranjske 495,33 

Območno združenje borcev za vrednote NOB 886,37 

Klub zdravljenih alkoholikov 808,16 

Društvo upokojencev Cerknica 1.590,26 

Društvo upokojencev Rakek 1.212,24 

Center za socialno delo Cerknica - samopomoč 1.042,80 

Center za socialno delo Cerknica - rejniki 795,13 

Društvo Sožitje 1.551,15 

Medgeneracijsko društvo Zimzelen 1.042,79 

Župnijska Karitas Cerknica 1.590,26 

Župnijska Karitas Unec 638,71 

Društvo diabetikov Cerknica 990,65 

RK Slovenije , OZ Cerknica- Loška dolina - Bloke 1.407,77 

Zavod aktivna starost 782,09 

Društvo Novi Paradoks 1.147,07 

Društvo Endozavest Cerknica 1.160,11 

Zavod samostojen si 1.368,66 

SKUPAJ 19.800,00 

 

040500 Dotacije na podlagi razpisa - regijskim humanitarnim 
organizacijam 1.800 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 smo za programe regijskih humanitarnih organizacij planirali 1.800 €, 
ki so bila v celoti realizirana na podlagi javnega razpisa in pogodb sklenjenih z 
izvajalci programov, s področja socialnega in zdravstvenega varstva. 

 

seznam regijskih humanitarnih organizacij prejemnikov 
sredstev- izvajalec 

sredstva v EUR 

Društvo VITA za pomoč po nezgodi glave 150,79 

Društvo psoriatikov Slovenije, Notranjska podružnica 119,37 

Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije 144,50 

Slovensko združenje za preprečevanje samomora 160,21 

Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica Ljubljana 125,65 

Društvo tvoj telefon 160,21 

Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine 185,34 

Združenje multiple skleroze- Notranjska podružnica 150,79 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 138,22 
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ŠENT slovensko združenje za duševno zdravje 166,49 

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen 163,35 

Društvo gluhih in naglušnih 135,08 

SKUPAJ 1.800,00 

     

 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 56.138 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni 

2201 Servisiranje javnega dolga 56.138 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 2201 - Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz 
naslova izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in 
upravljanja z dolgom 

 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 
- domače zadolževanje 56.138 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 22019001 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu 
kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od 
kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o javnih financah 

• Zakon o financiranju občin 

 

2100 Plačila obresti 56.138 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod postavko 2100 so zajeta  odplačila obresti. Stanje 31.12.2017 v EUR  

 

dolgoročni krediti:     

  946.652,39  za Kulturni dom v Cerknici (2006 moratorij-2011-2021),  obresti -    4.167,70  

  735.583,77  za Osnovno šolo na Rakeku (2011-2021),                    obresti -       345,16  

    1.308.333,41  za novogradnjo vrtca v Cerknici (2011-2027),                 obresti -  10.216,06  

    2.000.000,00  za novogradnjo vrtca v Cerknici (2014-2028)                  obresti -  17.978,54  

    1.000.000,00  za novogradnjo vrtca v Cerknici (2014-2028)                  obresti -    6.802,66  

  900.000,00  za Čista Lj.- 2. sklop (2014-2024)                                obresti -  10.926,33  
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   300.000,00  za Čista Lj.- 1. sklop (2014-2024                                 obresti -    2.556,25  

                                                                                                                           52.992,70       

obresti Banke Slovenije:                                                                                      3.145,62   

SKUPAJ                                                                                                             56.138,32 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.000 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Intervencijski programi in obveznosti zajemajo sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot 
so potres, poplave, zemeljski plazovi, močan veter, toča suša ter druge nesreče, ki jih povzročajo 
naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev 
za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih 
nalog 

2302 Posebna proračunska rezerva 5.000 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih 
nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski 
plaz, močan veter, suša in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče 

 

23029001 Rezerva občine 5.000 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 23029001 - Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic 
naravnih nesreč 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o javnih financah 

1700 Posebna proračunska rezerva 5.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu občine se skladno z 49. členom ZJF zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki 
deluje kot proračunski sklad. Uporabljajo se za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih 
nesreč, kot so potres, poprava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, 
pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki 
jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča največ 
do višine 1,5% prejemkov proračuna.  

Stanje na dan 31.12.2016 je bilo v višini 46.811,65 €, v letu 2017 je bilo oblikovanih novih 5.000 € 
za namene proračunske rezerve in porabljenih 2.500 €. Stanje na dan 31.12.2017 znaša na tej 
postavki 49.311,65 € in je bilo preneseno v leto 2018. 

 

2303 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 2303: Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile 
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 
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23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 23039001 - Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o javnih financah 

 

2700 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 42. člena ZJF se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne 
razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. 

Sredstva splošne proračunske rezervacija 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 zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov.  

Splošna proračunska rezervacija je bila porabljena v višini 59.906,06 EUR za odpravo napak pri 
gradnji novega vrtca v Cerknici. 

 

30 Nadzorni odbor 7 . 4 6 1  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.461 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad 
porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, 
pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. 

 

0203 Fiskalni nadzor 7.461 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 0203 - Fiskalni nadzor zajema delovno področje nadzornega odbora občine 

 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 7.461 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje 
funkcij, materialni stroški, stroški seminarjev 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o lokalni samoupravi 
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0130 Nadzorni odbor 7.461 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podlaga za izplačilo sejnin Nadzornega odbora je urejeno s Pravilnikom o plačilih občinskih 
funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih 
občinskih organov in odborov  (Ur. l. RS, št. 16/11).  Stroški nadzornega odbora so realizirani na 
osnovi sejnin za udeležbo na sejah, ter na seminarjih in so pod plansko številko porabe sredstev za 
leto 2017. 

 

40 Občinski svet  6 9 . 0 3 4  €  

01 POLITIČNI SISTEM 69.034 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, 
podžupan). 

 

0101 Politični sistem 69.034 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 0101 - Politični sistem vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema: 

občinskega sveta 

župana in podžupanov 

 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 69.034 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 01019001 - Dejavnost Občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno 
opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških 
skupin, financiranje političnih strank 

Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o lokalni samoupravi 

 

0110 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski 
svet 23.813 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri planiranju navedene postavke v Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 je bil 
upoštevan sklic 6 rednih sej občinskega sveta.  Dejanski stroški delovanja občinskega sveta so 
realizirani na osnovi udeležbe članov občinskega sveta na številu dejansko izvedenih sej 
občinskega sveta. Sejnine so se izplačevale na podlagi Pravilnika o plačilih občinskih 
funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih 
občinskih organov in odborov (Ur. l. RS, št. 16/11). 
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0120 Sejnine članom občinskih odborov in komisij 12.930 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sejnine članom odborov in komisij so se izplačevale v skladu s Pravilnikom o plačilih občinskih 
funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih 
občinskih organov in odborov (Ur. l. RS, št. 16/11).  Realizirani stroški so bili odraz dejanskega 
sklica sej komisij in odborov, ter udeležbe članov na sejah. 

017002 Socialni demokrati 3.961 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 je bilo za financiranje političnih strank namenjenih 32.291,00 evrov. Ta sredstva so bila 
razdeljena med politične stranke glede na volilne rezultate lokalnih volitev v letu 2014  in so za 
politično stranko Socialni demokrati znašala 3.961,00 evrov. Sredstva so bila v celoti realizirana. 

017003 Slovenska demokratska stranka 9.959 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 je bilo za financiranje političnih strank namenjenih 32.291,00 evrov. Ta sredstva so bila 
razdeljena med politične stranke glede na volilne rezultate lokalnih volitev  v letu 2014  in so za 
politično stranko Slovenska demokratska stranka znašala 9.959,00 evrov. Sredstva so bila v celoti 
realizirana. 

 

017004 Slovenska ljudska stranka 2.520 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 je bilo za financiranje političnih strank namenjenih 32.291,00 evrov. Ta sredstva so bila 
razdeljena med politične stranke glede na volilne rezultate lokalnih volitev  v letu 2014  in so za 
politično stranko Slovenska ljudska stranka znašala 2.520,00 evrov. Sredstva so bila v celoti 
realizirana. 

 

017006 Nova Slovenija - Krščanski demokrati 4.045 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 je bilo za financiranje političnih strank namenjenih 32.291,00 evrov. Ta sredstva so bila 
razdeljena med politične stranke glede na volilne rezultate lokalnih volitev v letu 2014  in so za 
politično stranko Nova Slovenija - Krščanski demokrati znašala 4.045,00 evrov. Sredstva so bila v 
celoti realizirana. 

017008 Stranka DeSUS 3.547 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 je bilo za financiranje političnih strank namenjenih 32.291,00 evrov. Ta sredstva so bila 
razdeljena med politične stranke glede na volilne rezultate lokalnih volitev v letu 2014  in so za 
politično stranko DeSUS znašala 3.547,00 evrov. Sredstva so bila v celoti realizirana. 

 

017009 Naša Notranjska - NaNo 8.259 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 je bilo za financiranje političnih strank namenjenih 32.291,00 evrov. Ta sredstva so bila 
razdeljena med politične stranke glede na volilne rezultate lokalnih volitev  v letu 2014  in so za 
politično stranko Naša Notranjska - NaNo , znašala 8.259,00 evrov. Sredstva so bila v celoti 
realizirana. 
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01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in 
župana 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi 

• Zakon o lokalnih volitvah 

 

017102 Stroški občinske volilne komisije 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 sredstva niso bila realizirana, ker ni bilo potrebe po sklicu Občinske volilne komisije. 

 

50 Krajevne skupnosti 2 4 . 5 6 5  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 24.565 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin 
in drugih oblik povezovanja občin. 

. 

 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni 24.565 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 
lokalne ravni vključuje sredstva za delovanje Odborov krajevnih skupnosti 

 

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne 
samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam 24.565 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna 
pomoč se nanaša na delovanje odborov krajevnih skupnosti. Financiranje krajevnih skupnosti je 
razdeljeno po posameznih krajevnih skupnostih in po kriterijih glede na število prebivalcev, 
površino krajevne skupnosti v km2 in številu članov v odborih krajevnih skupnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi 
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016001 Odbor KS Cerknica 7.821 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje krajevnih skupnosti je razdeljeno po posameznih krajevnih skupnostih in po določenih 
kriterijih. Skupna sredstva so se razdelila po ključu delitve in sicer: 30% Odboru krajevne skupnosti 
Cerknica, to je 7.850,00 evrov. Postavka je realizirana v okviru planskih sredstev  v višini 7.820,56 
evrov. 

016002 Odbor KS Rakek 5.860 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje krajevnih skupnosti je razdeljeno po posameznih krajevnih skupnostih in po določenih 
kriterijih. Skupna sredstva so se razdelila po ključu delitve in sicer: 22% Odboru krajevne skupnosti 
Rakek, to je 5.860,00 evrov. Postavka je realizirana v okviru planskih sredstev. 

 

016003 Odbor KS Grahovo 3.695 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje krajevnih skupnosti je razdeljeno po posameznih krajevnih skupnostih in po določenih 
kriterijih. Skupna sredstva so se razdelila po ključu delitve in sicer: 20% Odboru krajevne skupnosti 
Grahovo, to je 5.100,00 evrov. Postavka je realizirana v višini 3.694,56 evrov. 1.399,58 evrov je že 
realiziranih, v plačilo pa bodo zapadli v leto 2018. 

 

016004 Odbor KS Begunje 3.670 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje krajevnih skupnosti je razdeljeno po posameznih krajevnih skupnostih in po določenih 
kriterijih. Skupna sredstva so se razdelila po ključu delitve in sicer: 14 % Odboru krajevne 
skupnosti Begunje, to je 3.670,00 evrov. Postavka je realizirana v okviru planskih sredstev. 

 

016005 Odbor KS Cajnarje Sv. Vid 3.520 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje krajevnih skupnosti je razdeljeno po posameznih krajevnih skupnostih in po določenih 
kriterijih. Skupna sredstva so se razdelila po ključu delitve in sicer: 14 % Odboru krajevne 
skupnosti Cajnarje Sveti Vid, to je 3.520,00 evrov. Postavka je realizirana v okviru planskih 
sredstev. 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA  - 9 5 0 . 4 9 2  €  

20 Občinska uprava  9 5 0 . 4 9 2  €  

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 950.492 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

2201 Servisiranje javnega dolga 950.492 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 2201 - Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz 
naslova izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in 
upravljanja z dolgom 

 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 
- domače zadolževanje 950.492 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram 22019001 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu 
kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od 
kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o javnih financah 

• Zakon o financiranju občin 

 

2101 Odplačilo kredita 950.492 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod postavko 2101 so zajeta odplačila od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 
Stanje 31.12.2017:  

 

dolgoročni krediti:     

  946.652,39  za Kulturni dom v Cerknici (2006 moratorij-2011-2021),  odplačilo - 122.148,68  

  735.583,77  za Osnovno šolo na Rakeku (2011-2021),                       odplačilo -  444.583,55  

    1.308.333,41  za novogradnjo vrtca v Cerknici (2011-2027),                   odplačilo -   99.999,96  

    2.000.000,00  za novogradnjo vrtca v Cerknici (2014-2028)                    odplačilo - 137.931,00  

   1.000.000,00 za novogradnjo vrtca v Cerknici (2014-2028)                      odplačilo -   67.039,08 

 900.000,00  za Čista Lj.- 2. sklop (2014-2024)                                       odplačilo -   45.762,72  

.300.000,00  za Čista Lj.- 1. sklop (2014-2024                                        odplačilo -   33.027,48  

  Skupaj                6.890.569,57                                                                                950.492,47     

 

Stanje zadolženosti na dan 31.12.2017 =  4.498.897,35 
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III. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE   

0403 Druge skupne administrativne 
službe  

04039003 Razpolaganje in upravljanje z 
občinskim premoženjem 116.955 €  

020501 Investicijsko vzdrževanje upravne stavbe občine 44.888 € 

Namen in cilj projekta 

Namen: ureditev prostorov za delovanje občinske uprave in organov občine. Cilj: Ureditev sejne 
sobe v mansardi občine Cerknica, za delovanje občinskega sveta občine Cerknica in občinske 
uprave z nabavo in vgradnjo multimedijske opreme ter postopna obnova - prenova celotne 
notranjosti objekta (ureditev arhiva v kleti, prenova sanitarij in poslovnih prostorov). 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projekt je v fazi izvajanja. Prenova stavbe se izvaja postopoma, in sicer v skladu z vsakokratnimi 
razpoložljivimi sredstvi v proračunu občine.   

Projekt je v fazi izvajanja. V letu 2010 so bile izvedene elektro in strojne instalacije ter parket v 
mansardi, v  letu 2011  nabava in montaža pohištva za ureditev sejne sobe  in čajne kuhinje v 
mansardi. V letu 2012 se je sejno sobo opremilo s konferenčno - glasovalnim ter video sistemom 
za spremljanje sej, v letu 2015 se je delno prenovilo eno krilo stavbe ter začelo s temeljito obnovo 
kleti. V letu 2016 se je dokončala delna obnova kleti ter prenovilo sejno sobo ter tri pisarne  v 
srednji etaži. Da je objekt dostopen tudi gibalno oviranim, smo v letu 2017  nabavili in montirali 
montažno rampo na stopnišču iz zadnjega vhoda občine ter nadaljevalo s prenovo potrebnih 
prostorov. Predvidena je še obnova hodnikov, zamenjava notranjega stavbnega pohištva, obnova 
sanitarij ter prenova še nekaterih pisarn ter še neobnovljenih kletnih arhivskih prostorov. 
Vzporedno se posodobi elektro in strojne instalacije skladno z razpoložljivimi sredstvi. 

 

 

040391 Nakup umetniških slik Lojzeta Perka 70.737 € 

Namen in cilj projekta 

Z Mestno Občino Velenje so že več časa potekali pogovori za odkup zbirke 22 umetniških slik  
»Svet ob Cerkniškem jezeru«, akademskega slikarja Lojzeta Perka. V mesecu novembru 2015 so 
si predstavniki Občine Cerknica slike tudi ogledali na Velenjskem gradu. Mestna Občina Velenje je 
bila lastnica zbirke slik, ki ponazarjajo svet ob Cerkniškem jezeru, in jih je bila pripravljena prodati 

Občini Cerknica, saj se slike tematsko navezujejo na pokrajino ob Cerkniškem jezeru. 
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Od Mestne Občine Velenje smo v mesecu januarju 2016 prejeli uradno cenitev zbirke slik, ki je z 
višino 125.600 evrov, presegala zmožnosti našega občinskega proračuna za ta namen. Nadalje 
smo iskali možnosti, kako najti skupni interes z Mestno Občino Velenje glede odkupa zbirke slik. 
Tako smo se odločili, da naročimo sodno cenitev zbirke tudi z naše strani. V mesecu marcu 2017, 
nam je dr. Ferdinand Šerbelj izdelal cenitev umetniških slik Lojzeta Perka, z upoštevanjem cen 
ponudb Perkovih del, ki se v tem času gibljejo na našem umetnostnem trgu. Ta cenitev je bi bila za 
odkup z naše strani sprejemljiva. Sestavni del obrazložitve za obravnavo na seji Občinskega sveta 
Občine Cerknica je bil tudi seznam vseh slik, z opisom in tržno vrednostjo posamezne slike. 
Mestna Občina Velenje nam je 17.8.2017 sporočila, da je pripravljena sprejeti našo ponudbo. Do 
začetka prodaje, se je iz zbirke slik izločila slika, katere motiv ni bil iz našega okolja. Za prodajo je 
tako zbirka obsegala 21 slik in ne 22, kot je bilo to prvotno. 

 

Nakup zbirke slik Lojzeta Perka je za cerkniško občino dragocena kulturna pridobitev iz več 
razlogov. Umetnik izhaja iz Starega trga pri Ložu in je zadnja leta umetniškega ustvarjanja preživel 
na cerkniškem. Kot slikar je notranjsko pokrajino opisal s svojo slikovito in dramatično izraznostjo. 

 

Dne 9. 11. 2017, je na Mestni občini Velenje potekala javna dražba za prodajo zbirke slik slikarja 
Lojzeta Perka (zbirko sestavlja 21 slik-podroben opis slik je razviden iz spisa 611-0001/2015). 
Občina Cerknica je zbirko kupila na javni dražbi za 64.600,00 EUR. Prodajna pogodba je bila 
sklenjena dne 22. 11. 2017, pod št. 611-0001/2015. Znesek DDV je znašal 6.137,00 EUR, tako da 
je bremenitev občinskega proračuna za ta namen v višini 70.737,00 EUR. 

 

060310 Dom na Slivnici 1.330 € 

Namen in cilj projekta 

V tej postavki so zajeta plačila za okoljske dajatve pred montažo vodomera, ter letni servis in prve 
meritve odpadne vode male čistilne naprave. 

 

 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3 3 . 7 0 2  €  

0603 Dejavnost občinske uprave  3 3 . 7 0 2  €  

06039001 Administracija občinske uprave  33.702 €  

060312 Nakup opreme, računalnikov in programske 
opreme 33.702 € 

Namen in cilj projekta 

V letu 2017 je bilo v  okviru prenove poslovnih prostorov  nabavljeno novo pisarniško pohištvo v 
višini 20.803,20 evrov,  pisarniška oprema v višini 257,75 evra ter druga oprema v višini 69,65 
evrov. 

Računalniška oprema je bila posodobljena z nakupom  5 računalnikov, 4 monitorjev ter 1 čitalnika. 
Obnovila se je letna  licenca za antivirusni program za celoten operacijski sistem, ter posodobila 
programska oprema za namen e-izvršb in registracije delovnega časa.  Vse skupaj v višini  
12.571,05 evrov. 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 1 0 0 . 0 0 0  €  

0703 Civilna zaščita in protipožarna 
varnost 1 0 0 . 0 0 0  €  

07039002 Protipožarna varnost  100.000 €  

070392 Nabava opreme za Gasilsko zvezo 100.000 € 

Namen in cilj projekta 

Postavka predstavlja strošek nabave zaščitne gasilske opreme za gasilska društva po planu 
Gasilske zveze Cerknica in sofinanciranje pri nabavi gasilskih vozil. 

 

 

13 PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

1302 Cestni promet in infrastruktura €  

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest 875.755 €  

130301 Avtobusna postajališča in kolesarnice 49.385 € 

Namen in cilj projekta 

Dela so obsegala postavitev treh avtobusnih postajališč ( Rakek, Topol in Slivice ) v vrednosti 
19.697,03 €, plačilo kolesarnice, ki je bila postavljena v lanskem letu ( pred AP Cerknica ) v 
vrednosti 18.389,30 €, postavitev radarske table pred naseljem Bločice v vrednosti 2.433,90 € ter 
geodetske storitve za postavitev postajališča v naselju Slivice v višini 408,70 €. Skupna realizacija 
je torej 49.385,49 €. 

 

130302 Ureditev Cerknice 92.956 € 

Namen in cilj projekta 

Postavka zajema ureditev javne poti od vrtca do križišča z lokalno cesto Cerknica – Dolenje jezero 
z ureditvijo pločnika, javne razsvetljave, parkirišč, cestišča ter arheološke raziskave in gradbeni 
nadzor,  ureditvi javne poti med naseljema Dolenja vas do Podskrajnika, ki zajema ureditev 
cestišča ter pločnika 275 m. v dolžini   ( skupna vrednost omenjenih del je 155.180,93 €  del 
finančnih obveznosti v višini 86.893,70 € je zajet v tej proračunski postavki, ostali del v višini 
68.287,23 € pa v proračunski postavki 100436 Asfaltiranje javnih poti v občini ).  
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V postavki so zajeti tudi stroški zemeljskih del pri polnilni postaji za električna vozila v Cerknici ter 
ureditev ( razširitev ) lokalne ceste ob gradnji skate parka v Cerknici v skupni vrednosti 6.061,97 €. 

Skupna realizirana vrednost na tej postavki  je 92.955,67 € ( skupna vrednost omenjenih del je 
155.180,93 €). 

 

130304 Asfaltiranje javnih poti v občini 68.287 € 

Namen in cilj projekta 

V postavki je zajeto del finančnih obveznosti na investiciji ureditve javne poti med naseljema 
Dolenja vas do Podskrajnika v vrednosti 68.287,23 € 

 

 

130306 Ureditev parkirišča Unec s pločnikom 488 € 

Namen in cilj projekta 

Realizirani stroški v postavki predstavljajo izdelavo elaborata za ureditev meje pri ureditvi parkirišča 
pred pokopališčem Unec ( investicija se je izvajala v letu 2016 ). 

 

130307 Ureditev krožišča na R212 60.431 € 

Namen in cilj projekta 

130309 Rekonstrukcija lokalne ceste Bezuljak-Dobec-
Kožljek-Stražišče I. faza 342.325 € 

Namen in cilj projekta 

Investicija rekonstrukcija lokalne ceste Bezuljak- Dobec-Kožljek-Stražišče I faza, zajema odsek od 
konca naselja Bezuljak ( kjer smo končali z deli pred nekaj leti ) do konca naselja Dobec, v skupni 
dolžini 2314 m. Dela so obsegala razširitev cestišča na skupno 5,0 m asfaltnega cestišča, ureditev 
meteornega odvodnjavanja in asfaltiranje. 

Investicijo smo dobili sofinancirano v okviru Načrta porabe dodatnih razpoložljivih sredstev za 
sofinanciranje investicij v letu 2017, v skladu z določili 23 člena ZFO-1 v višini 206.348 €. 

 

130310 Izgradnja pločnika Slivice do pokopališča Unec 261.883 € 

Namen in cilj projekta 

Investicija zajema izgradnjo hodnika za pešce od pokopališča ( kjer smo končali z deli v letu 2016 ) 
do križišča z javno potjo iz naselja Slivice. Dolžina celotnega odseka je 510 m, trasa pa poteka ob 
regionalni cesti R212. Dela so obsegala ureditev hodnika za pešce, ureditev javne razsvetljave, 
odvodnjavanje, zaščita TKO vodov, gradbeni nadzor, plačila odškodnin za zemljišča skupaj z 
sodnimi taksami in cenitvijo. Realizirana rednost investicije je 261.883,08 €. 
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13029004 Cestna razsvetljava 27.841 €  

130308 Dograditev javne razsvetljave 27.841 € 

Namen in cilj projekta 

114004 Dograditev javne razsvetljave  

Dela so obsegala postavitev javne razsvetljave v naselju Rakek ( Gasilska ulica 6 svetilk, Pot na 
Kilovec 4 svetilke, Pot v Dele 3 svetilke in Stara cesta 4 svetilke,  ), izgradnja javne razsvetljave 
pred OŠ Cerknica ( 5 kandelabrov ) ter stroške priklopa stanovanjske soseske Tičnica na Rakeku. 
Skupna realizirana vrednost je 27.841 €. 

 

 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
državnih cest 103.759 €  

130298 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste Rakek - II. faza 0 € 

Namen in cilj projekta 

Na postavki v letu 2017 ni bilo stroškov, ker se je planiran razpis s strani DRSI-ja premaknil v leto 
2018. 

 

130312 Izgradnja krožnega križišča na R3-643/1362 
Rakitna-Cerknica 61.229 € 

Občina Cerknica je v letu 2015 zaključila z izdelavo projektne dokumentacije za krožišče na  
križišču med R212 in R643 ( na vhodu v Cerknico ) ter izvedla odkup vseh zemljišč predvidenih za 
gradnjo. V dogovoru z Direkcijo RS za infrastrukturo je bil z njihove strani izdelan razpis za 
gradbena dela, na podlagi katerega je bila v začetku februarja lani sklenjena pogodba z izvajalcem 
del. Dela so bila zaključena v jeseni lansko leto. Realizirani stroški predstavljajo stroške ureditve 
sredinskega kroga v višini 34.270,83 € ( gradbena dela, skulptura, holtikulturna ureditev, osvetlitev 
), odškodnine v višini 25.670 € ( razlika med dejansko in že plačano odškodnino ) ter stroški 
geodetskih storitev v višini 1.288,56 €. Skupna realizirana vrednost je 61.229,39 €. 

 

130313 Ureditev ceste R643 skozi Begunje 1.630 € 

Namen in cilj projekta 

Občina Cerknica bo v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo ( DRSI ) v lanskem letu 
zaključila z izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-643/1362 
Rakitna – Cerknica, od km 13,308 – km 14,288, skozi naselje Begunje pri Cerknici. V mesecu 
februarju letos je bil podpisan Sporazum o  sofinanciranju ureditve R3-643 skozi Begunje od km 
13.308 do km 14.288, realizacija v višini 1.630 € v letu 2017 pa so stroški geodetskih storitev, 
notarke ter cenitve. 

 

100446 Izgradnja krožnega križišča na R3-643/1362 
Rakitna-Cerknica 40.900 € 

Občina Cerknica je v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo ( DRSI ) v letu 2016 zaključila z 
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izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo krožnega križišča na državni cesti  R3-643, odsek  
1362 Rakitna- Cerknica s Partizansko cesto in Gerbičevo ulico v km 17.280. V letih 2018 in 2019 
namerava DRSI v sodelovanju z Občino Cerknica omenjeno krožišče tudi zgraditi. V mesecu 
oktobru 2017 je bil podpisan Sporazum o sofinanciranju, skupna ocena stroškov je 466.123,54 €, 
ocenjena višina stroškov, ki bo pripadla na občino Cerknica je 175.110,48 € ( skupaj z projektno 
dokumentacijo in stroški odkupov zemljišč ). Realizirana vrednost v letu 2017 je 40.900 €, ki 
predstavlja odškodnine za odvzeta zemljišča ter stroški geodetskih storitev. 

 

 

14 GOSPODARSTVO 1 1 6  €  

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma 
in gostinstva 1 1 6  €  

14039001 Promocija občine 116 €  

140391 Izobraževalno interpretacijski objekt ob Cerkniškem 
jezeru 116 € 

Namen in cilj projekta 

Občina je že v letu 2012 pridobila gradbeno dovoljenje za spremljevalni turistični objekt ob 
parkirišču na vstopni točki Cerkniško jezero. Notranjski regijski park pospešeno išče možnost 
financiranja iz evropskih virov, vendar je imelo gradbeno dovoljenje omejen čas veljavnosti. Le-ta bi 
potekel v jesenskih mesecih 2016, zato je bilo potrebno z investicijo začeti. Na ta način smo 
ohranili veljavnost dovoljenja in bomo z investicijo nadaljevali v letu 2018. 

 

 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in 
gostinstva 0 €  

160406 RURAL DESIGN II. 0 € 

Namen in cilj projekta 

S projektom na razpisu nismo uspeli. 
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE 6 9 0 . 1 8 9  €  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, 
kontrola in nadzor  

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 810.215 €  

130213 Sanacija meteornih voda 8.348 € 

Namen in cilj projekta 

Investicija obsega zacelitev odprtega kanala v dolžini 170 m v naselju Begunje. 

 

150295 Obnova kanalizacijskih sistemov 801.867 € 

Namen in cilj projekta 

Na podlagi pogodbe o najemu javne infrastrukture Občina Cerknica javnemu podjetju obračunava 
najemnino za infrastrukturo na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode, na podlagi analitičnih 
knjigovodskih evidenc, ki jih za potrebe občine vodi javno podjetje. Najemnina se obračunava v 
višini polne amortizacije. V skladu z 15 členom pogodbe o najemu javne infrastrukture, lastnik 
pokriva javnemu podjetju razliko do nepokrite najemnine s subvencijo, največ do višine 50% cene 
za uporabo javne infrastrukture ( če prodajne cene storitev GJS ne pokrivajo vseh upravičenih 
stroškov ).  

Glede na velikost investicij v posameznih GJI ter na prihodkovni strani zbrana sredstva iz 
posamezne GJI, smo za namenskost porabe sredstev znotraj GJI pridobili mnenje revizorja, da se 
sredstva iz naslova najemnine ene GJI lahko porabijo za izvedbo investicij v drugi GJI. 

Realizirana cena amortizacije v letu 2017 na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode znaša 
801.867,11 €, od tega smo javnemu podjetju pokrivali razliko do nepokrite najemnine ( 
subvencioniranje cen ) v višini 382.430,47 €, ostala realizacija v višini 419.436,64 € pa bila 
porabljena v obnovo GJI in sicer:  

izdelava fekalne kanalizacije Peščenk – Cerknica v vrednosti 9.169,09 €  ( zgrajenih 51 m cevi ), 
izgradnja fekalne kanalizacije C. pod Slivnico v vrednosti 10.369,62   €  ( zgrajenih 47 m cevi ), 
sanacija prim. kan. Krajcova Žaga - Cerknicav vrednosti 3.681,31 €  ( obnova 98 m cevi ),  sanacija 
kanalizacije v delu naselja Sinja gorica – Cerknica v vrednosti 13.607,23 €  ( obnova 85 m cevi ),  
izvedba prvih merite hrupa - ČN Grahovo v vrednosti 603 €,  dograditev fekalne kanalizacije - 
Dovce do Kovšcav vrednosti 8.399,47 €  ( zgrajenih 50 m cevi ), prestavitev fekalne kanalizacije v 
Podskrajniku v vrednosti 3.676,29  €  ( obnova 36 m cevi ), izgradnja fekalne kanalizacije Loško v 
Cerknici v vrednosti 20.527,18 €  ( zgrajenih 47 m cevi ), izgradnja fekalne kanalizacije Unec v 
vrednosti 100.764,26 € ( zgrajenih 535m gravitacijskih vodov in 91 m tlačnega voda), dograditev 
fekalne kanalizacije Rakek – pot na Kilovec vrednosti 9.008,72  €  ( zgrajenih 95 m cevi ), Izdelava 
generalne rešitve za hidravliko kanalizacijskega sistema Cerknica v vrednosti 21.960,00 €, 
rekonstrukcija tlačnega cevovoda od črpališča do vodohrana Peščenk - odsek nad Tilo v skupni 
vrednosti 121.985,29 € ( realizacija na tej postavki je 34.485,16 €, ostali del v višini 87.500,13 € je 
na postavki 112019 Obnova vodovodnih sistemov, obnovljeno je bilo 676 m tlačnega voda ), 
izgradnja tlačnega voda čez potok Cerkniščica ( investicija iz leta 2016, realizacija v letu 2017 na 
tej postavki v višini 85.397,43 € ), rekonstrukcija vodovoda Sinja gorica v vrednosti 21.876,76 € ( 
obnova 121 m cevi ),  rekonstrukcija vodovoda Kožljek v vrednosti 105.692,51 € ( realizacija na tej 
postavki je 78.287,35 €, ostali del v višini 27.405,16 € je na postavki 112019 Obnova vodovodnih 
sistemov, obnovljeno je bilo 676 m tlačnega 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST  

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje 
in administracija  

16029002 Nadzor nad prostorom, 
onesnaževanjem okolja in narave  21.909 €  

160404 Celostna prometna strategija 21.909 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta oz. izdelave CPS je njena uporabnost, kot strateška podlaga za planiranje in 
izvedbo operacij, ki bodo prispevale k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti 
zraka ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, 
izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti. 

Občina Cerknica se je prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo in za ta namen pridobila 
sredstva iz EU skladov. Postopek priprave je potekal po posameznih fazah od junija 2016 do junija 
2017.  V proračunskem letu 2017 sta bili realizirani 2. in 3. faza v višini 21.909,24€, ki so bila 
sofinancirana v višini 85% upravičenih stroškov. 

 

16029003 Prostorsko načrtovanje  69.872 €  

160401 Rušenje objektov 47.263 € 

Namen in cilj projekta 

Realizacija na postavki  v višini 47.263 € predstavlja celotne stroške pri rušenju objekta Cesta 4 
maja 19 s kmetijskimi objekti ( rušitev, gradbeni nadzor, stroški koordinatorja varstva pri delu, 
stroški Ministrstva za obrambo za pregled in detekcijo objekta ) ter stroški za postavitev ograje ob 
parkiriščih pri objektu Tabor 26, ki smo ga porušili v predlanskem letu. 

 

160403 Projekt pločniki 22.609 € 

Namen in cilj projekta 

Realizacija postavke obsega plačilo dokončanja izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI za 
križišče Župeno,  dokončanja izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI ureditve hodnika za pešce 
Unec, dokončanja izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI za rekonstrukcijo ceste skozi naselje 
Begunje, stroški recenzije ( križišče Župeno in ceste skozi naselje Begunje ) ter geodetske storitve. 
Realizirana vrednost v letu 2016 je 22.609,04 €. 
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1603 Komunalna dejavnost  

16039001 Oskrba z vodo 241.317 €  

160343 Obnova vodovodnih sistemov 241.317 € 

Namen in cilj projekta 

Realizirana sredstva pomenijo namensko porabo sredstev iz naslova najemnin te kategorije 
infrastrukturnih objektov. Program obnove je bil usklajen z JP Komunalo Cerknica d.o.o. na podlagi 
analize stroškov  tekočega in intervencijskega vzdrževanja.  

Glede na velikost investicij v posameznih GJI ter na prihodkovni strani zbrana sredstva iz 
posamezne GJI, smo za namenskost porabe sredstev znotraj GJI pridobili mnenje revizorja, da se 
sredstva iz naslova najemnine ene GJI lahko porabijo za izvedbo investicij v drugi GJI. 

V postavki so realizirane naslednje investicije: izdelava merilno regulacijskega jaška na Rakeku v 
skupni vrednosti 56.927 € ( finančna realizacija v letu 2017 je 29.898,94 € ), predstavitev vodovoda 
v Dobcu v vrednosti 8.535,07 € ( obnova 86 m cevovoda ), obnova vodovoda pri izgradnji krožišča 
Cerknica v vrednosti 4.795,31 € ( obnova 240 m cevovoda ), rekonstrukcija tlačnega cevovoda od 
črpališča do vodohrana Peščenk - odsek nad Tilo v skupni vrednosti 121.985,29 € ( realizacija na 
tej postavki je 87.500,13 €, ostali del v višini 34.485,16 € je na postavki 111007 Obnova 
kanalizacijskih sistemov, obnovljeno je bilo 676 m tlačnega voda ), obnova vodovoda v 
Podskrajniku pri Euroboxu v vrednosti  9.414,27 € ( obnova 170 m cevovoda ), izdelava 
primarnega vodovoda v Begunjah – Petrovčič v vrednosti  6.799,88 € ( zgrajeno   100 m cevovoda 
), rekonstrukcija vodovoda vrtec - Cesta na Jezero v vrednosti  9.556,50 € ( obnova 59 m cevovoda 
), rekonstrukcija vodovoda Kožljek v vrednosti 105.692,51 € ( realizacija na tej postavki je 
27.405,16 €, ostali del v višini 78.287,35€ je na postavki 111007 Obnova kanalizacijskih sistemov, 
obnovljeno je bilo 676 m tlačnega voda ), rekonstrukcija vodovoda Unec-Slivice v skupni vrednosti  
32.534,51 € ( obnova 493 m cevovoda ), gradbeni nadzori v višini 10.716,52 €. 

 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna 
dejavnost 40.275 €  

160399 Širitev pokopališča Begunje in žarni zid 14.120 € 

Namen in cilj projekta 

Konec avgusta lanskega leta je bila podpisana pogodba za izvedbo širitve pokopališča Begunje z 
gradnjo     opornega žarnega zidu. Dela so obsegala rekonstrukcijo pokopališča na način, da se 
razširi  površina za klasične grobne prostore in zgradi žarne niše. Zaradi vremenskih razmer se je 
podaljšal rok gradnje, dela so se končala aprila 2017. Končna vrednost vseh del je 80.416 €, 
finančna realizacija v letu 2017 pa je 14.120 €. 

 

160405 Investicijsko vzdrževanje pokopališč 26.155 € 

Namen in cilj projekta 

Investicija obsega rekonstrukcijo podpornega zidu na pokopališču Kožljek. Pogodbena vrednost je 
37.369,58 €, dela so se začela konec avgusta 2018, zaradi vremenskih pogojev dela še niso 
končana. Finančna realizacija v letu 2017 je 26.155 €. 
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16039005 Druge komunalne dejavnosti 3.050 €  

160402 Ureditev brvi pri tržnici Cerknica 3.050 € 

Namen in cilj projekta 

V letu 2014 letu smo zaključili investicijo prenove tržnice. V nadaljevanju želimo prenoviti še brv 
čez Cerkniščico, zato smo predhodno pripravili strokovne podlage (hidrologijo, IDZ, DIP, ...) in 
planirali sredstva za pripravo razpisne dokumentacije za objavo javnega razpisa za izvedbo, skupaj 
s projektiranjem. Javni razpis je bil konec leta objavljen, a žal neuspešen. Izkazalo se je, da je 
zaradi okoliščin lokacije preveč neznank, zato ni bilo interesa s strani ponudnikov. 

 

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje  

16059003 Drugi programi na stanovanjskem 
področju 14.407 €  

160590 Obnove stanovanj 14.407 € 

Namen in cilj projekta 

Postavka predstavlja stroške upravljanja in vzdrževanja  skupnih delov in naprav stanovanj, katera 
so v lasti Občine Cerknica, tekoče vzdrževanje stanovanj (obnova kopalnic, zamenjava stavbnega 
pohištva, popravila instalacij, krovsko kleparska dela, obnova kotlovnic in rezervni sklad). 

 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  

1702 Primarno zdravstvo  

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 7.401 €  

170215 Nakup avtomatskih zunanjih defibrilatorjev - AED z 
zunanjo omarico 7.401 € 

Namen in cilj projekta 

Namen je bil nakup ustrezne opreme, ki bo omogočala organizacijo  nujne medicinske pomoči v 
skladu s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči. 

Cilji so nakup štirih AED aparatov z zunanjo omarico dve za enoto ZD Cerknica in po en AED za 
zdravstveno postajo Loška dolina in Bloke 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Realizirana je nabava in montaža štirih AED-jev. V letu 2018 se bo nadaljevalo z nakupom še vsaj 
dveh zunanjih AED-jev. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine   

18029002 Premična kulturna dediščina  19.496 €  

180220 Poterenska obdelava arhiva najdišča Cerknica - 
vrtec - grobišče Svinja gorica 19.496 € 

Namen in cilj projekta 

Arheološko izkopavanje poleti 2012 je na območju igrišča vrtca odkrilo obsežno antično grobišče iz 
1. stoletja n. št. z več kot sto žganimi grobovi, ki so bili vklesani v skalno osnovo. Najdenih je bilo 
preko 3000 predmetov iz železa, svinca, brona, srebra, stekla, lesa in keramike. Med drugim so 
bile odkrite tudi železne šivanke, vejnik in škarje za striženje ovac. Občina je dolžna na podlagi 
izdanega kulturnovarstvenega soglasja zagotoviti in financirati tudi poterensko obdelavo arhiva 
najdišča Cerknica - vrtec (Cerknica- grobišče Svinja Gorica EŠD 10911) za projekt vrtca Cerknica, 
in sicer za računalniško obdelavo dokumentacije, vizualno  grafično dokumentiranje, analize, 
konzerviranje in restavriranje najdb ter izdelavo končnega poročila. Obveza občine s sklenitvijo 
pogodbe z izvajalci poterenske obdelave, je bila predpogoj za izdajo soglasja Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine za izdajo uporabnega dovoljenja za novozgrajeni vrtec v Cerknici. Poterenska 
obdelava bi se skladno s pogodbo morala zaključiti  decembra 2016, ko bi moral biti izdelan tudi 
katalog, v katerem morajo biti predstavljeni najdeni predmeti. Zaradi zahtevnosti obdelave je bil 
podpisan aneks za podaljšanja roka do konca leta 2017. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Poterenska obdelava bi se morala  skladno s pogodbo zaključiti  decembra 2016, vključno s 
katalogom, v katerem so predstavljeni najdeni predmeti. Izvajalec je zaprosil za podaljšanje roka 
izvedbe, zaradi zahtevnega restavriranja najdenih predmetov. Z izvajalcem Arheološke raziskave, 
Vesna Merc s.p., je bil podpisan aneks za podaljšanje roka izvedbe do oktobra 2017. Izvajalec je 
zaključil poterensko obdelavo skladno s pogodbo in predal naročniku končno poročilo o izvedenih 
arheoloških izkopavanjih in raziskavah ob gradnji na najdišču Cerknica - Grobišče Svinja gorica 
(EŠD 10911) na lokaciji Cerknica - vrtec. Poročilo obsega 240 strani tekstualnega dela in več kot 
400 strani prilog (tlorisi najdišč, načrti 173 grobov, risbe in grafike najdenega gradiva, geološke 
analize, arheobotanične in antrakološke analize, arheozoološke analize, osteološka analiza, 
numizmatična analiza, petrografska analiza in analiza žlindre. 

 

1803 Programi v kulturi  

18039001 Knjižničarstvo in založništvo  7.500 €  

180311 Knjižnica Cerknica - Oprema 4.500€ 

Namen in cilj projekta 

Knjižnica Jožeta  Udoviča je planirana sredstva namenila za nakup regalov ter predalnikov v 
matični knjižnici v Cerknici, in sicer v planirani višini 4.500 €. Občina je Knjižnici refundirala 
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sredstva na podlagi predloženih računov oziroma listin. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Občina je Knjižnici refundirala sredstva na podlagi predloženih računov oziroma listin v planirani 

višini. 

 

180312 Knjižnica Cerknica - Amortizacija 3.000 € 

Namen in cilj projekta 

Zagotavljati sredstva za sprotno nadomeščanje iztrošene opreme in sanacijo objektov, ker se s tem 
izognemo večjim stroškom v prihodnje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Amortizacijska sredstva za Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica so realizirana v planiranem obsegu 
za nujna obnovitvena dela, ki so bila v letu 2017 namenjena za obnovo pločnika pred glavnim 
vhodom matične knjižnice v višini 3.000 €. 

 

18039005 Drugi programi v kulturi 18.535 €  

180313 Spomeniško varstvo sakralnih objektov 18.535 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so bila na podlagi Javnega razpisa za obnovo in vzdrževanje objektov kulturne dediščine 
dodeljena za obnovo šestih cerkva v skladu s pogoji in merili razpisa. Postavka ni bila v celoti 
realizirana, ker na dveh objektih, ki so jim bila dodeljena sredstva, dela niso bila izvršena, zaradi 
nepredvidenih okoliščin višje sile in dodatnih del, ki jih niso mogli predhodno predvideti. Okoliščine 
so obrazložili in utemeljili. 

 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti   

18059001 Programi športa 1.863.106 €  

180595 Skate steza in fitnes center na prostem 159.088 € 

Namen in cilj projekta 

Po izvedbi projektne dokumentacije, sprejetem DIIP-u, je bil konec leta 2016 izveden Javni razpis 
za izbor izvajalca del. Izvajalca, ki sta bila izbrana v skladu z določili predpisov iz področja javnega 
naročanja, sta bila partnerja v skupnem nastopu, ki sta investicijo izvajala v celoti in sicer Lesnina 
MG Oprema iz Ljubljane in PRO-CONCRETE iz Nove Gorice.  

Sredstva so bila porabljena za izvedbo in dokončanje del za izgradnjo skate steze in fitnes centra 
na prostem. Dela so bila zaključena že pred planiranim zaključkom del in sicer v mesecu juniju 
2017. 

Pri tem smo se uspešno prijavili na razpis Fundacije za šport, kjer smo sklenili pogodbo o dodelitvi 
nepovratnih sredstev v višini 22.353,00 EUR. 
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190311 Športna dvorana RAKEK 1.704.018 € 

Namen in cilj projekta 

Po končani projektni nalogi, po sprejeti predinvesticijski zasnovi in investicijskem programu 
izgradnje športne dvorane Rakek, je bil konec leta 2016 izveden Javni razpis za izbor izvajalca del. 
Izvajalec, ki je bil izbran v skladu z določili predpisov iz področja javnega naročanja, je konzorcij 
družb v skupnem nastopu in sicer: RIKO d.o.o., AS-PRIMUS d.o.o. in JELOVICA HIŠE d.o.o. 
Izvajalec bo izgradnjo realiziral predvidoma do začetka naslednjega šolskega leta 2018/19 in sicer 
po principih, ki izhajajo iz Rumene knjige FIDIC. To pomeni, da bo, oziroma že izvaja naslednje 
aktivnosti: 

izdelava projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, izdelava projekta za 
izvedbo, izgradnjo objekta ter dobavo in montažo vse opreme, pridobitev uporabnega dovoljenja, 
poizkusno obratovanje objekta, predajo objekta naročniku po končanem preizkusu obratovanja ter 
odpravo morebitnih pomanjkljivosti v garancijskih rokih. 

Dela v letu 2017 so se izvajala v skladu z načrtom oziroma terminskim planom. Sredstva so bila 
porabljena za plačilo posameznih situacij pri izgradnji nove športne dvorane na Rakeku.  Poleg 
tega so bila sredstva izplačana še za izvajanje storitev svetovalnega inženiringa in strokovnega 
gradbenega nadzora pri projektiranju in gradnji ŠD Rakek ter varnosti pri delu. 

Potrebno je poudariti, da smo se, po pridobitvi gradbenega dovoljenja v mesecu aprilu 2017, 
uspešno prijavili na dva razpisa in sicer EKO sklada, kjer smo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih 
sredstev v višini 713.225,00 EUR, ter ministrstva za izobraževanje, znanost in šport - direktorata za 
šport, kjer smo eni od petih občin v Sloveniji, prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev za leto 
2018 v višini 448.000,00 EUR.  

Poleg navedenega smo se prijavili tudi na razpis Fundacije za šport, na katerega rezultate še 
čakamo. 

 

 

19 IZOBRAŽEVANJE   

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok   

19029001 Vrtci 0 €  

190291 Vrtec Cerknica - Amortizacija 0 € 

Namen in cilj projekta 

Zagotavljati sredstva za sprotno nadomeščanje iztrošene opreme in sanacijo objektov, ker se s tem 

izognemo večjim stroškom v prihodnje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva, ki so bila planirana za nabavo pripomočkov za naravoslovje in tehniko, mobilno 
ozvočenje za zunanje prireditve ter za IKT opremo niso bila realizirana. Vrtec je IKT opremo in 
pripomočke nabavil s prihranki materialnih stroškov za tekoče vzdrževanje. 
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1903 Primarno in sekundarno 
izobraževanje   

19039001 Osnovno šolstvo  93.980 €  

190313 Obnova podružnične šole Begunje 2.582 € 

Namen in cilj projekta 

Namen: obnova objektov osnovnošolskega izobraževanja 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila realizirana za sanacijo talne obloge in izvedbo talne plošče pri kurilnici. 

 

190316 Osnovna šola Cerknica - Amortizacija 30.000 € 

Namen in cilj projekta 

Zagotavljati sredstva za sprotno nadomeščanje iztrošene opreme in sanacijo objektov, ker se s tem 
izognemo večjim stroškom v prihodnje 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Porabljeno je  bilo 30.000 EUR ali 100% glede na veljavni plan. 

Pri opredelitvi teh stroškov je kot merilo uporabljena normativno opredeljena amortizacija osnovnih 
sredstev, ki izhaja iz normativa gradnje potrebnega prostora in opreme za različne oblike oddelkov 
v osnovnem šolstvu. V ta namen  so zagotovljena le sredstva za nakup nove opreme in najnujnejša  
vzdrževalna dela. Sredstva so bila realizirana za nakup nove opreme v razdelilni kuhinji v Cerknici. 

 

190317 Osnovna šola Rakek - Amortizacija 22.371 € 

Namen in cilj projekta 

Zagotavljati sredstva za sprotno nadomeščanje iztrošene opreme in sanacijo objektov, ker se s tem 
izognemo večjim stroškom v prihodnje 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Amortizacijska sredstva za OŠ Jožeta Krajca Rakek  v višini 22.370,80 €, so  bila porabljena za 
nakup avtomobila, strežnika, protihrupno steno in vrata v glasbeni učilnici ob jedilnici. Šola je tudi v 
letu 2017 namenila del sredstev za postopno opremljanje šole z zunanjimi senčili. 

za nakup avtomobila    -  7.294,00 € 

za stroške strežnika    -     570,00 € 

za protihrupno pomično steno in vrata v glasbeni učilnici ob jedilnici v OŠ Rakek -  8.100,80 € 

za zunanja senčila in druge nujne nabave  - 6.106,00 € 

 

190319 Osnovna šola Cerknica - investicijski transfer 39.027 € 

Namen in cilj projekta 

Namen: nujna vzdrževalna in obnovitvena dela šolskih objektov in okolice 

Cilj: ohranjanje stanja objekta in opreme 
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Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Porabljeno je  bilo 39.026,65 EUR ali 97,57% glede na veljavni plan. 

Investicijski transfer je bil namenjen za gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za prenovo 
razdelilne kuhinje v OŠ Cerknica. Sredstva so se nakazala zavodu na podlagi zahtevka in dokazil o 
realizaciji. 

 

19039002 Glasbeno šolstvo  3.000 €  

190318 Glasbena šola Cerknica - Amortizacija 3.000 € 

Namen in cilj projekta 

Zagotavljati sredstva za sprotno nadomeščanje iztrošene opreme in sanacijo objektov, ker se s tem 
izognemo večjim stroškom v prihodnje 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Amortizacijska sredstva za Glasbeno šolo so realizirana v planirani višini 3.000,00 €, za obnovo 
stopnišča in sten. S prenovo se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih letih, ko bo potreben tudi večji 
poseg v mansardi objekta za ureditev primerne dvorane. 
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EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI 
PRORAČUNSKIH SREDSTEV 2017 

 

Na podlagi 38. člena ZJP in 4. člena Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 je župan izdal 
sklepe o prerazporeditvi sredstev, kot je prikazano v priloženi tabeli. 
 
Dobršen del prerazporeditev je bil opravljen znotraj finančnega načrta občinske uprave, izvedena pa je 
bila tudi ena prerazporeditev iz finančnega načrta občinske uprave v finančni načrt občinskega sveta. 
 
Večinoma gre za prerazporeditve znotraj področja proračunske porabe zaradi nepredvidenih potreb 
tekom proračunskega leta. Prerazporeditve v okviru proračunske postavke pa  so z namenom dosledno 
zasledovati računovodsko zajemanje proračunske porabe na nivoju kontov, skladno s predpisano 
ekonomsko klasifikacijo proračunskih izdatkov. 

 

OBRAZLOŽITEV VEČJIH PRERAZPOREDITEV SREDSTEV PRORAČUNA 2017: 
 
Izgradnja pločnika Slivice do pokopališča Unec: 
Zaradi dodatnih stroškov je bilo potrebno sredstva prerazporediti iz drugih postavk. 

PLAN  150.000  
PRERAZPOREDITVE  111.900 
REALIZACIJA 261.883 

 
Ureditev krožišča R212 
Zaradi izvedbe krožišča iz strani države je bilo potrebno sredstva prerazporediti iz drugih postavk. 
PLAN 1.000 
PRERAZPOREDITVE 60.500 
REALIZACIJA 61.229 

 
Športna dvorana Rakek – izgradnja 
Dela na Športni dvorani Rakek so potekala  hitreje od predvidenega, zato smo  za plačilo le teh 
koristili proračunsko rezervacijo. 
PLAN 1.500.000 
PRERAZPOREDITVE 200.000 
REALIZACIJA 1.704.018 

 
Asfaltiranje javnih poti v občini 
Zaradi večjih stroškov asfaltiranja javnih poti v občini je bilo potrebno sredstva prerazporediti iz 
drugih postavk. 
PLAN 40.000 
PRERAZPOREDITVE  28.300 
REALIZACIJA 68.287 

 
Ureditev Cerknice 
Zaradi večjih stroškov na postavki ureditev Cerknici  je bilo potrebno sredstva prerazporediti iz drugih 
postavk. 
PLAN  80.000 
PRERAZPOREDITVE 14.000 
REALIZACIJA 92.956 

414.700 
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NEREALIZIRANI PROJEKTI: 
 
Rural Design II. 
Iz: Projekt RURAL DESIGN II. ni bil odobren, zato smo sredstva prerazporedili . 
REALIZACIJA 0 
PRERAZPOREDITVE  44.019 

 
Rekonstrukcija Ljubljanske ceste na Rakeku II. faza 
Iz: Pri proračunski postavki  »Rekonstrukcija  Ljubljanske ceste Rakek« glede na informacije iz DRSI-ja, 
sredstev še nismo potrebovali, zato smo jih prerazporedili. 
PLAN 60.000 
REALIZACIJA 0 
PRERAZPOREDITVE  59.000 

 
Rekonstrukcija R643 skozi naselje Begunje 
Iz: Pri proračunski postavki  »Rekonstrukcija R643 skozi naselje Begunje« glede na informacije iz DRSI-
ja še nismo potrebovali, zato smo jih prerazporedili. 
PLAN 80.000 
REALIZACIJA 1.630 
PRERAZPOREDITVE  74.500 

 
 
Splošna proračunska rezervacija 
Iz: Dela na Športni dvorani Rakek so potekala  hitreje od predvidenega, zato smo  za plačilo le teh 
koristili proračunsko rezervacijo. 
PLAN 230.000 
PRERAZPOREDITVE  200.000 

377.519 Nerealizirani projekti  
 
106.701 Prenosi med konti, ki ne vplivajo na porabo sredstev  

484.220 
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Prerazporeditev (iz) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

PP    050101 Plačilo razlike med ceno prog. in 
plač. staršev 

PP    060100 Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 10.000,00 Javni zavod bo z januarjem 2017 zaposlil uslužbenca za določen čas, za 
intenzivno urejanje in nadgrajevanje domoznanske zbirke z arhivi društev. 
Zbirka bo predstavljala zametek občinskega arhiva, ki bo skrbel za občinsko 
arhivsko-kulturno dediščino. Z urejanjem arhivov društev je javni zavod 
pričel že v letu 2016 ter nameraval nadaljevati z enako obliko zaposlitve 
tudi v letu 2017,  zato je  oddal vlogo na javni poziv za sofinanciranje 
programov javnih del v letu 2017. Javni zavod ni uspel pridobil sredstev iz 
tega naslova, saj je bil javni poziv zaprt zaradi razdelitve  sredstev, že pred 
odpiranjem vseh prispelih vlog na javni poziv v prvem roku za oddajo vlog. 

KONTO 4119 DRUGI TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM 

KONTO 4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE 
ZAVODE 

    

PP    0203 Vzdrževanje ostalih občinskih 
objektov 

PP    060100 Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 15.000,00 Javni zavod bo z januarjem 2017 zaposlil uslužbenca za določen čas, za 
intenzivno urejanje in nadgrajevanje domoznanske zbirke z arhivi društev. 
Zbirka bo predstavljala zametek občinskega arhiva, ki bo skrbel za občinsko 
arhivsko-kulturno dediščino. Z urejanjem arhivov društev je javni zavod 
pričel že v letu 2016 ter nameraval nadaljevati z enako obliko zaposlitve 
tudi v letu 2017,  zato je  oddal vlogo na javni poziv za sofinanciranje 
programov javnih del v letu 2017. Javni zavod ni uspel pridobil sredstev iz 
tega naslova, saj je bil javni poziv zaprt zaradi razdelitve  sredstev, že pred 
odpiranjem vseh prispelih vlog na javni poziv v prvem roku za oddajo vlog. 

KONTO 4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE 
STORITVE IN KOMUNIKACIJE 

KONTO 4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE 
ZAVODE 

    

PP    1902 Objave občinskih predpisov PP    060303 Programi na podlagi javnega 
poziva - prireditve občinskega 
pomena 

3.000,00 Prerazporeditev zaradi premika prireditve iz leta 2016 v leto 2017.   

KONTO 4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 
MATERIAL IN STORITVE 

KONTO 4120 TEKOČI TRANSFERI 
NEPROFITNIM ORG. IN 
USTANOVAM 

    

PP    030106 Obnova podružnične šole 
Begunje 

PP    0711 Nakup avtomatskih zunanjih 
defribilatorjev - AED z zunanjo 
omarico 

7.996,00 Prerazporeditev sredstev na podlagi poziva Ministrstva za zdravje za 
sofinanciranje naložbe v nakup AED aparatov, ki bodo javno dostopni. 

KONTO 4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
OBNOVE 

KONTO 4202 NAKUP OPREME     

NRP   190313 Obnova podružnične šole 
Begunje 

NRP   170215 Nakup avtomatskih zunanjih 
defibrilatorjev - AED z zunanjo 
omarico 
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PP    100418 Rekonstrukcija  Ljubljanske ceste 
Rakek - II. faza 

PP    100442 Izgradnja pločnika Slivice do 
pokopališča Unec 

30.000,00 Pri proračunski postavki  »Rekonstrukcija  Ljubljanske ceste Rakek« v 
letošnjem letu, glede na informacije iz DRSI-ja, ne bomo potrebovali 
sredstev v planirani višini 43.900€, na drugi strani pa so v proračunski 
postavki   »Izgradnja pločnika Slivice do pokopališča Unec« predvidena 
sredstva v višini 150.000 € premajhna za 30.000€ glede na projektantsko 
vrednost. Iz navedenega predlagam, da se proračunska sredstva 
prerazporedijo kot je predlagano. 

KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 

KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 

    

NRP   130298 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste 
Rakek - II. faza 

NRP   130310 Izgradnja pločnika Slivice do 
pokopališča Unec 

    

PP    030106 Obnova podružnične šole 
Begunje 

PP    030202 Splošna amortizacija - OŠ Rakek 8.100,80 Prerazporeditev sredstev na AM O.Š. Rakek. Za nemoteno izvajanje vseh 
dejavnosti je nujno izvesti novo steno z ustrezno zvočno izolacijo. Ker 
sredstva niso bila planirana, se prerazporedijo iz PP obnove podružnične 
šole Begunje, kjer streha lahko počaka še kakšno leto. 

KONTO 4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
OBNOVE 

KONTO 4323 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM 
ZAVODOM 

    

NRP   190313 Obnova podružnične šole 
Begunje 

NRP   190317 Osnovna šola Rakek - 
Amortizacija 

    

PP    0203 Vzdrževanje ostalih občinskih 
objektov 

PP    060100 Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 1.580,00 S 1.6.2017 smo objekt predali v upravljanje Knjižnici Jožeta Udoviča, hkrati 
pa jim zagotavljamo sredstva za tekoče stroške drugi proračunski postavki 
in sicer PP 0601000, konto 41330201. 

KONTO 4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE KONTO 4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE 
ZAVODE 

    

PP    080212 Zunanje igrišče pri OŠ Cerknica PP    080201 Športna dvorana Cerknica 5.700,00 Dela pri urejanju zunanjega igrišča pri OŠ Cerknica so končana in sredstva 
prerazporejamo na Športno dvorano Cerknica, kjer jih potrebujemo. 

KONTO 4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
OBNOVE 

KONTO 4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE     

NRP   180593 Obnova zunanjega igrišča pri OŠ 
Cerknica 

          

PP    1400 Prostorski akti in  dokumentacija PP    0605 Spomeniško - varstvene akcije za 
sakralne objekte 

200,00 Prenos sredstev zaradi večjih stroškov na postavki 0605. 

KONTO 4208 PROJEKTNA DOK., NADZOR, 
INVESTICIJSKI INŽENIRING 

KONTO 4310 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
NEPROFITNIM ORG. IN 
USTANOVAM 

    

PP    100445 Rekonstrukcija R643 skozi naselje 
Begunje 

PP    100408 Ureditev Cerknice 14.000,00 Pri proračunski postavki  »Rekonstrukcija R643 skozi naselje Begunje« v 
letošnjem letu, glede na informacije iz DRSI-ja, ne bomo potrebovali 
sredstev v planirani višini 80.000€, na drugi strani pa so v proračunski 
postavki   »Ureditev Cerknice« predvidena sredstva v višini 80.000 € 
premajhna za 14.000€ glede na vrednost pridobljeno na javnem razpisu. 

KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 

KONTO 4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
OBNOVE 

    

NRP   130313 Ureditev ceste R643 skozi 
Begunje 

NRP   130302 Ureditev Cerknice     
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PP    030201 Financiranje materialnih stroškov 
- OŠ Rakek 

PP    030101 Financiranje materialnih stroškov 
– OŠ Cerknica 

707,12 Prerazporeditev je potrebna zaradi nakupa nove manjše kosilnice, saj je 
dosedanjo zaradi iztrošenosti negospodarno popravljati in servisirati. 

KONTO 4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE 
ZAVODE 

KONTO 4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE 
ZAVODE 

    

PP    030106 Obnova podružnične šole 
Begunje 

PP    030202 Splošna amortizacija - OŠ Rakek 570,00 Prerazporeditev je potrebna zaradi zamenjave iztrošenega serverja na O.Š. 
Rakek. 

KONTO 4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
OBNOVE 

KONTO 4323 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM 
ZAVODOM 

    

PP    030106 Obnova podružnične šole 
Begunje 

PP    030201 Financiranje materialnih stroškov 
- O.Š. Rakek 

1.400,73 Prerazporeditev je potrebna zaradi povečanja stroškov ogrevanja na O.Š. 
Rakek. 

KONTO 4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
OBNOVE 

KONTO 4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE 
ZAVODE 

    

PP    030502 Šolski prevozi - za otroke s 
posebnimi potrebami 

PP    080201 Športna dvorana Cerknica 2.200,00 Prenos med postavkami zaradi manjših stroškov šolskih prevozov in večjih v 
športni dvorani Cerknica. 

KONTO 4119 DRUGI TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM 

KONTO 4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE     

KONTO 7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA KONTO 7222 PRIHODKI OD PRODAJE PREM. 
PRAVIC IN DRUGIH NEOPRED. 
DOLG. SREDSTEV 

77.250,61 Prenos na drug konto. 

PP    1611 Izobraževalno - interpretacijski 
objekt ob Cerkniškem jezeru 

PP    100202 Avtobusna postajališča in 
kolesarnice 

10.500,00 Prerazporeditev zaradi postavitve dodatnega nadstreška na avtobusnem 
postajališču v Slivicah. 

KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 

KONTO 4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
OBNOVE 

    

NRP   140391 Izobraževalno interpretacijski 
objekt ob Cerkniškem jezeru 

NRP   130301 Avtobusna postajališča in 
kolesarnice 

    

PP    1613 RURAL DESIGN II. PP    060402 Kulturni dom Cerknica - 
funkcionalni stroški 

9.623,55 Projekt Rural Design II. ni bil odobren, zato smo del sredstev prerazporedili 
na funkcionalne stroške Kulturnega doma Cerknica. Ta je z letom 2017 
prešel v upravljanje Notranjskega parka Cerknica, vendar so v leto 2017 
prešli še nekateri obratovalni  stroški in stroški vzdrževanja, ki pa niso bili 
planirani. 

KONTO 4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 
MATERIAL IN STORITVE 

KONTO 4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE     

NRP   160406 RURAL DESIGN II.           

PP    100418 Rekonstrukcija  Ljubljanske ceste 
Rakek - II. faza 

PP    142005 Rušenje objektov 1.000,00 Pri proračunski postavki »Rekonstrukcija  Ljubljanske ceste Rakek« v 
letošnjem letu, glede na informacije iz DRSI-ja, ne bomo potrebovali 
sredstev v planirani višini 43.900€, na drugi strani pa so v proračunski 
postavki »Rušenje objektov« predvidena sredstva v višini 40.000 € 
premajhna za 1.000€ glede na vrednost pridobljeno na javnem razpisu.,     

KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 

KONTO 4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
OBNOVE 

    

NRP   130298 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste 
Rakek - II. faza 

          

PP    2700 Splošna proračunska rezervacija PP    080207 Športna dvorana RAKEK - 
izgradnja 

100.000,00 Dela na Športni dvorani Rakek potekajo hitreje od predvidenega, zato bomo 
za plačilo le teh v letošnjem letu koristili proračunsko rezervacijo. 
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KONTO 4093 SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 

    

PP    1613 RURAL DESIGN II. PP    080201 Športna dvorana Cerknica 5.000,00 Projekt RURAL DESIGN II. ni bil odobren, zato smo del sredstev 
prerazporedili na vzdrževanje Športne dvorane Cerknica zaradi večjih 
stroškov vzdrževanja. 

KONTO 4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 
MATERIAL IN STORITVE 

KONTO 4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE     

PP    2700 Splošna proračunska rezervacija PP    080207 Športna dvorana RAKEK - 
izgradnja 

100.000,00 Dela na Športni dvorani Rakek potekajo hitreje od predvidenega, zato bomo 
za plačilo le teh v letošnjem letu koristili proračunsko rezervacijo. 

KONTO 4093 SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 

    

PP    100445 Rekonstrukcija R643 skozi naselje 
Begunje 

PP    100440 Ureditev krožišča na R212 40.000,00 Pri izgradnji krožišča na R212  v Cerknici potrebujemo sredstva za ureditev 
notranjega kroga krožnega križišča. 

KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 

KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 

    

NRP   130313 Ureditev ceste R643 skozi 
Begunje 

NRP   130307 Ureditev krožišča na R212     

PP    100445 Rekonstrukcija R643 skozi naselje 
Begunje 

PP    100440 Ureditev krožišča na R212 19.000,00 Sredstva potrebujemo za plačilo odškodnine oz. nakupa parcel v območju 
krožišča na R212 po izvedeni parcelaciji. Celotna odškodnina ( razlika od že 
plačane odškodnine ) za plačilo odškodnine po parcelaciji znaša 23.834 €, 
na postavki pa je 5.440 €.    

KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 

KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 

    

PP    100445 Rekonstrukcija R643 skozi naselje 
Begunje 

PP    100440 Ureditev krožišča na R212 1.500,00 Sredstva potrebujemo za plačilo odškodnine oz. nakupa parcel v območju 
krožišča na R212 po izvedeni parcelaciji. 

KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 

KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 

    

PP    040204 Enkratne socialne pomoči po 
odločbah CSD 

PP    040207 Izplačila družinskemu pomočniku 36,00 Prenos sredstev med postavkami zaradi večjih stroškov za družinskega 
pomočnika. 

KONTO 4112 TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE 
SOCIALNE VARNOSTI 

KONTO 4119 DRUGI TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM 

    

PP    040204 Enkratne socialne pomoči po 
odločbah CSD 

PP    040303 Izvajanje službe za pomoč na 
domu 

3.509,00 Prenos sredstev med postavkami zaradi večjih stroškov za družinskega 
pomočnika 

KONTO 4112 TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE 
SOCIALNE VARNOSTI 

KONTO 4135 TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ 
.JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP 

    

PP    050101 Plačilo razlike med ceno prog. in 
plač. staršev 

PP    0502 Plačilo razlike med ceno prog. - 
vrtci drugih občin 

23.000,00 Prenos sredstev med postavkami zaradi večjih stroškov plačil za druge 
občine. 

KONTO 4119 DRUGI TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM 

KONTO 4119 DRUGI TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM 

    

PP    050101 Plačilo razlike med ceno prog. in 
plač. staršev 

PP    050102 Materialni stroški - financiranje 
ostalih programov 

23.800,00 Prenos sredstev med postavkami zaradi večjih materialnih stroškov vrtca. 

KONTO 4119 DRUGI TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM 

KONTO 4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE 
ZAVODE 
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PP    050101 Plačilo razlike med ceno prog. in 
plač. staršev 

PP    050102 Materialni stroški - financiranje 
ostalih programov 

3.065,00 Prenos sredstev med postavkami zaradi večjih materialnih stroškov vrtca. 

KONTO 4119 DRUGI TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM 

KONTO 4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE 
ZAVODE 

    

PP    050101 Plačilo razlike med ceno prog. in 
plač. staršev 

PP    050102 Materialni stroški - financiranje 
ostalih programov 

3.066,00 Prenos sredstev med postavkami zaradi večjih materialnih stroškov O.Š. 
Cerknica. 

KONTO 4119 DRUGI TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM 

KONTO 4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE 
ZAVODE 

    

PP    040204 Enkratne socialne pomoči po 
odločbah CSD 

PP    0406 Splošni socialni zavodi 4.351,00 Prenos sredstev med postavkami zaradi večjih stroškov v socialnih zavodih. 

KONTO 4112 TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE 
SOCIALNE VARNOSTI 

KONTO 4119 DRUGI TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM 

    

PP    040204 Enkratne socialne pomoči po 
odločbah CSD 

PP    0407 Posebni socialni zavodi 5.311,00 Prenos sredstev med postavkami zaradi večjih stroškov v socialnih zavodih. 

KONTO 4112 TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE 
SOCIALNE VARNOSTI 

KONTO 4119 DRUGI TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM 

    

PP    040304 Vodenje in koordiniranje službe 
za pomoč na domu 

PP    040207 Izplačila družinskemu pomočniku 850,00 Prenos med postavkami zaradi večjih izplačil družinskemu pomočniku in 
ostanka sredstev za pomoč na domu. 

KONTO 4135 TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ. 
JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP 

KONTO 4119 DRUGI TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM 

    

PP    040304 Vodenje in koordiniranje službe 
za pomoč na domu 

PP    040301 Dejavnost Centra za socialno 
delo 

200,00 Prenos med postavkami zaradi večjih stroškov dejavnosti CSD in ostanka 
sredstev za pomoč na domu. 

KONTO 4135 TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ. 
JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP 

KONTO 4135 TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ. 
JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP 

    

PP    1443 Projektna dokumentacija za 
energetske sanacije 

PP    2200 Javna dela 12.129,00 Prenos med postavkami zaradi večjih stroškov za javna dela in 
neporabljenih sredstev za energetske sanacije. 

KONTO 4208 PROJEKTNA DOK., NADZOR, 
INVESTICIJSKI INŽENIRING 

KONTO 4000 PLAČE IN DODATKI     

PP    080202 Telovadnica Rakek PP    080201 Športna dvorana Cerknica 1.900,00 Prenos med postavkami zaradi večjih stroškov tekočega vzdrževanja 
športne dvorane Cerknica 

KONTO 4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE 
STORITVE IN KOMUNIKACIJE 

KONTO 4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE     

PP    080208 Športni park Grahovo PP    080201 Športna dvorana Cerknica 1.900,00 Prenos med postavkami zaradi manjših tekočega vzdrževanja v športnem 
parku Grahovo in večjih v športni dvorani Cerknica. 

KONTO 4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE KONTO 4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE     

PP    080212 Zunanje igrišče pri OŠ Cerknica PP    080201 Športna dvorana Cerknica 5.600,00 Prenos med postavkami zaradi manjših stroškov tekočega vzdrževanja za 
zunanje igrišče in večjih v športni dvorani Cerknica. 

KONTO 4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
OBNOVE 

KONTO 4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE     

PP    030502 Šolski prevozi - za otroke s 
posebnimi potrebami 

PP    080204 Nogometno igrišče Rakek - 
Športni park Rakek 

725,00 Prenos med postavkami zaradi manjših stroškov šolskih prevozov in večjih v 
športnem parku Rakek. 

KONTO 4119 DRUGI TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM 

KONTO 4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE 
STORITVE IN KOMUNIKACIJE 
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PP    020104 Prevozni stroški in storitve PP    020102 Posebni material in storitve 2.800,00 Iz: Prenos med postavkami zaradi manjših prevoznih stroškov in večjih 
drugih stroškov. 

KONTO 4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE KONTO 4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE     

PP    0202 Nakup opreme, računalnikov in 
programske opreme 

PP    020103 Stroški energije, vode, 
komunalne storitve in 
komunikacij 

7.300,00 Prenos med postavkami zaradi manjšega nakupa opreme in večjih drugih 
stroškov. 

KONTO 4202 NAKUP OPREME KONTO 4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE 
STORITVE IN KOMUNIKACIJE 

    

PP    020100 Sodni stroški, storitve odvetnikov 
in sodnih izvršiteljev 

PP    020108 Drugi operativni odhodki 2.400,00 Prenos med postavkami zaradi manjših sodnih stroškov in večjih drugih 
stroškov.  

KONTO 4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI KONTO 4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI     

PP    020100 Sodni stroški, storitve odvetnikov 
in sodnih izvršiteljev 

PP    020106 Tekoče vzdrževanje 1.300,00 Prenos med postavkami zaradi manjših sodnih stroškov in večjih  stroškov 
tekočega vzdrževanja. 

KONTO 4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI KONTO 4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE     

PP    020100 Sodni stroški, storitve odvetnikov 
in sodnih izvršiteljev 

PP    020107 Poslovne najemnine in zakupnine 3.400,00 Iz: Prenos med postavkami zaradi manjših sodnih stroškov in večjih  
stroškov najemnin. 

KONTO 4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI KONTO 4026 POSLOVNE NAJEMNINE IN 
ZAKUPNINE 

    

PP    0202 Nakup opreme, računalnikov in 
programske opreme 

PP    0205 Investicijsko vzdrževanje stavbe 
Cesta 4. maja 53 

4.160,00 Prenos med postavkami zaradi manjšega nakupa pisarniškega pohištva in 
večjega investicijskega vzdrževanja upravne stavbe. 

KONTO 4202 NAKUP OPREME KONTO 4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
OBNOVE 

    

PP    0130 Nadzorni odbor PP    0120 Sejnine članom občinskih 
odborov in komisij 

2.530,00 Prenos med postavkami zaradi večjih stroškov sejnin in ostanka sredstev 
nadzornega odbora. 

KONTO 4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI KONTO 4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI     

PP    0203 Vzdrževanje ostalih občinskih 
objektov 

PP    0203 Vzdrževanje ostalih občinskih 
objektov 

15.000,00 Prenos med konti. 

KONTO 4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE KONTO 4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 
MATERIAL IN STORITVE 

    

PP    0203 Vzdrževanje ostalih občinskih 
objektov 

PP    0203 Vzdrževanje ostalih občinskih 
objektov 

3.000,00 Prenos med konti. 

KONTO 4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE KONTO 4026 POSLOVNE NAJEMNINE IN 
ZAKUPNINE 

    

PP    0203 Vzdrževanje ostalih občinskih 
objektov 

PP    0203 Vzdrževanje ostalih občinskih 
objektov 

11.450,00 Prenos med konti. 

KONTO 4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE KONTO 4202 NAKUP OPREME     

PP    0204 Dom na Slivnici PP    0203 Vzdrževanje ostalih občinskih 
objektov 

7.000,00 Prenos med postavkami zaradi manjše porabe pri investicijskem 
vzdrževanju Doma na Slivnici in večjih drugih stroških. 

KONTO 4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
OBNOVE 

KONTO 4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE 
STORITVE IN KOMUNIKACIJE 
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PP    1902 Objave občinskih predpisov PP    0211 Nakup umetniških slik Lojzeta 
Perka 

2.200,00 Prenos med postavkami zaradi manjše porabe objav občinskih predpisov in 
večjih stroškov nakupa Perkovih slik. 

KONTO 4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 
MATERIAL IN STORITVE 

KONTO 4203 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 

    

PP    0202 Nakup opreme, računalnikov in 
programske opreme 

PP    020101 Pisarniški in splošni material in 
storitve 

12.300,00 Prenos med postavkami zaradi manjše porabe nakupa opreme in večjih 
drugih stroškov. 

KONTO 4202 NAKUP OPREME KONTO 4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 
MATERIAL IN STORITVE 

    

PP    121003 Vzdrževanje opreme, domov PP    120002 Dotacije po pogodbah -oprema 
in usposabljanje 

1.400,00 Prenos med postavkami zaradi dodatnih stroškov za dotacije društvom po 
pogodbah in manjšega vzdrževanja. 

KONTO 4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE KONTO 4120 TEKOČI TRANSFERI 
NEPROFITNIM ORG. IN 
USTANOVAM 

    

PP    040204 Enkratne socialne pomoči po 
odločbah CSD 

PP    040205 Subvencioniranje najemnin 
socialnih stan. 

2.507,00 Prenos med postavkami zaradi večjih izdatkov za subvencije stanarin in 
manjših za enkratne socialne pomoči. 

KONTO 4112 TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE 
SOCIALNE VARNOSTI 

KONTO 4119 DRUGI TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM 

    

PP    1613 RURAL DESIGN II. PP    2300 Notranjski regijski park 22.667,00 Prenos med postavkami zaradi nerealizacije projekta in izpadlo dotacijo 
NRP za november 2016, izplačano v decembru 2017. 

KONTO 4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 
MATERIAL IN STORITVE 

KONTO 4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE 
ZAVODE 

    

PP    1613 RURAL DESIGN II. PP    090201 Zdravstveno varstvo živali - 
oskrba zapuščenih živali 

6.728,00  Prenos med postavkami zaradi nerealizacije projekta in večjih stroškov 
oskrbe zapuščenih živali v občini. 

KONTO 4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 
MATERIAL IN STORITVE 

KONTO 4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE     

PP    100418 Rekonstrukcija  Ljubljanske ceste 
Rakek - II. faza 

PP    100436 Asfaltiranje javnih poti v občini 27.000,00 Prenos med postavkami zaradi dodatnih stroškov pri asfaltiranju javnih poti 
in nerealizacije  rekonstrukcije Ljubljanske ceste na Rakeku. 

KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 

KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 

    

PP    114004 Dograditev javne razsvetljave PP    100436 Asfaltiranje javnih poti v občini 1.300,00 Prenos med postavkami zaradi dodatnih stroškov pri asfaltiranju javnih poti 
in ostanka sredstev pri JR. 

KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 

KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 

    

PP    100441 Rekonstrukcija lokalne ceste 
Bezuljak- Dobec-Kožljek-Stražišče 
I. faza 

PP    100442 Izgradnja pločnika Slivice do 
pokopališča Unec 

20.400,00 Prenos med postavkami zaradi dodatnih stroškov pri izgradnji pločnika 
Slivice do pokopališča Unec. 

KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 

KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 

    

PP    142001 Projekti za kanalizacijske in 
vodovodne sisteme 

PP    100442 Izgradnja pločnika Slivice do 
pokopališča Unec 

48.000,00 Prenos med postavkami zaradi dodatnih stroškov pri izgradnji pločnika 
Slivice do pokopališča Unec ostanka sredstev pri projektnih 
dokumentacijah. 

KONTO 4208 PROJEKTNA DOK., NADZOR, 
INVESTICIJSKI INŽENIRING 

KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 
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PP    110021 Investicijsko vzdrževanje 
pokopališč 

PP    100442 Izgradnja pločnika Slivice do 
pokopališča Unec 

13.500,00 Prenos med postavkami zaradi dodatnih stroškov pri izgradnji pločnika 
Slivice do pokopališča Unec ostanka sredstev za vzdrževanje pokopališč. 

KONTO 4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
OBNOVE 

KONTO 4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJ
E IN ADAPTACIJE 

    

PP    113006 Pokrivanje stroškov odvoza 
komunalnih odpadkov 

PP    100437 Sanacija meteornih voda 3.348,00 Prenos med postavkami zaradi večjih stroškov pri sanaciji meteornih voda 
in ostanka sredstev za odvoz komunalnih odpadkov. 

KONTO 4135 TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ. 
JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP 

KONTO 4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
OBNOVE 

    

PP    111012 Subvencioniranje MKČN PP    1441 Baza podatkov za BCP in 
komunalni prispevek 

7.552,00 Prenos med postavkami zaradi večjih stroškov programov opremljanja in 
ostanka sredstev za MKČN. 

KONTO 4102 SUBVENCIJE PRIVATNIM 
PODJETJEM IN ZASEBNIKOM 

KONTO 4208 PROJEKTNA DOK., NADZOR, 
INVESTICIJSKI INŽENIRING 

    

PP    142002 Projekt pločniki PP    142005 Rušenje objektov 5.263,00 Prenos med postavkami zaradi večjih stroškov rušenja objektov in ostanka 
sredstev pri projektih. 

KONTO 4208 PROJEKTNA DOK., NADZOR, 
INVESTICIJSKI INŽENIRING 

KONTO 4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
OBNOVE 

    

PP    110021 Investicijsko vzdrževanje 
pokopališč 

PP    114005 Praznična okrasitev 9.405,00 Prenos med postavkami zaradi večjih stroškov praznične okrasitve in 
ostanka sredstev na vzdrževanju pokopališč. 

KONTO 4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
OBNOVE 

KONTO 4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE     

PP    114001 Vzdrževanje javne razsvetljave PP    100439 Ureditev parkirišča Unec s 
pločnikom 

500,00 Prenos med postavkami zaradi dodatnih stroškov pri ureditvi parkirišča 
Unec in neporabljenih sredstev vzdrževanja JR. 

KONTO 4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE KONTO 4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE     

PP    1442 Lokalni energetski koncept - 
akcijski načrt 

PP    0306 SPV 2.557,00 Prenos med postavkami zaradi nakupa električnih koles iz neporabljenih 
sredstev LEK. 

KONTO 4208 PROJEKTNA DOK., NADZOR, 
INVESTICIJSKI INŽENIRING 

KONTO 4201 NAKUPI PREVOZNIH SREDSTEV     

     SKUPAJ 800.737,80  
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POROČILO O UPRAVLJANJU ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA 
RAČUNA  

 
1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 

 
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine Cerknica - EZRO izvršuje 
upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. 
EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira 
denarni tok proračunskih uporabnikov, vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU 
občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila - 
UJP. Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun 
občine. Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status TRR pri 
poslovnih bankah. 
Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO Cerknica (PU 02135) za leto 
2017 izdelani samostojni računovodski izkazi. 
V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: 

 izkaz prihodkov in odhodkov - prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu 
pripadajočega dela presežka; 

 v tokovih pa se ne izkažejo nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki 
nočnih depozitov na poslovne banke in navidezne nočne vloge in predstavljajo navidezno združevanje 
denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZRO. 
 

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 
 
Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja  na računu EZRO in 
nočnih depozitov. Stanje na dan 31.12.2017 znaša 2.583.855,96 EUR.  
Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva 
zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako 
stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije.  
Stanje denarnih sredstev EZRO glede na proračunske uporabnike občine na dan 31.12.2017 po podatkih 
UJP v EUR: 

 Zdravstveni dom Cerknica                                                                                  630.562,15 

 Knjižnica Cerknica                                                                                              232.612,40 

 Vrtec Cerknica                                                                                                      99.795,28 

 Osnovna šola Cerknica                                                                                      186.824,70 

 Osnovna šola Rakek                                                                                            67.595,37 

 Glasbena šola Cerknica                                                                                       28.598,61 

 Notranjski park Cerknica                                                                                    694.673,98 

 Zakladniški podračun Občine Cerknica                                                              644.637,68 
                                                                                                                               2.585.300,17 
 
Začetno stanje 1.1.2018                                                                                            -  1.444,21 
Skupaj                                                                                                                   2.583.855,96 
 
 

 7102 Prihodki od obresti                                                                                           145,01                      
         
 

3. Presežek upravljanja 
Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od 
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, ki se v letu 2018 prenese na račun občine Cerknica 
v višini 145,01 EUR. 
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POROČILO O PRODAJI FINANČNEGA PREMOŽENJA 
OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017 

 
S proračunom za leto 2017 je bil na 14. redni seji občinskega sveta dne 17.11.2016 sprejet Letni 
program prodaje finančnega premoženja Občine Cerknica in v  njem kot predmet prodaje določena 
prodaja vrednostnih papirjev. 

Pravna podlaga: 
 

 80.c. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 ZDIU12 in 46/2013 - 
ZIPRS1314-A); 

 Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni 
list RS,št. 132/03, 140/06, 95/07, 55/09-odl. US in 38/10-ZUKN) 

 Statut Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/2010). 
 
Delnice oziroma deleži na kapitalu pravnih oseb in skladov na dan 01.01.2017 
 
Občina Cerknica je lastnica 67 navadnih delnic DEOS-a d.o.o., Cesta pod Slivnico 1, 1380 Cerknica, 
ki jih je pridobila z lastništvom parcele, na kateri stoji novozgrajeni Dom starejših občanov Cerknica in 
ji pripada lastniški delež  v višini 2,30 % oziroma 67.000,00 € osnovnega kapitala družbe.  
Z lastniškim deležem Občina Cerknica ne more vplivati na poslovne odločitve in politiko poslovanja 
družbe. 
 
Na podlagi pravnomočnih sklepov o dedovanju, po pokojnih oskrbovancih, financiranih iz proračunskih 
sredstev, je Občina Cerknica postala lastnica vrednostnih papirjev po 128. členu Zakona o dedovanju 
in sicer: 
 

 Centralni register KDD: 
 148 rednih delnic – GRUDA-JURMES d.d. (1.622,08 €) 
   19 rednih delnic – KD Group d.d. (142,31 €) 
   76 rednih delnic – KS Naložbe d.d. (38,00 €) 

       379 rednih delnic – HRAM Holding d.d. (189,50 €) 
         40 rednih delnic – Zavarovalnica triglav d.d. (896,00 €) 

 Alta skladi: 227 enot - ALTA SENIOR (2.630,93 €) 

 Triglav skladi: 188.8407 enot – STEBER GLOBAL (3.558,89 €) 

 KD skladi: 107 enot – KROVNI SKLAD  (854,44 €) 

 NLB skladi: 3 enote MLHR  (22,50 €) 

 KBM infond: 36 enot INFOND (295,96 €) 
 

Skupna vrednost vrednostnih papirjev na dan 01.01.2017 je znašala 77.250,61 EUR.  
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PRODAJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV: 

 

OZNAKA VP DATUM KOLIČINA  CENA  VREDNOST PLAČILO 

DELNICE       V EUR   

KDHR 11.4.2017 19,00 8,203 155,86   

KSFR 11.4.2017 76,00 0,500 38,00   

ST1R 11.4.2017 379,00 0,380 144,02   

ZVTG 11.4.2017 40,00 26,750 1.070,00   

Skupaj       1.407,88   

provizija       55,62   

SKUPAJ       1.352,26 13.4.2017 

SKLADI           

Infond Krekov Globalni 14.8.2017 36,00 8,893 320,13   

provizija       9,61   

SKUPAJ       310,53 17.8.2017 

ALTA skladi 11.8.2017 227,00 13,050 2.962,85   

provizija       88,89   

SKUPAJ       2.873,96 17.8.2017 

KD skladi 5.12.2017 107,00 8,842 946,14   

SKUPAJ       946,14 16.8.2017 

Steber  Global 5.12.2017 188,84 21,829 4.122,18   

SKUPAJ       4.122,18 8.12.2017 

SKUPAJ PRIHODKI 2017       9.605,07   

 
V letu 2017 smo prodali vse premoženjske pravice, ki smo jih imeli v posameznih finančnih skladih. 
 
GRUDA JURMES D.D. svojih delnic (JURR) nima na borzi in tudi družba nima dovoljenja za nakup 
svojih delnic tako da njihovih delnic ni bilo možno prodati. 
 
DEOS D.D. v letu 2017 še ni imel dokončno dogovorjene cene za delnico (DEOR), predvideva pa se, 
da bo vredna 2.020,20 EUR. Prodajo bomo tako izvedli v letu 2018. 
 
STANJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31.12.2017 
 

OZNAKA VP KOLIČINA  VREDNOST 

DELNICE   V EUR 

JURR 148 877,01 

DEOR 67 135.353,40 

SKUPAJ   136.230,41 

 
Pripravila: 
Leonida Matičič 
Višja svetovalka za finance 
 

 
ŽUPAN OBČINE CERKNICA 

                                                                                                         Marko Rupar 
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POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S 
STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 

2017 
 
 
 
                    

Številka: 478-0013/2018 
Datum:   13. 2. 2018 
 
 
OBČINSKI SVET OBČINE 
C E R K N I C A 
 
 
ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM 

PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017 
 
I. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM 
PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017, IN SICER: 
 
a) Poročilo o realizaciji načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem  
Občine Cerknica za leto 2017: 
- za zemljišča  
- za stavbe in dele stavb 
- z zemljišči s stavbo 
b) Poročilo o realizaciji načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za 
leto 2017- za zemljišča  
 
II. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM 
PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017, IN SICER: 

a) Poročilo o realizaciji načrta razpolaganja s premičnim 
premoženjem  Občine Cerknica za leto 2017, za motorna vozila 

b) Poročilo o realizaciji načrta pridobivanja premičnega premoženja  
za leto 2017 - 21 slik  »Svet ob Cerkniškem jezeru«, akademskega 
slikarja Lojzeta Perka 

NAMEN: Priloga Zaključnega računa proračuna Občine Cerknica za leto 2017 
  
ZAKONSKA PODLAGA: 29. in 51. člen Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. odstavek 15. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 
76/15) in 14. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) 

GRADIVO PRIPRAVILA: Olga SMODILA - višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve 
  
PREDLAGATELJ: Marko RUPAR - župan  
  
POROČEVALKA: Olga SMODILA - višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve 
  
MATIČNI ODBOR: Odbor za proračun in premoženje občine 

 
 
 

 

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=2016-01-3221
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2976
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1771
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2479
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POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 
OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017 

 
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2017 vsebuje: 

I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje: 
a) načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem: 

- za zemljišča  
- za stavbe in dele stavb 
- z zemljišči s stavbo 

b) načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 
- za zemljišča  

 
II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje: 

a) - načrt razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2017- za motorna 
vozila 

b) - načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2017- 21 slik  »Svet ob Cerkniškem 

jezeru«, akademskega slikarja Lojzeta Perka 
 
 

I. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 
OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017, IN SICER: 

 
a) POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017 
 
V skladu z 3. odstavkom 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) 
in 14. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 
34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), je potrebno, da poročilo o realizaciji načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim premoženjem 
predloži organ pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, svetu 
samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom proračuna.  
 
11. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 
86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) določa, da Načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem za lokalne samoupravne skupnosti sprejme svet samoupravne 
lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih 
skupnosti (župan). 
 
5. točka 11. člena omenjenega zakona še določa, da se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
predloži v sprejem svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj s predlogom proračuna. 
 
Ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje tega 
premoženja. 
 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje: 
1) načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem  
2) načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. 
 
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti odloči in sklene 
pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ali oseba, ki jo 
ta organ za to pooblasti. (3. odstavek 14. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti). 
 
Občinski svet Občine Cerknica je na 14. redni seji, dne 17. 11. 2016, sprejel Osnutek Odloka o 
proračunu Občine Cerknica za leto 2017. K osnutku proračuna so bili predloženi in sprejeti: 
 
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2017 obsega Načrt razpolaganja z 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2976
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2976
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nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2017, za zemljišča, Načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem občine Cerknica za leto 2017 - s stavbami in deli stavb, Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2017 – z zemljišči s stavbo in 
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017. 
 
Na isti seji občinskega sveta je bil sprejet tudi Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine 
Cerknica za leto 2017 – za motorna vozila 
 
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017, je bil sprejet na 15. redni seji občinskega 
sveta, dne 15. 12. 2016, objavljen pa v Uradnem listu RS, št. 1/2017, z dne 6. 1. 2017, Odlok o 
rebalansu1 proračuna Občine Cerknica za leto 2017, ki je bil sprejet na 17. redni seji, dne 8. 6. 2017, 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/2017, z dne 16. 6. 2017 in Odlok o rebalansu2 proračuna Občine 
Cerknica za leto 2017, ki je bil sprejet na 18. redni seji, dne 21. 9. 2017, objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 55/2017, z dne 6. 10. 2017. 
 
Tekom leta 2017, je občinski svet obravnaval še nekaj popravkov in dopolnitev načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2017, in sicer: 
 
Na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, z dne 30. 3. 2017, je sprejel: 
 
PRVO DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE 
CERKNICA ZA LETO 2017, z zemljišči: 

- parc. št. 1373/6 k.o. 1658 Bezuljak, v izmeri 262 m2;  
- s parc. št. 3821  k.o. 1677 – Dolenja vas, v izmeri 78 m2; 
- s parc. št. 915/13 k.o. 1664 Štrukljeva vas, v izmeri 300 m2 in zemljišča parc. št. 915/14 k.o. 

1664 Štrukljeva vas, v izmeri 94 m2; 
- s parc. št. 3270/7 k.o. 1632 Otok I, v izmeri 83 m2; 
- s parc. št. 585/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 39  m2 in zemljišča s parc. št. 587/5 k.o. 1665 

Jeršiče, v izmeri 94 m2. 
in  
 
NAČRT RAZPOLAGANJA S STAVBAMI IN DELI STAVB ZA LETO 2017: 
Gruden Srečko, Popkova ulica, 1380 Cerknica in Občina Cerknica – ureditev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim, ureditev etažne lastnine in prodaja deleža v stavbi ID 1676-329, (ID 1676-329-2, v 
izmeri 140,7 m2 in 1676-329-3, v izmeri 137,1 m2), ki stoji na zemljišču s parc. št. 3024 k.o. 1676 
Cerknica, na naslovu: Cerknica, Partizanska cesta 17 - Kravanjeva hiša 
 
Na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, z dne 8. 6. 2017, je sprejel: 
 
DRUGO DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE 
CERKNICA ZA LETO 2017 – za zemljišča: 
       - s parc. št. 1757/3 k.o. 1680 - Žerovnica (ID 6544146), v izmeri 363 m2; 
       - s parc. št. 998/2 k.o. 1664 Štrukljeva vas (ID 6679565), v izmeri 122 m2. 
 
Na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, z dne 21. 9. 2017, je sprejel: 
 
TRETJO DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE 
CERKNICA ZA LETO 2017– za zemljišča: 
       - s parc. št. 1304/120 k.o. 1681 - Bločice (ID 6722757), v izmeri 97 m2, s parc. št. 1304/121  
         k.o.1681 - Bločice (ID 6722756), v izmeri 60 m2 in s parc. št. 1304/122 k.o. 1681 – Bločice 
         (ID 6722755), v izmeri 54 m2 (skupaj 211 m2); 
       - s parc. št. 2590/97 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726833), v izmeri 278 m2 in s parc. št. 2590/98 
         k.o. 1676 Cerknica (ID 6726835), v izmeri 29 m2 (skupaj 307 m2); 
      -  s parc. št. 982/5 k.o. 1646 Pudob (ID 6366649), v izmeri 343 m2 
 
Navedeni načrti ravnanja skupaj s spremembami in dopolnitvami so bili podlaga za izvedbo 
posameznih postopkov razpolaganja in pridobivanja stvarnega premoženja. 
 
Zakaj so bile potrebne dopolnitve letnih načrtov (ekonomska utemeljenost), je bilo obrazloženo vsakič 
ob sprejemanju dopolnitev. 
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V Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 smo planirali prihodke, ki so izhajali iz Načrta 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2017 in sicer: 

a) prodaja zemljišč (stavbna, kmetijska in gozdna zemljišča): 90.617,00 EUR (plan: stavbna 
zemljišča 42.391,00 EUR ter kmetijska zemljišča in gozdna zemljišča 48.226,00 EUR); 

b) prodaja 5 stanovanj: 207.500,00 EUR; 
c) prodaja zemljišč s stavbo: stara šola Rakek, stara šola Grahovo in stanovanjska hiša z vrtom 
    na naslovu: Lipsenj 34: 500.974,00 EUR; 
 
Občina Cerknica je na podlagi sprejetega Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Cerknica za leto 2017 in vseh dopolnitev prodala oziroma odsvojila lastninsko pravico na zemljiščih, ki 
so razvidna iz priložene tabele »Seznam razpolaganj z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica v 
letu 2017«. 
 
Kot je razvidno iz tabele so bili v glavnem prodani manjši deli zemljišč, katere so že do sedaj 
uporabljali posamezniki, bodisi kot funkcionalna zemljišča ter kmetijska in gozdna zemljišča.  
 
Iz poročila je mogoče ugotoviti relativno nizko realizacijo razpolaganj. Za nizko realizacijo so vzroki 
tako objektivne kot tudi subjektivne narave.  
 
Prav zaradi zgoraj navedenih dejstev v letu 2017, ni prišlo do realizacije razpolaganj stavbnih zemljišč, 
stavb in delov stavb in zemljišč s stavbami.  
 
Prav tako do realizacije razpolaganja v določenih primerih ni prišlo, zaradi nedokončanih geodetskih 
postopkov – parcelacij posameznih zemljišč. Določena razpolaganja so vključena tudi v Načrt 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2018, katerega sestavni del je tudi Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2018, ki ga je Občinski svet 
Občine Cerknica sprejel na 20. redni seji, dne 16. 11. 2017. 
 
V Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2017, so bila 
poleg zemljišč vključeni tudi deli stavb – stanovanja in zemljišča s stavbo.  
 
V letu 2017 je bila realizirana: 
- prodaja stavbnih zemljišč v višini 67.998,50 EUR, 
- prodaja kmetijskih in gozdnih zemljišč v višini 16.549,00 EUR  
- prodaja hlodovine (sanacija po žledolomu in podlubniku) v višini 3.666,05 EUR  
- prodaja stanovanj v višini 74.000,00 EUR in 
- prodaja zgradb v višini 17.170,00 EUR (hiša Lipsenj 34, 17.170,00 EUR + 8.830,00 EUR= 
  26.000,00 EUR. 
 

 
b) POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA 

LETO 2017 
 
V skladu z 3. odstavkom 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti in 14. 
členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, je potrebno da 
Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in poročilo o realizaciji načrta 
ravnanja s premičnim premoženjem predloži organ, organ pristojen za izvrševanje proračuna 
samoupravnih lokalnih skupnosti, svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom 
proračuna.  
 
V Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 smo planirali odhodke, ki izhajajo iz v letnega 
načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017.   
Ostali odhodki so razvidni iz Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2017. 
 
V letu 2017 je bila na PP 146001 – Odkupi zemljišč in odškodnine za zemljišča realiziranih za 
101.865,30 EUR odkhodkov. 
 
Tekom leta 2017, je občinski svet obravnaval še nekaj popravkov in dopolnitev načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja za leto 2017, in sicer: 
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Na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, z dne 30. 3. 2017, je sprejel: 
 
PRVO DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2017: 

- s parc. št. 281/1 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 2500 m2; 
- s parc. št. 1828/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 82 m2, parc. št. 1827/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 

22 m2, parc. št. 1829/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 44 m2, parc. št. 1772/2 k.o. 1670 Ulaka, v 
izmeri 15 m2, parc. št. 1800/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 15 m2, parc. št. 1799/2 k.o. 1670 
Ulaka, v izmeri 25 m2, parc. št. 1798/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 46 m2, parc. št. 1833/3 k.o. 
1670 Ulaka, v izmeri 14 m2, parc. št. 1796/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 22 m2, parc. št. 1793/2 
k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 26 m2, parc. št. 1792/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 66 m2, parc. št. 
1792/3 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 4 m2, parc. št. 1791/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 40 m2, parc. 
št. 1791/3 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 5 m2, parc. št. 1790/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 22 m2, 
parc. št. 1833/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 15 m2, parc. št. 1784/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 2 
m2, parc. št. 1836/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 45 m2, parc. št. 1838/2 k.o. 1670 Ulaka, v 
izmeri 15 m2, parc. št. 1837/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 117 m2, parc. št. 1844/2 k.o. 1670 
Ulaka, v izmeri 16 m2 in parc. št. 1842/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 18 m2; 

- s parc. št. 961/3  k.o. 1679 Lipsenj, v izmeri 82 m2; 
- s parc. št. 3264/1630 k.o. 1678 Otok II, v izmeri 3645 m2; 
- s parc. št. 190/4 k.o. 1632 Otok I, v izmeri 1088 m2; 
- s parc. št. 1373/4  k.o. 1658 Bezuljak, v izmeri 37 m2; 
- s parc. št. 1014/4  k.o. 1677 – Dolenja vas, v izmeri 78 m2; 
- parc. št. *162 k.o. 1660 Unec, v izmeri 48 m2, parc. št. 1688/4 k.o. 1660 Unec, v izmeri 153 

m2, parc. št. 1688/2 k.o. 1660 Unec, v izmeri 20 m2, parc. št. 1688/3 k.o. 1660 Unec, v izmeri 
92 m2, parc. št. 1688/1 k.o. 1660 Unec, v izmeri 10 m2, parc. št. 1612/3 k.o. 1660 Unec, v 
izmeri 1 m2, parc. št. 1613/2 k.o. 1660 Unec, v izmeri 7 m2, parc. št. 1614/2 k.o. 1660 Unec, v 
izmeri 17 m2, parc. št. 1615/2 k.o. Unec, v izmeri 18 m2 (celotna parcela), parc. št. 1672/1 
k.o. 1660 Unec, v izmeri 138 m2, parc. št. 1672/2 k.o. 1660 Unec, v izmeri 56 m2, parc. št. 
1812 k.o. 1660 Unec, v izmeri 55 m2, parc. št. 1811 k.o. 1660 Unec, v izmeri 28 m2 in parc. 
št. 1810 k.o. 1660 Unec, v izmeri 28 m2. 

 
Na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, z dne 8. 6. 2017, je sprejel: 
 
DRUGO DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 
2017, za zemljišča: 
- s parc. št. 1007/0 k.o. 1680 - Žerovnica (ID 4524975), v izmeri 499 m2; 
- s parc. št. 1708 k.o. 1660 Unec, v izmeri 10 m2; 
- parc. št. 119/5 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 5 m2, parc. št. 124 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 22 m2, parc. št. 128/8 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 41 m2, parc. št. 128/9 
k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 20 m2, parc. št. 123/1 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 
8 m2, parc. št. 2125 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 14 m2, parc. št. 14/1 k.o. 1661 Begunje 
pri Cerknici, v izmeri 17 m2, parc. št. 119/1 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 5 m2, parc. št. 
119/3 k.o. Begunje pri Cerknici, v izmeri 4 m2, parc. št. 119/4 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 
11 m2, parc. št. 10 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 18 m2, parc. št. 9 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 19 m2, parc. št. 7/4 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 25 m2, parc. št. 7/3 k.o. 
Begunje pri Cerknici, v izmeri 9 m2, parc. št. 4/3 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 5 m2, parc. 
št. 4/2 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 9 m2, parc. št. 3/6 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v 
izmeri 5 m2, parc. št. 3/5 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 10 m2, parc. št. 3/3 k.o. 1661 
Begunje pri Cerknici, v izmeri 9 m2, parc. št. 5/4 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 4 m2, parc. 
št. 5/1 k.o. Begunje pri Cerknici, v izmeri 24 m2, parc. št. *121 k.o. Begunje pri Cerknici, v izmeri 10 
m2, parc. št. 1 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 21 m2, parc. št. *1 k.o. Begunje pri Cerknici, v 
izmeri 15 m2, parc. št. 534/8 k.o. Begunje pri Cerknici, v izmeri 1 m2, parc. št. 540/2 k.o. 1661 
Begunje pri Cerknici, v izmeri 45 m2, parc. št. 540/1 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 69 m2, 
parc. št. 2057 k.o. Begunje pri Cerknici, v izmeri 2 m2, parc. št. 2055/1 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, 
v izmeri 4 m2, parc. št. 2054/1 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 6 m2, parc. št. 2053/1 k.o. 
1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 3 m2, parc. št. *59 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 11 m2, 
parc. št. 1788/2 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 24 m2, parc. št. 1811 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 11 m2, parc. št. 1533/1 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 1 m2, parc, št. *47 
k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 5 m2, parc. št. *46 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 3 
m2, parc. št. *41 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 4 m2, parc. št. 1814/1 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 6 m2 in parc. št. *28 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 2 m2 (skupaj 527 m2); 
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- s parc. št. 1093/3 k.o. 1664 Štrukljeva vas, v izmeri 110 m2; 
- s parc. št. 183/4 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 37 m2, parc. št. 182/6 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 50 m2, 
parc. št. 2107 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 102 m2, parc. št. 1158/3 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 147 m2 in 
parc. št. 1155/23 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 145 m2.  
 
Na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, z dne 21. 9. 2017, je sprejel: 
 
TRETJO DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 
2017, za zemljišča: 
- s parc. št. 1304/125 k.o. 1681 - Bločice (ID 6722758), v izmeri 211 m2; 
- s parc. št. 775/10 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726800), v izmeri 45 m2, zemljišče s parc. št. 
  775/12 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726827), v izmeri 54 m2 in zemljišče s parc. št. 775/14 k.o. 
  1676 Cerknica (ID 6726829), v izmeri 208 m2 (skupaj 307 m2); 
- s parc. št. 236/29 k.o. 1676 Cerknica (ID  6727114), v izmeri 6 m2 in s parc. št. 236/31 k.o. 
  Cerknica (ID 6727116), v izmeri 368 m2; 
- s parc. št. 1239 k.o. 1632 Otok I, v izmeri 23.030 m2 in zemljišča s parc. št. 1242/2 k.o. 1678 
  Otok II, v izmeri 12.705 m2; 
-  s parc. št. 1139/35 k.o. 1632 Otok, v izmeri 1.370 m2. 
 
Na 20. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, z dne 16. 11. 2017, je sprejel: 
 
ČETRTO DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 
2017, za zemljišča: 
- s parc. št. 2922/5 k.o. 1678  Otok II, v izmeri 330 m2, parc. št. 2922/6 k.o. 1678  Otok II, v 
  izmeri 3930 m2 in parc. št. 3264/1917 k.o. 1678 Otok II, v izmeri 3040 m2, 
- s parc. št. 2958 k.o. 1678  Otok II, v izmeri 5670 m2, 
- s parc. št. 3264/2017 k.o. 1678 Otok II, v izmeri 5010 m2, 
- parc. št. 681/4 k.o. Cerknica, v izmeri 30 m2, parc. št. 681/6 k.o. Cerknica, v izmeri 8 m2, parc. št. 
682/6 k.o. Cerknica, v izmeri 60 m2, parc. št. 683/7 k.o. Cerknica, v izmeri 1 m2, parc. št. 683/8 k.o. 
Cerknica, v izmeri 99 m2, parc. št. 691/4 k.o. Cerknica, v izmeri 211 m2, parc. št. 691/5 k.o. Cerknica, 
v izmeri 83 m2, parc. št. 692/4 k.o. Cerknica, v izmeri 119 m2, parc. št. 692/5 k.o. Cerknica, v izmeri 
183 m2, parc. št. 692/6 k.o. Cerknica, v izmeri 27 m2, parc. št. 693/4 k.o. Cerknica, v izmeri 109 m2, 
parc. št. 693/5 k.o. Cerknica, v izmeri 283 m2, parc. št. 693/6 k.o. Cerknica, v izmeri 21 m2, parc. št. 
683/9 k.o. Cerknica, v izmeri 336 m2, parc. št. 683/10 k.o. Cerknica, v izmeri 89 m2, parc. št. 683/5 
k.o. Cerknica, v izmeri 55 m2, parc. št. 685/4 k.o. Cerknica, v izmeri 73 m2, parc. št. 685/5 k.o. 
Cerknica, v izmeri 61 m2, parc. št. 685/6 k.o. Cerknica, v izmeri 34 m2, parc. št. 686/4 k.o. Cerknica, v 
izmeri 91 m2, parc. št. 686/5 k.o. Cerknica, v izmeri 53 m2, parc. št. 686/6 k.o. Cerknica, v izmeri 38 
m2, parc. št. 687/4 k.o. Cerknica, v izmeri 98 m2, parc. št. 687/5 k.o. Cerknica, v izmeri 18 m2, parc. 
št. 687/6 k.o. Cerknica, v izmeri 22 m2, parc. št. 689/4 k.o. Cerknica, v izmeri 206 m2, parc. št. 689/6 
k.o. Cerknica, v izmeri 3 m2, parc. št. 694/4 k.o. Cerknica, v izmeri 70 m2, parc. št. 694/5 k.o. 
Cerknica, v izmeri 246 m2, parc. št. 695/4 k.o. Cerknica, v izmeri 52 m2, parc. št. 695/5 k.o. Cerknica, 
v izmeri 273 m2, parc. št. 690/4 k.o. Cerknica, v izmeri 228 m2, parc. št. 690/6 k.o. Cerknica, v izmeri 
6 m2, parc. št. 688/4 k.o. Cerknica, v izmeri 175 m2, parc. št. 688/5 k.o. Cerknica, v izmeri 7 m2, parc. 
št. 688/6 k.o. Cerknica, v izmeri 8 m2, parc. št. 682/4 k.o. Cerknica, v izmeri 469 m2, parc. št. 682/10 
k.o. Cerknica, v izmeri 86 m2 in parc. št. 627/2 k.o. Cerknica, v izmeri 10 m2 (skupaj 4041 m2). 
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II. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM 
PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017 

 
a) POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017– za motorna vozila 
 
V Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2017, smo planirali prihodke, ki izhajajo iz Načrta 
razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2017 in sicer: 
 
a) prodaja osebnega avtomobila FORD Fokus 1.6, - LJP1-99C, ID št.: WFOAXXWPDA4B89014, v 
vrednosti: 2.500,00 EUR; 
b) prodaja hlodovine v vrednosti 2.500,00 EUR. 
 
Prodaja osebnega avtomobila ni bila realizirana. 
Avtomobil ni šel v odprodajo. FORD Fokus se je tako še naprej koristil za potrebe javnih del. 
 
Na tej postavki je bil realiziran prihodek iz naslova prodaje hlodovine v vrednosti 3.666,05 EUR. 
 
 
 
b) POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 
2017 – drugo premično premoženje – ZBIRKA SLIK »Svet ob Cerkniškem jezeru« akademskega 

slikarja Lojzeta Perka 
 
Na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, z dne 21. 9. 2017, je sprejel: 
 
NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2017 – Zbirka 21 umetniških slik 
»Svet ob Cerkniškem jezeru« akademskega slikarja Lojzeta Perka. 
 
Odkup je bil realiziran. 
V letu 2017 je Občina Cerknica od Mestne Občine Velenje na javni dražbi kupila Zbirko 21 umetniških 
slik »Svet ob Cerkniškem jezeru« akademskega slikarja Lojzeta Perka. 
 
V Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2017, smo planirali odhodke za nakup te zbirke v 
znesku 68.500,00 EUR.  
 
Dne 9. 11. 2017, je na Mestni Občini Velenje potekala javna dražba za prodajo zbirke slik slikarja 
Lojzeta Perka (zbirko sestavlja 21 slik-podroben opris slik je razviden iz spisa 611-0001/2015). Občina 
Cerknica je zbirko kupila na javni dražbi za 64.600,00 EUR. Prodajna pogodba je bila sklenjena dne 
22. 11. 2017, pod št. 611-0001/2015. 
 
 
Pripravila: 
Olga Smodila,                                                                                                     župan 
višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve                                         Marko RUPAR 
 
 
 
 
 
PRILOGA:  Seznam razpolaganj z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica v letu 2017 
                   Seznam pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2017 
                   Seznam pridobivanja premičnega premoženja za leto 2017 (drugo premoženje -    
                   Zbirka slik »Svet ob Cerkniškem jezeru, akademskega slikarja Lojzeta Perka) 
                   Realizacija načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za 
                   leto 2017 - obrazložitve 
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SEZNAM RAZPOLAGANJ Z  NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM  
OBČINE CERKNICA V LETU 2017 

 

Zap 
št. 

PRODAJA STVARNEGA 
PREMOŽENJA – PARC. ŠT. 
ŠIFRA IN IME KATASTRSKE 

OBČINE, POVRŠINA, ID 
OZNAKA STAVBE OZ. DELA 

STAVBE, NASLOV 

POGODBENA 
VREDNOST V 
EUR (vrednost 

brez davka) 

METODA 
RAZPOLAGANJA in  
VRSTA PRAVNEGA 

POSLA 

ŠTEVILKA IN 
DATUM 

POGODBE 

1. s parc. št. 557/2  katastrska 
občina 1676 Cerknica (ID 
6595897), v izmeri 93 m2. 
 
UPRAVLJAVEC: Občina 
Cerknica - Občinska uprava 
Občine Cerknica 

4.650,00  Prodajna pogodba 
Neposredna pogodba 
(Strle Jože) 

pod št. 478-
0007/2015, dne 
17. 3. 2017 in 
zemljiškoknjižno 
dovolilo, z dne 31. 
3. 2017 

2. s parc. štev. *90/0, k. o. 1679 - 
LIPSENJ (ID 4661339), v izmeri 
457 m2, parcela št. 1559/1, k. o. 
1679 - LIPSENJ (ID 295350), v 
izmeri 613 m2 in parcela št. 
1559/2, k. o. 1679 - LIPSENJ (ID 
1250289), v izmeri 426 m2, 
naslov stavbe: Lipsenj 34, 1384 
Grahovo. 
 
UPRAVLJAVEC: Občina 
Cerknica - Občinska uprava 
Občine Cerknica 

26.000,00 
zemljišče: 

8.830,00 EUR in 
stavba: 

17.170,00 EUR 

Prodajna pogodba in 
aneks 
Javna dražba  
(Eko ing d.o.o.) 

pod št. 478-
0018/2016, dne 
17. 3. 2017, 
Aneks k prodajni 
pogdobi z dne 4. 
4. 2017 in 
zemljiškoknjižno 
dovolilo, z dne 8. 
5. 2017 

3. s parc. štev. 1567/4 katastrska 
občina 1679 Lipsenj (ID 
6638678), v izmeri 13 m2. 
 
UPRAVLJAVEC: Občina 
Cerknica - Občinska uprava 
Občine Cerknica 

455,00 Prodajna pogodba 
Neposredna pogodba 
(Gerbec Anton) 

pod št. 478-
0054/2015, dne 
10. 7. 2017 in 
zemljiškoknjižno 
dovolilo, z dne 28. 
7. 2017 

4. s parc. št. 915/14 k.o. 1664 – 
Štrukljeva vas (ID 6688288), v 
izmeri 94 m2. 
  
UPRAVLJAVEC: Občina 
Cerknica - Občinska uprava 
Občine Cerknica 

1.692,00 Prodajna pogodba 
Neposredna pogodba 
(Lah Anton) 

pod št. 478-
0035/2016-1, dne 
25. 7. 2017 in 
zemljiškoknjižno 
dovolilo, z dne 4. 
8. 2017 

5. s parc. št. 915/13 k.o. 1664 – 
Štrukljeva vas (ID 6688288), v 
izmeri 300 m2. 
 
UPRAVLJAVEC: Občina 
Cerknica - Občinska uprava 
Občine Cerknica 

5.400,00 Prodajna pogodba 
Neposredna pogodba 
(Intihar Marjan) 

pod št. 478-
0035/2016, dne 
26. 7. 2017 in 
zemljiškoknjižno 
dovolilo, z dne 28. 
8. 2017 

6. s parc. št. 3270/7 k.o. 1632 – 
Otok I (ID 6592468), v izmeri 83 
m2. 
 
UPRAVLJAVEC: Občina 
Cerknica - Občinska uprava 
Občine Cerknica 

1.494,00 Prodajna pogodba 
Neposredna pogodba 
(Kotnik Helena) 

pod št. 478-
0029/2016, dne 
26. 7. 2017 in 
zemljiškoknjižno 
dovolilo, z dne 23. 
10. 2017 
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7. s parc. št. 982/5 katastrska 
občina 1646 – Pudob (ID 
6366649), v izmeri 343 m2. 
Parcela se nahaja v Občini 
Loška dolina. 
 
UPRAVLJAVEC: Občina 
Cerknica - Občinska uprava 
Občine Cerknica 

10.976,00 
 

Prodajna pogodba 
Neposredna pogodba 
(GGP d.o.o.) 

pod št. 7113-
0028/2014, dne 
23. 10. 2017 in 
zemljiškoknjižno 
dovolilo, z dne 27. 
10. 2017 

8. S parc. št. 2700 k. o. 1678 Otok 
II (ID 1145860), v izmeri 1989 
m2. 
 
UPRAVLJAVEC: Občina 
Cerknica - Občinska uprava 
Občine Cerknica 

1.989,00 Prodaja zemljišča po 
Zakonu o gozdovih oz. 
Zakonu o kmetijskih 
zemljiščih 
(Premrov Vladimir) 

štev. 478-
0037/2016, 
z dne 30. 6. 2017  

9. s parc. štev. 449/1 k. o. 1659 
Rakek (ID 3906365), v izmeri 
15840 m2. 
 
UPRAVLJAVEC: Občina 
Cerknica - Občinska uprava 
Občine Cerknica 

7.000,00 Prodaja zemljišča po 
Zakonu o gozdovih oz. 
Zakonu o kmetijskih 
zemljiščih 
(Mikuš Gracijela) 

pod št. 7113-
0040/2015, dne 4. 
7. 2017  

10. s parc. štev. 379/12 k.o. 1676 
Cerknica (ID 6503238), v izmeri 
215 m2. 
 
UPRAVLJAVEC: Občina 
Cerknica - Občinska uprava 
Občine Cerknica 

8.600,00 Prodajna pogodba 
Neposredna pogodba 
(Logar Franci) 

pod št. 4780-
0020/2006, dne 
12. 5. 2017 in 
zemljiškoknjižno 
dovolilo, z dne 12. 
6. 2017 

11. s parc. št. 3821 katastrska 
občina 1677 Dolenja vas (ID 
5891374), v izmeri 78 m2. 
 
UPRAVLJAVEC: Občina 
Cerknica - Občinska uprava 
Občine Cerknica 

1.500,00 Menjalna pogodba 
Neposredna pogodba 
(Ule Anica)  

štev. 7113-
0050/2010, 
z dne 12. 5. 2017  

12. S parc. štev. 586/1 k.o. 1665 - 
Jeršiče (ID 2552374), v izmeri 
227 m2, parc. št. 586/6 k.o. 1665 
- Jeršiče (ID 1376278), v izmeri 
38 m2, parc. št. 585/2 k.o. 1665 - 
Jeršiče (ID 6661330), v izmeri 39 
m2 in parc. št.  587/5 k.o. 1665 - 
Jeršiče (ID 6661332), v izmeri 94 
m2, vse v deležu 1/1. Skupna 
izmera vseh parcel znaša 398 
m2. 
 
UPRAVLJAVEC: Občina 
Cerknica - Občinska uprava 
Občine Cerknica 

677,50 Prodajna pogodba 
Neposredna pogodba 
(Doles Simon) 

pod št. 478-0-
0016/2008, dne 
31. 7. 2017 in 
zemljiškoknjižno 
dovolilo, z dne 25. 
8. 2017 

13. s parc. št. 1757/3 k.o. 1680 - 
Žerovnica (ID 6544146), v izmeri 
363 m2. 
 
UPRAVLJAVEC: Občina 
Cerknica - Občinska uprava 
Občine Cerknica 

6.534,00 Prodajna pogodba 
Neposredna pogodba 
(Cimermančič Rok 
Stanka) 

pod št. 478-
0024/2012-1, dne 
31. 7. 2017 in 
zemljiškoknjižno 
dovolilo, z dne 1. 
9. 2017 

14. s parc. štev. 1373/6 k.o. 1658 
Bezuljak (ID 6205837), v izmeri 
262 m2. 
 
UPRAVLJAVEC: Občina 
Cerknica - Občinska uprava 
Občine Cerknica 

4.716,00 Prodajna pogodba 
Neposredna pogodba 
(Jernejčič Andrej) 

pod št. 478-
0056/2016, dne 
14. 9. 2017 in 
zemljiškoknjižno 
dovolilo, z dne 16. 
10. 2017 
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15. s parc. št. 2746/48 katastrska 
občina 1676 Cerknica (ID 
6528322), v izmeri 53 m2. 
 
UPRAVLJAVEC: Občina 
Cerknica - Občinska uprava 
Občine Cerknica 

2.650,00 Prodajna pogodba 
Neposredna pogodba 
(Knap Ivan) 

pod št. 7113-
0031/2015, dne 
27. 11. 2017 in 
zemljiškoknjižno 
dovolilo, z dne 27. 
12. 2017 

16. s parc. št. 1860/6 k.o. 1658 – 
Bezuljak (ID 6637495), v izmeri 
209 m2. 
 
UPRAVLJAVEC: Občina 
Cerknica - Občinska uprava 
Občine Cerknica 

3.762,00 Prodajna pogodba 
Neposredna pogodba 
(Hren Vincencij) 

pod št. 7113-
0024/2016, dne 
27. 7. 2017 in 
zemljiškoknjižno 
dovolilo, z dne 11. 
8. 2017 

17. s parc. št. 2590/97 katastrska 
občina 1676 Cerknica (ID 
6726833), v izmeri 278 m2 in 
parc. št. 2590/98 katastrska 
občina 1676 Cerknica (ID 
6726835), v izmeri 29 m2. 
Skupna izmera obeh parcel 
znaša 307 m2.  
 
UPRAVLJAVEC: Občina 
Cerknica - Občinska uprava 
Občine Cerknica 

9.824,00 Menjalna pogodba, 
pogodba namesto 
razlastive in pogodba 
o ustanovitvi 
služnostne pravice 
dostop 
(Gerl Milan) 

štev. 7113-
0002/2017, 
z dne 25. 11. 
2017 

18. s parc. št. 1304/120 k.o. 1681 
Bločice (ID 6722757), parc. št. 
1304/121 k.o. 1681 Bločice (ID 
6722756) in parc. št. 1304/122 
k.o. 1681 Bločice (ID 6722755). 
Skupna izmera obeh parcel 
znaša 211 m2. 
 
UPRAVLJAVEC: Občina 
Cerknica - Občinska uprava 
Občine Cerknica 

3.798,00 Menjalna pogodba in 
pogodba namesto 
razlastitve 
(Zabukovec Janez) 

štev. 478-
0044/2016, 
z dne 25. 11. 
2017 

19.  stanovanje na naslovu: Stari trg 
pri Ložu, Cesta Notranjskega 
odreda 26, 1386 Stari trg pri 
Ložu, ID znak: 1637-38-106, v 
izmeri 54 m2. Stanovanje se 
nahaja na območju Občine 
Loška dolina. 
 
UPRAVLJAVEC: Občina 
Cerknica - Občinska uprava 
Občine Cerknica 

37.000,00 Prodaja na javni 
dražbi, ki je potekala, 
13. 6. 2017 
(Ignjić Helena) 
 

štev. 478-
0005/2016 
z dne 14. 6. 2017 
in 
zemljiškoknjižno 
dovolilo,  z dne 7. 
7. 2017 

20.  stanovanje na naslovu: Lož, 
Smelijevo naselje 33, 1386 Stari 
trg pri Ložu, ID znak: 1636-1-7, v 
izmeri 66,90 m2. Stanovanje se 
nahaja na območju Občine 
Loška dolina. 
UPRAVLJAVEC: Občina 
Cerknica - Občinska uprava 
Občine Cerknica 

37.000,00 Prodaja na javni 
dražbi, ki je potekala, 
14. 9. 2017 
(Mulec Kristijan) 
 

štev. 478-
0025/2014, 
z dne 15. 9. 2017 
in 
zemljiškoknjižno 
dovolilo, z dne 3. 
10. 2017 
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SEZNAM PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2017 
 
Zap. 
št. 

PRIDOBIVANJE  STVARNEGA 
PREMOŽENJA PREMOŽENJA – 

PARC. ŠT. ŠIFRA IN IME 
KATASTRSKE OBČINE, 
POVRŠINA, ID OZNAKA 

STAVBE OZ. DELA STAVBE, 
NASLOV 

POGODBENA 
VREDNOST V EUR 

VRSTA PRAVNEGA 
POSLA 

ŠTEVILKA IN 
DATUM 

POGODBE 

1. S parc. štev. 285/2 k.o. 1676 
Cerknica (ID 6584781), v izmeri 
300 m2 

4.200,00 Prodajna pogodba 
(Logar Franci)  

pod št. 4780-
0020/2006-1, 
dne 12. 5. 2017  

2. s parc. št. 1014/4 katastrska 
občina 1677 Dolenja vas (ID 
5891376), v izmeri 78 m2 

1.500,00 Menjalna pogodba 
Neposredna pogodba 
(Ule Anica) 

štev. 7113-
0050/2010, 
z dne 12. 5. 2017 

3. s parc. št. 11/0 k.o. 1665 - 
JERŠIČE (ID 4819142), v izmeri 
1151 m2, parcela št. 27/0 k.o. 
1665 - JERŠIČE (ID 5154766), v 
izmeri 532 m2, parcela št. 456/2 
k.o. 1665 - JERŠIČE (ID 
3475774), v izmeri 78 m2, parcela 
št. 476/2 k.o. 1665 - JERŠIČE (ID 
4483098), v izmeri 452 m2, 
parcela št. 481/2 k.o. 1665 - 
JERŠIČE (ID 3307484), v izmeri 
40 m2, parcela št. 494/0 k.o. 1665 
- JERŠIČE (ID 4315437), v izmeri 
325 m2, parcela št. 499/2 k.o. 
1665 - JERŠIČE (ID 284946), v 
izmeri 2525 m2, parcela št. 509/2 
k.o. 1665 - JERŠIČE (ID 
1460325), v izmeri 69 m2, parcela 
št. 510/2 k.o. 1665 - JERŠIČE (ID 
2300095), v izmeri 56 m2, parcela 
št. 516/2 k.o. 1665 - JERŠIČE (ID 
1292417), v izmeri 465 m2, 
parcela št. 537/2 k.o. 1665 - 
JERŠIČE (ID 4483100), v izmeri 
701 m2, parcela št. 521/2 k.o. 
1665 - JERŠIČE (ID 2384082), v 
izmeri 1032 m2, parcela št. 448/2 
k.o. 1665 - JERŠIČE (ID 
6425458), v izmeri 615 m2, 
parcela št. 41/2 k.o. 1665 - 
JERŠIČE (ID 6425465), v izmeri 
564 m2, parcela št. 42/4 k.o. 1665 
- JERŠIČE (ID 6425460), v izmeri 
83 m2 in parcela št. 42/2k.o. 1665 
- JERŠIČE (ID 6425462), v izmeri 
225 m2. Skupna izmera vseh 
parcel znaša 8.913 m2. 

7.130,40 Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Doles Simon) 

Štev. 478-0-
0016/2008,  z 
dne 31. 7. 2017 

4. s parc. štev.  1007 k.o. 1680 - 
Žerovnica (ID 4524975), v izmeri 
499 m2 

8.982,00 Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Cimermančič Rok 
Stanka) 

št. 478-
0024/2012, dne 
31. 7. 2017  

5. s parc. št. 1373/4 k.o. 1658 
Bezuljak (ID 6205837), v izmeri 
37 m2 

666,00 Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Jernejčič Andrej) 

Štev. 478-
0056/2016-1,  z 
dne 14. 9. 2017 
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6. parc. št. 3003/2 katastrska občina 
1676 Cerknica (ID 6528324), v 
izmeri 25 m2 in da je Knap Ivan 
lastnik nepremičnine s parc. št. 
253/4 katastrska občina 1676 
Cerknica (ID 6528313), v izmeri 
12 m2. Skupna izmera parcel 
znaša 37 m2. 

1.850,00 Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Knap Ivan in Knap 
Kristina) 

Štev. 7113-
0031/2015, z dne 
27. 11. 2017 

7. parc. št. 792/2 katastrska občina 
1658 Bezuljak (ID 6639580), v 
izmeri 526 m2, parc. št. 792/4 
katastrska občina 1658 Bezuljak 
(ID 6639578), v izmeri 700 m2 in 
parc. št. 1063/2 katastrska občina 
1661 Begunje pri Cerknici (ID 
6648899), v izmeri 188 m2. 
Skupna izmera vseh parcel znaša 
1414 m2 

1.414,00 
 

Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Hren Vincencij) 

Štev. 7113-
0024/2016-1, z 
dne 27. 7. 2017 

8. s parc. št. 775/10 katastrska 
občina 1676 Cerknica (ID 
6726800), v izmeri 45 m2, parc. 
št. 775/12 katastrska občina 1676 
Cerknica (ID 6726827), v izmeri 
54 m2 in parc. št. 775/14 
katastrska občina 1676 Cerknica 
(ID 6726829), v izmeri 208 m2. 
Skupna izmera vseh parcel znaša 
307 m2 

9.824,00 Menjalna pogodba, 
pogodba namesto 
razlastive in pogodba 
o ustanovitvi 
služnostne pravice 
dostop 
(Gerl Milan) 

štev. 7113-
0002/2017, 
z dne 25. 11. 
2017 

9. s parc. št. 1304/125 k.o. 1681 
Bločice (ID 6722758), v izmeri 
211 m2  

3.798,00 Menjalna pogodba in 
pogodba namesto 
razlastitve 
(Zabukovec janez) 

štev. 478-
0044/2016, 
z dne 25. 11. 
2017 

10. s parc. št. 286/2 k.o. 1633 
Gorenje Jezero, v izmeri 148 m2 

0,00 pogodba o 
brezplačnem prenosu 
lastninske pravice  
(Mulec Bojan) 

Št. 7113-
0022/2013,  z 
dne 6. 2. 2017 

11. s parc. št. 263/6 k.o. 1653 

Osredek (ID 6381067), v izmeri 
96 m2 

960,00 Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Končina Franc in 
Končina Marica) 

Štev. 7113-
0046/2010, z dne 
24. 3. 2017 

12. parc. št. 961/3 k.o. 1679 Lipsenj 
(ID 866226), v izmeri 82 m2 

164,00 Prodajna pogodba 
namesto razlastitve  
(Ravšelj Ivana) 

Štev. 478-
0006/2017,  z 
dne 14. 4. 2017 

13. s parc. št. 281/1 k.o. 1676 - 
Cerknica (ID 5060144), v izmeri 
2500 m2, v deležu do 3/4 

4.800,00 Prodajna pogodba  
(Sajovic Tomaž, Lesar 
Marko in Rotar Anton 
vsak do ¼) 

Štev. 478-
0005/2017,  z 
dne 21. 4. 2017 

14. s parc. št. 281/1 k.o. 1676 - 
Cerknica (ID 5060144), v izmeri 
2500 m2, v deležu 3/16 

1.200,00 Prodajna pogodba 
(Papov Olga, Knific 
Ludvik in Knific Anton, 
vsak do 1/16) 
 

Štev. 478-
0005/2017-1,  z 
dne 8. 5. 2017 

15. s parc. št. 1391/2 k.o. 1670 
Ulaka, v izmeri 33 m2, parc. št. 
1566/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 
75 m2 in parc. št. 1567/2 k.o. 
1670 Ulaka, v izmeri 3 m2. 
Skupna površina vseh parcel 
znaša 111 m2 

2.220,00 Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Nared Milan) 

Štev. 478-
0024/2013,  z 
dne 15. 5. 2017 

16. s parc. štev. 235/4 k.o. 1659 - 
Rakek (ID 6594999), v izmeri 142 
m2 

2.840,00 Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Kranjec Mitja) 

Štev. 7113-
0003/2016, z dne 
31. 5. 2017 

17. s parc. štev.  3043/2 k.o. 1675 - 
Grahovo (ID 6599627), v izmeri 
25 m2 

750,00 Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Hribljan Mitja in 
Hribljan Marija) 

Štev. 478-
0046/2016, z dne 
7. 7. 2017 
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18. s parc. št. 182/6 katastrska 
občina 1659 Rakek (ID 6655385), 
v izmeri  50 m2 in zemljišča s 
parc. št. 183/4 katastrska občina 
1659 Rakek (ID 6655383), v 
izmeri 37 m2. Skupna izmera 
obeh parcel znaša 87 m2. 

3.045,00 Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Bončina Rozalija in 
Jereb Vera) 

Štev. 7113-
0021/2016, z dne 
11. 9. 2017 
 
 

19. parc. št. 1158/3 katastrska občina 
1659 Rakek (ID 6662809), v 
izmeri 147 m2. 

5.154,00 Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Ileršič Marta) 

Štev. 7113-
0021/2016-2, z 
dne 11. 9. 2017 

20. parc. št. 1155/23 katastrska 
občina 1659 Rakek (ID 6662811), 
v izmeri 145 m2 

5.075,00 Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Pungerčar Ivana) 

Štev. 7113-
0021/2016-1, z 
dne 12. 9. 2017 

21. parc. št. 2107 katastrska občina 
1659 Rakek (ID 6654812), v 
izmeri 102 m2. 

3.570,00 Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
Žlogar Jurček in 
Žlogar Terezija)) 

Štev. 7113-
0021/2016-3, z 
dne 12. 9. 2017 

22. s parc. štev. 366/511 k.o. 1677 
Dolenja vas, v izmeri 976 m2, 
parc. št. 366/512 k.o. 1677 
Dolenja vas, v izmeri 159 m2, 
parc. št. 366/445 k.o. 1677 
Dolenja vas, v izmeri 165 m2 in 
parc. št. 366/455 k.o. 1677 
Dolenja vas, v izmeri 70 m2. 
Skupna površina vseh parcel 
znaša 1370 m2 

24.660,00 Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(SŽ d.o.o.) 

Štev. 478-
0045/2016, z dne 
11. 9. 2017 

23. zemljišča parc. št. 1517/7 
katastrska občina 1660 Unec (ID 
3860932), v izmeri 85 m2 

3.400,00 Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Gabrejna Matija) 

Štev. 478-
0003/2017, z dne 
2. 10. 2017 

24. s parc. št. 190/4 k.o. 1632 Otok I, 
(ID 4305085), v izmeri 1088 m2 

0,00 
Notranjski regijski park  

(1.632,00 EUR) 

Prodajna pogodba na 
podlagi Zakona o 
ohranjanju narave 
(Bombač Antonija) 

Štev. 478-
0008/2017, z dne 
21. 4. 2017 

25. s parc. št. 3264/1630 k.o. 1678 
Otok II, v izmeri 3645 m2 

0,00 
Notranjski regijski park 

Darilna pogodba 
(Premrov Tilen) 

Štev. 478-
0009/2017, z dne 
10. 5. 2017 

26. s parc. št. 1239 k.o. 1632 Otok, v 
izmeri 23.030 m2 in zemljišča s 
parc. št. 1242/2 k.o. 1678 Otok II, 
v izmeri 12.705 m2, 

0,00 
Notranjski regijski park 
(6.754,00 EUR-projekt 

LIFE STRŽEN-
LIFE16NAT/SI000708) 

Prodajna pogodba na 
podlagi Zakona o 
ohranjanju narave 
(Herblan Anton) 

Štev. 478-
0039/2017, z dne 
3. 10. 2017 

27. s parc. št. 1139/35 k.o. 1632 Otok 
I, v izmeri 1.370 m2 

0,00 
Notranjski regijski park 
(2.603,00 EUR-projekt 

LIFE STRŽEN-
LIFE16NAT/SI000708) 

Prodajna pogodba na 
podlagi Zakona o 
ohranjanju narave 
(Mulec Franc) 

Štev. 478-
0038/2017, z dne 
3. 10. 2017 

28. s parc. št. 2922/5 k.o. 1678  Otok 
II, v izmeri 330 m2, parc. št. 
2922/6 k.o. 1678  Otok II, v izmeri 
3930 m2 in zemljišča s parc. št. 
3264/1917 k.o. 1678 Otok II, v 
izmeri 3040 m2 

0,00 
Notranjski regijski park 

-NRP 
(10.950,00 EUR – 

projekt 
KRAS.RE.VITA) 

Prodajna pogodba na 
podlagi Zakona o 
ohranjanju narave 
(Kebe Marija) 
In vknjižba užitka v 
korist NRP, za dobo 
30 let 

Štev. 478-
0046/2017, z dne 
17. 11. 2017 

29. s parc. št. 2958 k.o. 1678  Otok II, 
v izmeri 5670 m2 

0,00 
Notranjski regijski park 

-NRP 
(17.010,00 EUR – 

projekt 
KRAS.RE.VITA) 

Prodajna pogodba na 
podlagi Zakona o 
ohranjanju narave 
(Korošec Jožef) 
In vknjižba užitka v 
korist NRP, za dobo 
30 let 

Štev. 478-
0047/2017, z dne 
17. 11. 2017 
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30. s parc. št. 3264/2017 k.o. 1678 
Otok II, v izmeri 5010 m2 

0,00 
Notranjski regijski park 

-NRP 
(17.010,00 EUR – 

projekt 
KRAS.RE.VITA) 

Prodajna pogodba na 
podlagi Zakona o 
ohranjanju narave 
(Braniselj Matjaž) 
In vknjižba užitka v 
korist NRP, za dobo 
30 let 

Štev. 478-
0048/2017, z dne 
17. 11. 2017 

31. s parc. št. 2765/3 katastrska 
občina 1676 Cerknica (ID 
689203), v izmeri 128 m2 

10.240,00 
 
 

PP 100446 

Prodajna pogodba 
namesto razlastitve in 
prodajna pogodba 
(Elca d.o.o.) 

Štev. 478-
0049/2015, z dne 
29. 8. 2017 

32. s parc. št. 236/29 katastrska 
občina 1676 Cerknica (ID 
6727114), v izmeri 6 m2 

480,00 
 

PP 100446 

Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Modic Danijela) 

Štev. 478-
0049/2015, z dne 
23. 10. 2017 

33.  s parc. št. 236/31 katastrska 
občina 1676 Cerknica (ID 
6727116), v izmeri 368 m2 

29.440,00 
 

PP 100446 

Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Erjavec Stanislava) 

Štev. 478-
0049/2015, z dne 
25. 10. 2017 

34. parc. št. 688/4 katastrska občina 
1676 Cerknica (ID 6803128), v 
izmeri 175 m2, parc. št. 688/5 
katastrska občina 1676 Cerknica 
(ID 6803130), v izmeri 7 m2 in 
parc. št. 688/6 katastrska občina 
1676 Cerknica (ID 6803131), v 
izmeri 8 m2, ki  ležijo v območju 
novozgrajenega krožišča v 
Cerknici. Skupna površina teh 
parcel znaša 190 m2. 

Doplačilo razlike 
med celotno 

odškodnino v 
znesku 3.230,00 

EUR in že plačano 
odškodnino v 

znesku 2.652,00 
EUR, to je 578,00 

EUR 
(Marija Zevnik) 

PP 100440 

Aneks k prodajni 
pogodbi namesto 
razlastitve štev. 478-
0050/2015, z dne 6. 9. 
2016, aneks sklenjen 
23. 11. 2017 
 
 

štev. 478-
0050/2015, z dne 
6. 9. 2016, aneks 
sklenjen 23. 11. 
2017 
 
 

35. parc. št. 690/4 katastrska občina 
1676 Cerknica (ID 6803121), v 
izmeri 228 m2 in parc. št. 690/6 
katastrska občina 1676 Cerknica 
(ID 6803122), v izmeri 6 m2, ki  
ležijo v območju novozgrajenega 
krožišča v Cerknici. Skupna 
površina teh parcel znaša 234 
m2. 

Doplačilo razlike 
med celotno 

odškodnino v 
znesku 3.978,00 

EUR in že plačano 
odškodnino v 

znesku 2.873,00 
EUR, to je 1.105,00 

EUR 
(Stanislav Luka 

Tekavec) 
PP 100440 

Aneks k prodajni 
pogodbi namesto 
razlastitve štev. 478-
0050/2015-5, z dne 6. 
9. 2016, aneks 
sklenjen 23. 11. 2017 
 
 

štev. 478-
0050/2015-5, z 
dne 6. 9. 2016, 
aneks sklenjen 
23. 11. 2017 
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36. parc. št. 683/5 katastrska občina 
1676 Cerknica (ID 6802974), v 
izmeri 55 m2, parc. št. 685/4 
katastrska občina 1676 Cerknica 
(ID 6803146), v izmeri 73 m2, 
parc. št. 685/5 katastrska občina 
1676 Cerknica (ID 6803147), v 
izmeri 61 m2, parc. št. 685/6 
katastrska občina 1676 Cerknica 
(ID 6803148), v izmeri 34 m2, 
parc. št. 686/4 katastrska občina 
1676 Cerknica (ID 6803133), v 
izmeri 91 m2, parc. št. 686/5 
katastrska občina 1676 Cerknica 
(ID 6803135), v izmeri 53 m2, 
parc. št. 686/6 katastrska občina 
1676 Cerknica (ID 6803136), v 
izmeri 38 m2, parc. št. 687/4 
katastrska občina 1676 Cerknica 
(ID 6803138), v izmeri 98 m2, 
parc. št. 687/5 katastrska občina 
1676 Cerknica (ID 6803124), v 
izmeri 18 m2, parc. št. 687/6 
katastrska občina 1676 Cerknica 
(ID 6803126), v izmeri 22 m2, 
parc. št. 689/4 katastrska občina 
1676 Cerknica (ID 6803117), v 
izmeri 206 m2 in parc. št. 689/6 
katastrska občina 1676 Cerknica 
(ID 6803119), v izmeri 3 m2, ki 
ležijo v območju novozgrajenega 
krožišča v Cerknici. Skupna 
površina teh parcel znaša 752 
m2. 

Doplačilo razlike 
med celotno 

odškodnino v 
znesku 12.784,00 

EUR in že plačano 
odškodnino v 

znesku 12.376,00 
EUR, to je 408,00 

EUR 
(Darja Jakopin) 

PP 100440 

Aneks k prodajni 
pogodbi namesto 
razlastitve štev. 478-
0050/2015-6, z dne 8. 
9. 2016, aneks 
sklenjen 24. 11. 2017 
 
 

štev. 478-
0050/2015-6, z 
dne 8. 9. 2016, 
aneks sklenjen 
24. 11. 2017 

37. parc. št. 683/9 katastrska občina 
1676 Cerknica (ID 6803142), v 
izmeri 336 m2 in parc. št. 683/10 
katastrska občina 1676 Cerknica 
(ID 6803144), v izmeri 89 m2, ki  
ležijo v območju novozgrajenega 
krožišča v Cerknici. Skupna 
površina teh parcel znaša 425 
m2. 

Doplačilo razlike 
med celotno 

odškodnino v 
znesku 7.225,00 

EUR in že plačano 
odškodnino v 

znesku 5.797,00 
EUR, to je 1.428,00 

EUR 
(Boris Jakopin) 

PP 100440 

Aneks k prodajni 
pogodbi namesto 
razlastitve štev. 478-
0050/2015-7, z dne 9. 
11. 2016, aneks 
sklenjen 24. 11. 2017 
 
 
 

štev. 478-
0050/2015-7, z 
dne 9. 11. 2016, 
aneks sklenjen 
24. 11. 2017 
 
 
 

38. parc. št. 694/4 katastrska občina 
1676 Cerknica (ID 6803095), v 
izmeri 70 m2, parc. št. 694/5 
katastrska občina 1676 Cerknica 
(ID 6803096), v izmeri 246 m2,  
parc. št. 695/4 katastrska občina 
1676 Cerknica (ID 6803093), v 
izmeri 52 m2 in parc. št. 695/5 
katastrska občina 1676 Cerknica 
(ID 6803091), v izmeri 273 m2, ki  
ležijo v območju novozgrajenega 
krožišča v Cerknici. Skupna 
površina teh parcel znaša 641 
m2. Poleg navedenih parcel je 
bilo v prodajni pogodbi namesto 
razlastitve, z dne 6. 9. 2016 
predmet pogodbe tudi zemljišče s 
parc. št. 627/2 k.o. 1676 Cerknica 
(ID 1058187), v izmeri 10 m2 

Doplačilo razlike 
med celotno 

odškodnino v 
znesku 11.067,00 

EUR in že plačano 
odškodnino v 

znesku 4.437,00 
EUR, to je 6.630,00 

EUR 
(Franc Mele) 

PP 100440 

Aneks k prodajni 
pogodbi namesto 
razlastitve, štev. 478-
0050/2015-2, z dne 6. 
9. 2016, aneks 
sklenjen 23. 11. 2017 
 

štev. 478-
0050/2015-2, z 
dne 6. 9. 2016, 
aneks sklenjen 
23. 11. 2017 
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39.  parc. št. 682/4 katastrska občina 
1676 Cerknica (ID 6802981), v 
izmeri 469 m2 in parc. št. 682/10 
katastrska občina 1676 Cerknica 
(ID 6802975), v izmeri 86 m2, ki  
ležijo v območju novozgrajenega 
krožišča v Cerknici. Skupna 
površina teh parcel znaša 555 m2 

Doplačilo razlike 
med celotno 

odškodnino v 
znesku 9.435,00 

EUR in že plačano 
odškodnino v 

znesku 7.786,00 
EUR, to je 1.649,00 

EUR 
(Janez Čenčur) 

PP 100440 

Aneks k prodajni 
pogodbi namesto 
razlastitve, štev. 478-
0050/2015-4, z dne 8. 
9. 2016, aneks 
sklenjen 23. 11. 2017 
 
 

štev. 478-
0050/2015-4, z 
dne 8. 9. 2016, 
aneks sklenjen 
23. 11. 2017 

40. parc. št. 691/4 katastrska občina 
1676 Cerknica (ID 6803109), v 
izmeri 211 m2, parc. št. 691/5 
katastrska občina 1676 Cerknica 
(ID 6803111), v izmeri 83 m2,  
parc. št. 692/4 katastrska občina 
1676 Cerknica (ID 6803107), v 
izmeri 119 m2, parc. št. 692/5 
katastrska občina 1676 Cerknica 
(ID 6803108), v izmeri 183 m2, 
parc. št. 692/6 katastrska občina 
1676 Cerknica (ID 6803106), v 
izmeri 27 m2, parc. št. 693/4 
katastrska občina 1676 Cerknica 
(ID 6803112), v izmeri 109 m2, 
parc. št. 693/5 katastrska občina 
1676 Cerknica (ID 6803115), v 
izmeri 283 m2, in parc. št. 693/6 
katastrska občina 1676 Cerknica 
(ID 6803114), v izmeri 21 m2, ki  
ležijo v območju novozgrajenega 
krožišča v Cerknici. Skupna 
površina teh parcel znaša 1036 
m2 

Doplačilo razlike 
med celotno 

odškodnino v 
znesku 17.612,00 

EUR in že plačano 
odškodnino v 

znesku 4.573,00 
EUR, to je 

13.039,00 EUR 
(Franc Meden) 

PP 100440 

Aneks k prodajni 
pogodbi namesto 
razlastitve, štev. 478-
0050/2015-3, z dne 6. 
9. 2016, aneks 
sklenjen 23. 11. 2017 
 

štev. 478-
0050/2015-3, z 
dne 6. 9. 2016, 
aneks sklenjen 
23. 11. 2017 

41. parc. št. 681/4 katastrska občina 
1676 Cerknica (ID 6802985), v 
izmeri 30 m2, parc. št. 681/6 
katastrska občina 1676 Cerknica 
(ID 6802982), v izmeri 8 m2, parc. 
št. 682/6 katastrska občina 1676 
Cerknica (ID 6802979), v izmeri 
60 m2, parc. št. 683/7 katastrska 
občina 1676 Cerknica (ID 
6803141), v izmeri 1 m2) in parc. 
št. 683/8 katastrska občina 1676 
Cerknica (ID 6803139), v izmeri 
99 m2, ki  ležijo v območju 
novozgrajenega krožišča v 
Cerknici. Skupna površina teh 
parcel znaša 198 m2 

Doplačilo razlike 
med celotno 

odškodnino v 
znesku 3.366,00 

EUR in že plačano 
odškodnino v 

znesku 2.533,00 
EUR, to je 833,00 

EUR 
(Olga Furlan) 

PP 100440 

Aneks k prodajni 
pogodbi namesto 
razlastitve, štev. 478-
0050/2015-1, z dne 6. 
9. 2016, aneks 
sklenjen 23. 11. 2017 
 

štev. 478-
0050/2015-1, z 
dne 6. 9. 2016, 
aneks sklenjen 
23. 11. 2017 
 

42. del zemljišča parc. št. 1613/2 k.o. 
1660 - Unec (ID 1247352), v 
izmeri 7 m2, za namen gradnje 
pločnika na Uncu 

Del odškodnine 
znaša 280,00 EUR 

PP 100442 
(Nada Marija Bajt) 

Prodajna pogodba  
namesto razlastitve 
štev. 478-0052/2016, 
z dne 23. 6. 2017 
 

štev. 478-
0052/2016, z dne 
23. 6. 2017 
 

43. del zemljišča parc. št. 1614/2 k.o. 
1660 - Unec (ID 4262880), v 
izmeri 17 m2, za namen gradnje 
pločnika na Uncu 

Del odškodnine  
znaša 680,00 EUR 

PP 100442 
(Janez Jeršan) 

Prodajna pogodba  
namesto razlastitve 
štev. 478-0052/2016-
3, z dne 10. 7. 2017 

štev. 478-
0052/2016-3, z 
dne 10. 7. 2017 

44. del zemljišča parc. št. 1672/1 k.o. 
1660 - Unec (ID 2131910), v 
izmeri 138 m2, za namen gradnje 
pločnika na Uncu 

Del odškodnine  
znaša 5.520,00 

EUR 
PP 100442 

(Andrej Rebec) 

Prodajna pogodba  
namesto razlastitve 
štev. 478-0052/2016-
4, z dne 23. 6. 2017 

štev. 478-
0052/2016-4, z 
dne 23. 6. 2017 
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45. del zemljišča parc. št. 1672/2 k.o. 
1660 - Unec (ID 4945023), v 
izmeri 56 m2 in dela zemljišča 
parc. št. 1812 k.o. 1660 - Unec 
(ID 243234), v izmeri 55 m2, za 
namen gradnje pločnika na Uncu 

Del odškodnine  
znaša 4.440,00 

EUR 
PP 100442 

(Andrej Šlajnar)  

Prodajna pogodba  
namesto razlastitve 
štev. 478-0052/2016-
5, z dne 12. 6. 2017 
 

štev. 478-
0052/2016-5, z 
dne 12. 6. 2017 
 

46. del zemljišča parc. št. 1708 k.o. 
1660 - Unec (ID 1450010), v 
izmeri 10 m2, za namen gradnje 
pločnika na Uncu 

Del odškodnine  
znaša 400,00 EUR 

PP 100442 
(Branko Udovič) 

Prodajna pogodba  
namesto razlastitve 
štev. 478-0052/2016-
7, z dne 23. 6. 2017 
 

štev. 478-
0052/2016-7, z 
dne 23. 6. 2017 
 

47. del zemljišča parc. št. parc. št. 
1810 k.o. 1660 - Unec (ID 
3003013), v izmeri 28 m2 in  dela 
zemljišča parc. št. 1811 k.o. 1660 
- Unec (ID 4011984), v izmeri  28 
m2, za namen gradnje pločnika 
na Uncu 

Del odškodnine  
znaša 2.240,00 

EUR 
PP 100442 

(Joža Istenič) 

Prodajna pogodba  
namesto razlastitve, 
štev. 478-0052/2016-
6, z dne 23. 6. 2017 
 
 

štev. 478-
0052/2016-6, z 
dne 23. 6. 2017 
 
 

48. del zemljišča parc. št. *162 k.o. 
1660 - Unec (ID 2594687), v 
izmeri 36 m2 in dela parc. št. 
1688/4 k.o. 1660 - Unec (ID 
410690), v izmeri 113 m2, za 
namen gradnje pločnika na Uncu 

Del odškodnine  
znaša 5.960,00 

EUR 
PP 100442 

(Peter Šlajnar) 

Prodajna pogodba  
namesto razlastitve, 
štev. 478-0052/2016-
2, z dne 23. 6. 2017 
 

štev. 478-
0052/2016-2, z 
dne 23. 6. 2017 
 

49. s parc. št. 1615/2 k.o. 1660 Unec 
(ID 905185), v izmeri 18 m2, 

720,00 EUR 
PP 100442 

(Modic Ljudmila) 

Prodajna pogodba  
namesto razlastitve 
štev. 478-0052/2016, 
z dne 6. 6. 2017 

štev. 478-
0052/2016, z dne 
6. 6. 2017 
 

50. s parc. št. 1772/2 k.o. 1670 Ulaka 
(ID 6678309), v izmeri 15 m2 

150,00 
 

Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Intihar Ljudmila) 

štev. 7113-
0017/2016-1, z 
dne 11. 10. 2017 

51. s parc. št. 1836/2 k.o. 1670 Ulaka 
(ID 6678343), v izmeri 45 m2 

450,00 Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Korošec Anton) 

štev. 7113-
0017/2016-2, z 
dne 11. 10. 2017 

52. s parc. št. 1798/2 k.o. 1670 Ulaka 
(ID 6678323), v izmeri 46 m2, 
parc. št. 1827/2 k.o. 1670 Ulaka 
(ID 6678354), v izmeri 22 m2 in 
parc. št. 1844/2 k.o. 1670 Ulaka 
(ID 6678371), v izmeri 16 m2. 
Skupna površina vseh parcel 
znaša 84 m2. 

840,00 Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Otoničar Anton) 

štev. 7113-
0017/2016-3, z 
dne 3. 10. 2017 

53. s parc. št. 1784/2 k.o. 1670 Ulaka 
(ID 6678307), v izmeri 2 m2 in 
parc. št. 1790/2 k.o. 1670 Ulaka 
(ID 6678332), v izmeri 22 m2. 
Skupna površina obeh parcel 
znaša 24 m2. 

240,00 Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Popek Dragica) 

štev. 7113-
0017/2016-4, z 
dne 9. 10. 2017 

54. s parc. št. 1796/2 k.o. 1670 Ulaka 
(ID 6678324), v izmeri 22 m2, 
parc. št. 1799/2 k.o. 1670 Ulaka 
(ID 6678326), v izmeri 25 m2 in 
parc. št. 1828/2 k.o. 1670 Ulaka 
(ID 6678356), v izmeri 82 m2. 
Skupna površina vseh parcel 
znaša 129 m2. 

1.290,00 Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Primožič Andrej) 

štev. 7113-
0017/2016-6, z 
dne 4. 10. 2017 

55. s parc. št. 1792/2 k.o. 1670 Ulaka 
(ID 6678337), v izmeri 66 m2, 
parc. št. 1792/3 k.o. 1670 Ulaka 
(ID 6678338), v izmeri 4 m2 in 
parc. št. 1793/2 k.o. 1670 Ulaka 
(ID 6678334), v izmeri 26 m2. 
Skupna površina vseh parcel 
znaša 96 m2. 

960,00 Prodajna pogodba 
namesto razlastitve 
(Škrlj Jožefa) 

štev. 7113-
0017/2016-8, z 
dne 4. 10. 2017 
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SEZNAM PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2017 
-DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE – ZBIRKA SLIK »Svet ob Cerkniškem jezeru«, akademskega slikarja 

Lojzeta Perka 

 
 

Zap 
št. 

PRIDOBIVANJE  STVARNEGA 
PREMOŽENJA 

POGODBENA 
VREDNOST V 
EUR/brez davka 

NAČIN 
RAZPOLAGANJA 

ŠTEVILKA IN 
DATUM 
POGODBE 

1. ZBIRKA 21 SLIK »Svet ob 
Cerkniškem jezeru«, 
akademskega slikarja Lojzeta 
Perka (seznam slik se nahaja v 
spisu) 

64.600,00 Prodajna pogodba -
odkup zbirke slik na 
javni dražbi Mestne 
Občine Velenje, ki je 
potekala 9. 11. 2017 

štev. 611-
0001/2015,  
22. 11. 2017 

 
 
 
Cerknica,  28. 2. 2018                                                                                                                                       
 
Sezname pripravila:  
Olga Smodila, višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve 
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REALIZACIJA NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM  
PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017 

 
 

PRILOGA 
A) NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017 - ZA 

ZEMLJIŠČA 

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017, 
14. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 17. 11. 2016 

 
 
UPRAVLJAVEC: Občinska uprava Občine Cerknica 

Zap. 
Št. 

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 

SKUPNOST 

KATASTRSKA 
OBČINA IN ŠIFRA 

KATASTRSKE 
OBČINE 

PARCELNA 
ŠTEVILKA 

KVADRATU
RA (m2) 

POSPLOŠENA TRŽNA 
OZ. ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 
NEPREMIČNINE 

1. CERKNICA 1676 Cerknica 2382/149 975 *PTV              39.780,00 

Prodaja ni bila realizirana.  
Ponudba za prodajo navedene nepremičnine je bila objavljena na krajevno običajen način. Zanimanja za 
odkup navedene parcele v letu 2017, ni bilo. 

2. ŠENTRUPERT 1387 Cirnik 123/0 1597 *PTV                   784,00 

Prodaja zemljišča ni bila realizirana. 
Občina Cerknica je bila od leta 2009 lastnica dveh parcel v Občini Šentrupert. Te parcele so: parc. št. 123/0 
k.o. 1387 Cirnik, v izmeri 1597 m2 in parc. št. 124/0 k.o. 1387 Cirnik, v izmeri 5704 m2. Parcelo 124 k.o Cirnik 
je Občina Cerknica že prodala in smo o prodaji že poročali. S strani Občine Šentrupert smo pridobili potrdilo o 
namenski rabi zemljišča, iz katerega izhaja, da je za parcelo 123 k.o. Cirnik določena osnovna namenska raba: 
območje kmetijskih zemljišč in območje najboljših kmetijskih zemljišč in kot podrobnejša namenska raba: 
območje gozdnih zemljišč, gozdna zemljišča G. 
Glede na to, da občina tega zemljišča za svoje potrebe ne potrebuje, smo navedeno parcelo uvrstili v načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2017. Parcele 123 k.o. Cirnik v letu 2017 
nismo uspeli prodati. Ponudba za prodajo je bila poslana Upravni enoti Trebnje dvakrat in sicer 3. 3. 2017 in 
17.  5. 2017. 

3. CERKNICA 1658 Bezuljak 1359/1 5842 *PTV                2.330,00 
 

4. CERKNICA 1658 Bezuljak 1359/2 12692 *PTV                4.086,00 

5. CERKNICA 1658 Bezuljak 1098/0 
(prodano že l. 

2016) 

122 *PTV                     72,00 

6. CERKNICA 1658 Bezuljak 2131/0 26831 *C                  25.453,00 

7. CERKNICA 1658 Bezuljak 1856/88 15139 *PTV                4.922,00 

8. CERKNICA 1657 Kožljek 276/0 
(prodano že l. 

2016) 

19975 *C                     4.594,00 

Prodaja ni bila realizirana, oz. pod zap. št. 5 in 8 je bila prodaja realizirana že v letu 2016.  
Na podlagi Sklepa o dedovanju D 199/2006, z dne 4. 12. 2007, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Cerknici, je 
Občina Cerknica lastnica navedenih nepremičnin. V naravi gre za kmetijska ali gozdna zemljišča. Vse od 
pridobitve teh zemljišč pa do danes, s strani občinske uprave ugotavljamo, da občina navedena zemljišča za 
svoje poslovanje in projekte ne potrebuje, zato smo v letu 2017 občinskemu svetu predlagali, da se jih proda. 
V letu 2017 smo našteta zemljišča poskušali prodati v skladu z določili Zakon a o kmetijskih zemljiščih in 
Zakona o gozdovih. Postopek prodaje smo ponovili dvakrat (v spisu označena 7. prodaja). V načrt 
razpolaganja sta bili pomotoma vneseni parceli s parc. št. 1098 k.o. Bezuljak in parc. št. 276 k.o. Kožljek, ki sta 
bili prodani že v letu 2016. Iz navedenega sklopa parcel v letu 2017, ni bila prodana nobena parcela. Ponudbe 
za prodajo so bile poslane Upravni enoti Cerknica dvakrat in sicer 3. 3. 2017 in 17. 5 .2017. 

9. CERKNICA 1661 Begunje pri 
Cerknici 

1214/32 130 *PTV                   273,00 

Prodaja ni bila realizirana.  
Občina Cerknica je lastnica zemljišča s parc. št. 1214/32 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 130 m2. Pri 
navedeni parceli je bilo v zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro. Na 13. redni seji občinskega sveta, dne 6. 10. 
2016, je bil sprejet sklep o ukinitvi javnega dobra, saj dejansko ta parcela v naravi ne služi splošni rabi, nahaja 
se izven javne poti in dejansko predstavlja dostop do sosednje parcele. Predmetno parcelo že sedaj 
uporabljajo fižične osebe, ki imajo v neposredni bližini svojo stanovanjsko hišo. Nepremičnina se nahaja v 
naselju Begunje pri Cerknici. Navedenena parcela je bila v načrt razpolaganja uvrščena tudi za leto 2017. S 
strani občinske uprave je bil ponovno opravljen ogled na kraju samem, kjer so bili povabljeni vsi uporabiniki te 
parcele. Dogovor je bil, da se parcela ne proda.  
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10. CERKNICA 1678 Otok II 2700/0 1989 *PTV                  501,00 

Prodaja je bila realizirana.  
Občina Cerknica je bila lastnica zemljišča s parc. št. 2700/0 k.o. 1678 Otok II, v izmeri 1989 m2. V naravi gre 
za kmetijsko zemljišče. Predmetna parcela se najaja pod naseljem Martinjak. Na levi in desni strani te parcele 
je isti lastnik zemljišča, kateri bi zaradi zaokrožitve parcel to parcelo rad odkupil. Občina Cerknica tega 
zemljišča za svoje potrebe ne potrebuje, zato je bila le-ta uvrščena v načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Cerknica za leto 2017. Prodaja se je izvedla po postopku, ki ga določa Zakon o 
kmetijskih zemljiščih.  
Dne 30. 6. 2017, je bila pod št. 478-0037/2016, sklenjena prodajna pogodba. Pogodbena vrednost znaša 
1.989,00 EUR. 

11. CERKNICA 1661 Begunje pri 
Cerknici 

2105/3 132 *PTV                  227,00 

Prodaja ni bila realizirana.  
Občina Cerknica je lastnica zemljišča s parc. št. 2105/3 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 132 m2. V 
naravi gre za stavbno zemljišče, del opuščene poti, ki se več ne uporablja. Predmetna parcela se najaja na 
robu naselja Begunje pri Cerknici. Navedeno zemljišče v naravi že delno uporablja lastnik sosednje parcele. 
Glede na to, da je v naravi ugotovljeno, da se ta pot več ne uporablja, smo na občinski upravi mnenja, da se 
zemljišče proda kot funkcionalno zemljišče k stanovanjski stavbi, ki stoji na sosednjem zemljišču. V letu 2017 
do prodaje ni prišlo, ker se z lastnikom sosednje parcele nismo dogovorili o višini kupnine. 

12. CERKNICA 1679 Lipsenj 1567/4 13 *OV                    195,00 

Prodaja je bila realizirana.  
Občina Cerknica je bila lastnica zemljišča s parc. št. 1567/4 k.o. 1679 Lipsenj, v izmeri 13 m2. V naravi gre za 
stavbno zemljišče, del zemljišča med stanovanjsko hišo in avtobusnim postajališčem, v naselju Lipsenj. Občina 
ta del zemljišča ne potrebuje za svoje potrebe. Glede na to, da je v naravi ugotovljeno, da se ta del zemljišča 
več ne uporablja, smo bili na občinski upravi mnenja, da se zemljišče proda kot funkcionalno zemljišče k 
stanovanjski stavbi, ki stoji na sosednjem zemljišču.  
Dne 10. 7. 2017, je bila pod št. 478-0054/2015, sklenjena prodajna pogodba. Pogodbena vrednost znaša 
455,00 EUR. 

13. CERKNICA 1676 Cerknica 557/2 93 *PTV                   371,00 

Prodaja je bila realizirana.  
Občina Cerknica je bila lastnica zemljišča s parc. št.  557/2 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 93 m2. V naravi gre za 
stavbno zemljišče, del zemljišča med stanovanjsko hišo in pločnikom ob Notranjski cesti, v naselju Cerknica. 
Občina ta del zemljišča ne potrebuje za svoje potrebe. Glede na to, da je v naravi ugotovljeno, da ta del 
zemljišča že uporablja lastnik bližnje stanovanjske hiše za svoj vrt, smo bili na občinski upravi mnenja, da se 
ga proda kot funkcionalno zemljišče k tej stanovanjski stavbi.  
Dne 17. 3. 2017, je bila pod št. 478-0007/2015, sklenjena prodajna pogodba. Pogodbena vrednost znaša 
4.650,00 EUR. 

14. CERKNICA 1676 Cerknica 2746/48 53 *PTV                   211,00 

Prodaja je bila realizirana.  
Občina Cerknica je bila lastnica zemljišča s parc. št. 2746/48 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 53 m2. V naravi gre 
za stavbno zemljišče, del zemljišča med stanovanjsko hišo in javno potjo do stanovanjskih blokov Za mlinom, v 
naselju Cerknica. Občina ta del zemljišča ne potrebuje za svoje potrebe. Glede na to, da je bilo v naravi 
ugotovljeno, da ta del zemljišča že uporablja lastnik bližnje stanovanjske hiše, smo bili na občinski upravi 
mnenja, da se zemljišče proda kot funkcionalno zemljišče k tej stanovanjski stavbi. Dne 27. 11. 2017 je bila 
pod št. 7113-00031/2015, sklenjena prodajna pogodba. Pogodbena vrednost znaša 2.650,00 EUR. 
Istočasno pa je bil lastnik te stanovanjske hiše, ki stoji na parc. št. 3003/1 k.o. 1676 Cerknica lastnik zemljišča 
s parc. št. 253/4 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 12 m2 in zemljišča s parc. št. 3003/2 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 
25 m2 (skupaj 37 m2), po katerih poteka del pločnika ob Notranjski cesti, v Cerknici. Z lastnikom zemljišča po 
katerem poteka del pločnika smo se dogovorili, da se mu zemljišče s parc. št. 2746/48 k.o. 1676 Cerknica 
proda, parceli 253/4 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 12 m2 in zemljišče s parc. št. 3003/2 k.o. 1676 Cerknica, v 
izmeri 25 m2 (skupaj 37 m2), po katerih poteka del pločnika ob Notranjski cesti, v Cerknici, pa se od njega 
odkupi, oziroma se sklene menjalna pogodba.  
Odkup je bil realiziran.  
Dne 27. 11. 2017, je bila za te parcele, pod št. 7113-00031/2015, sklenjena prodajna pogodba namesto 
razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 1.850,00 EUR. 

15. CERKNICA 1676 Cerknica 379/12 215 *PTV                   858,00 
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Prodaja je bila realizirana. 
Občina Cerknica je bila lastnica zemljišča s parc. št. 379/12 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 215 m2. V naravi gre 
za stavbno zemljišče, del zemljišča ob stanovanjski hiši parc. št. *69/0 k.o. 1676 Cerknica, med Petrovčičevo 
ulico in Hacetovo ulico, v naselju Cerknica. Občina ta del zemljišča ne potrebuje za svoje potrebe. Glede na to, 
da je v naravi ugotovljeno, da ta del zemljišča že uporablja lastnik bližnje stanovanjske hiše (na njej ima že 
zgrajeno gnojišče), smo bili na občinski upravi mnenja, da se ga proda kot funkcionalno zemljišče k tej 
stanovanjski stavbi. Dne 12. 5. 2017, je bila pod št. 478-20/2006, sklenjena prodajna pogodba. Pogodbena 
vrednost znaša 8.600,00 EUR. 
Istočasno pa je bil lastnik te stanovanjske hiše, ki stoji na parc. št. *69/0 k.o. 1676 Cerknica lastnik zemljišča s 
parc. št. 285/2 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 300 m2, ki leži v športnem parku Koleno, za nogometnim igriščem 
v Cerknici. Z lastnikom zemljišča smo se dogovorili, da se mu zemljišče s parc. št. 379/12 k.o. 1676 Cerknica 
proda, parcelo 285/2 k.o. 1676 Cerknica, ki leži za nogometnim igriščem v Cerknici pa se od njega odkupi, 
oziroma se za ta zemljišča sklene menjalna pogodba. 
Odkup je bil realiziran.  
Dne 12. 5. 2017, je bila za to parcelo, pod št. 478-20/2006-1, sklenjena prodajna pogodba. Pogodbena 
vrednost znaša 4.200,00 EUR. 

16. CERKNICA 1658 Bezuljak 1860/6 209 *PTV                   354,00 

Prodaja je bila realizirana.  
Občina Cerknica je bila lastnica zemljišča s parc. št. 1860/6 k.o. 1658 Bezuljak, v izmeri 209 m2. V naravi gre 
za stavbno zemljišče. To je del zemljišča med gospodarskim poslopjem in javno potjo, v naselju Bezuljak. 
Občina ta del zemljišča ne potrebuje za svoje potrebe. Glede na to, da je v naravi ugotovljeno, da ta del 
zemljišča že uporablja lastnik bližnje stanovanjske hiše (na njem je delno zgrajeno gospodarsko poslopje), smo 
bili na občinski upravi mnenja, da se zemljišče proda oziroma se uredi zemljiškoknjižno stanje. Dne 27. 7. 
2017, je bila pod št. 7113-0024/2016, sklenjena prodajna pogodba. Pogodbena vrednost znaša 3.762,00 EUR. 
 
Istočasno pa je bil lastnik tega gospodarskega poslopja lastnik zemljišča s parc. št. 792/2 k.o. 1658 Bezuljak, v 
izmeri 526 m2, ki v naravi predstavlja del javne poti Begunje pri Cerknici-Rakek, zemljišča s parc. št. 792/4 k.o. 
1658 Bezuljak, v izmeri 700 m2 in zemljišča s parc. št. 1063/2 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 188 m2 
(skupaj 1414 m2), po katerih poteka del lokalne ceste Begunje pri Cerknici-Pokojišče. Z lastnikom zemljišča na 
katerem ima zgrajen del objekta, to je na parc. št. 1860/6 k.o. 1658 Bezuljak smo se dogovorili, da se mu to 
zemljišče proda oziroma uredi zemljiškoknjižno stanje. Parcele s  parc. št. 792/2 k.o. 1658 Bezuljak, v izmeri 
526 m2, ki v naravi predstavlja del javne poti Begunje pri Cerknici-Rakek, zemljišče s parc. št. 792/4 k.o. 1658 
Bezuljak, v izmeri 700 m2 in zemljišče s parc. št. 1063/2 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 188 m2 
(skupaj 1414 m2) po katerih poteka del javne poti in del lokalne ceste na že imenovani trasi, pa se od njega 
odkupi. 
Odkup je bil realiziran.  
Dne 27. 7. 2017, je bila za te parcele, pod št. 7113-0024/2016-1, sklenjena prodajna pogodba namesto 
razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 1.414,00 EUR. 

17. CERKNICA 1665 Jeršiče 586/1 
586/6 

227 
38 

predpogodba           
122,00 

Prodaja je bila realizirana.  
Občina Cerknica je bila lastnica zemljišča s parc. št. 586/1 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 227 m2 in parc. št. 586/6 
k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 38 m2. Skupna izmera obeh parcel znaša 265 m2. V naravi gre za stavbno 
zemljišče. To sta parceli, ki v naravi predstavljata del opuščene poti, ki se jo že dolga leta več ne uporablja. 
Predmetni parceli ležita v naselju Jeršiče. Glede na to, da je v naravi ugotovljeno, da ti dve parceli že uporablja 
lastnik bližnje stanovanjske hiše, smo bili na občinski upravi mnenja, da se jih proda. Dne 31. 7. 2017, je bila 
pod št. 478-0-0016/2008-1, sklenjena prodajna pogodba. Pogodbena vrednost znaša 677,50 EUR. 
 
Istočasno pa je lastnik, kateremu je imela občina namen prodati našteti parceli, lastnik zemljišč parc. št. 11/0 
k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 1151 m2, parcela št. 27/0 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 532 m2, parcela št. 456/2 k.o. 
1665 Jeršiče, v izmeri 78 m2, parcela št. 476/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 452 m2, parcela št. 481/2 k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 40 m2, parcela št. 494/0 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 325 m2, parcela št. 499/2 k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 2525 m2, parcela št. 509/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 69 m2, parcela št. 510/2 k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 56 m2, parcela št. 516/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 465 m2, parcela št. 537/2 k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 701 m2, parcela št. 521/2k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 1032 m2, parcela št. 448/2 k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 615 m2, parcela št. 41/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 564 m2, parcela št. 42/4 k.o. 1665 Jeršiče, 
v izmeri 83 m2 in parcela št. 42/2k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 225 m2, po katerih poteka lokalna cesta (LC 
041131 Sveti Vid-Jeršiče-Polšeče-Ravnik). Z lastnikom teh zemljišč smo bili dogovorjeni, da se mu proda, 
parceli s parc. št. 586/1 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 227 m2 in parc. št. 586/6 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 38 m2, 
odkupi pa zemljišča, ki v naravi predstavljajo del lokalne ceste (LC 041131 Sveti Vid-Jeršiče-Polšeče-Ravnik). 
Odkup je bil realiziran.  
Dne 31. 7. 2017 je bila za te parcele, pod št. 478-0-0016/2008, sklenjena prodajna pogodba namesto 
razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 7.130,40 EUR. 
 
Obrazložitev je dodana pri dopolnitvi načrta razpolaganja, ki je bil sprejet na 16. redni seji občinskega sveta, 
dne 30. 3. 2017, pod zap. št. 5. 
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18. CERKNICA 1659 Rakek 449/1 15840 *PTV                5.484,00 

Prodaja je bila realizirana.  
Občina Cerknica je bila lastnica zemljišča s parc. št. 449/1 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 15840 m2. Ta parcela v 
naravi predstavlja gozd. Večji del parcele se že sedaj uporablja za odlaganje lesa iz drugih-sosednjih gozdov.  
Glede na to, da občina te parcele za svoje potrebe ne potrebuje je bil podan predlog za prodajo. 
Prodaja se je izvedla po postopku, ki ga določa Zakon o gozdovih oziroma Zakon o kmetijskih zemljiščih.  
Dne 4. 7. 2017, je bila pod št. 7113-0040/2015, sklenjena prodajna pogodba. Pogodbena vrednost znaša 
7.000,00 EUR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRILOGA 

PRVA DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA 
LETO 2017 – z zemljišči 

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017, 
16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne  30. 3. 2017 

 
UPRAVLJAVEC: Občinska uprava Občine Cerknica 

Zap. 
Št. 

SAMOUPRAV
NA LOKALNA 
SKUPNOST 

KATASTRSKA 
OBČINA IN ŠIFRA 

KATASTRSKE 
OBČINE 

PARCELNA 
ŠTEVILKA 

KVADRATU
RA (m2) 

POSPLOŠENA TRŽNA 
OZ. ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 
NEPREMIČNINE v EUR 

1. CERKNICA 1658 Bezuljak 1373/6 262 *PTV                155,00  

Prodaja je bila realizirana  
Jernejčič Andrej je dne 19. 12. 2016 na Občini Cerknica vložil vlogo iz katere je razvidno, da bi želel, da 
Občina Cerknica odkupi zemljišče s parc. št. 1373/4  k.o. 1658 Bezuljak, v izmeri 37 m2, po katerem delno 
poteka asfaltirana občinska cesta (LC 041091 Beg.-Kož.-D. Otave), sam pa želi od občine odkupiti zemljišče s 
parc. št. 1373/6 k.o. 1658 Bezuljak, v izmeri 262 m2, katero leži v neposredni bližini njegovih parcel. Obe 
parceli se nahajata v Dobcu. 
S strani občinske uprave smo ocenili, da je nakup in prodaja smiselna iz razloga, kot smo že navedli, saj po 
parceli 1373/4 k.o. 1658 Bezuljak, v izmeri 37 m2 delno poteka asfaltirana občinska cesta (LC 041091 Beg.-
Kož.-D. Otave), zemljišče s parc. št. 1373/6 k.o. 1658 Bezuljak, v izmeri 262 m2, katerega bi rad Jernejčič 
odkupil pa občina ne potrebuje za svoje potrebe. Lokalna cesta je bila v celoti že odmerjena in to zemljišče leži 
izven lokalne ceste. Istočasno pa ugotavljamo, da predmetna parcela meji na zemljišča, ki so že v lasti 
Jernejčič Andreja.  
Dne 14. 9. 2017, je bila pod št. 478-0056/2016, sklenjena prodajna pogodba. Pogodbena vrednost znaša 
4.716,00 EUR. 
Prav tako je bil realiziran odkup.  
Dne 14. 9. 2017, je bila za to parcelo, pod št. 478-0056/2016-1, sklenjena prodajna pogodba namesto 
razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 666,00. 

2. CERKNICA 1677 Dolenja vas 3821 78 *PTV                  31,00  
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Menjava je bila realizirana. 
Za potrebe gradnje pločnika v Podskrajniku, je bil dne 26. 2. 2010, med Agrarno skupnostjo Dolenja vas pri 
Cerknici, Občino Cerknica in Turk Stanislavo, Zelše 20 podpisan dogovor, ki v 3. čl. določa: 
»Občina Cerknica se zavezuje Turk Stanislavi lastnici zemljišča s parc. št. 1014/1 k.o. Dolenja vas, po katerem 

bo zgrajen hodnik za pešce z avtobusnim postajališčem, zemljiškoknjižno urediti navedeno zemljišče tako, da 
bo po končani izvedbi pločnika in avtobusnega postajališča na svoje stroške naročila parcelacijo oziroma 
odmero zemljišča, na katerem bo zgrajen pločnik z avtobusnim postajališčem. 
 
Po izvedenem postopku parcelacije se Občina Cerknica zavezuje z lastnico zemljišča s parc. št. 1014/1 k.o. 
Dolenja vas skleniti menjalno pogodbo za del zemljišča s parc. št. 366/473 k.o. Dolenja vas, ki ga bo Občina 
Cerknica pridobila s strani lastnika Agrarne skupnosti Dolenja vas«. 
 
V 5. členu dogovora pa je določeno sledeče: 
»Podpisnice tega dogovora so soglasne, vključno z Agrarno skupnostjo Dolenja vas, ki se kot lastnica 
zemljišča s parc. št. 366/473 k.o. Dolenja vas zavezuje odprodati Občini Cerknica del navedenega zemljišča z 
namenom izpeljave menjave zemljišč med Občino Cerknica in Turk Stanislavo. 
Občina Cerknica se zavezuje nositi stroške izvedbe parcelacije zemljišča s parc. št. 366/473 k.o. Dolenja vas«. 
 
Glede na to, da je bila s strani Območne geodetske uprave Ljubljana, Geodetske pisarne Cerknica izdana 
odločba št. 02112-379/2011-2, z dne 7.11.2011, s katero je zaključen postopek parcelacije dela zemljišča s 
par. št. 366/473 katastrska občina 1677 Dolenja vas, katere lastnica je bila takrat Agrarna skupnost Dolenja 
vas pri Cerknici in prav tako z isto odločbo zaključen postopek parcelacije zemljišča s parc. št. 1014/1 
katastrska občina 1677 Dolenja vas, katere lastnica je bila Turk Stanislava, Zelše 20, Cerknica, so bile podane 
podlage za izpolnitev dogovora, ki je bil podpisan, dne 26. 2. 2010.  
 
Na podlagi navedene odločbe so iz parcele 366/473 katastrska občina 1677 Dolenja vas, nastale dve novi 
parc. št. in sicer parc. št. 3820 in 3821 katastrska občina 1677 Dolenja vas. Iz parc. št. 1014/1 pa sta nastali 
tudi dve novi parc. št. in sicer 1014/3 in 1014/4 katastrska občina 1677 Dolenja vas. 
 
Občina Cerknica je od Agrarne skupnosti Dolenja vas pridobila zemljišče s parc. št. 3821, v izmeri 78 m2, 
katastrska občina 1677 Dolenja vas. Občina Cerknica je navedeno zemljišče pridobila z namenom kasnejše 
izpeljave postopka menjave z zemljiščem s parc. št. 1014/4, katastrska občina 1677 Dolenja vas, na katerem 
je zgrajen hodnik za pešce z avtobusnim postajališčem. Po podatkih zemljiške knjige je bila lastnica zemljišča 
s parc. št. 1014/4 katastrska občina 1677 Dolenja vas, Ule Anica. 
 
Glede na zgoraj navedeno je bilo občinskemu svetu predlagano, da načrt pridobivanja dopolni z zemljiščem s 
parc. št. 1014/4, v izmeri 78 m2, katastrska občina 1677 Dolenja vas, z namenom menjave z zemljiščem s 
parc. št. 3821, v izmeri 78 m2, katastrska občina 1677 Dolenja vas. Namen menjave je pridobiti zemljišče parc. 
št. 1014/4, v izmeri 78 m2, katastrska občina 1677 Dolenja vas, v last Občine Cerknica (na tem je zgrajen 
pločnik in avtobusno postajališče v Podskrajniku) in odtujiti zemljišče, ki ga občina za svoje potrebe ne 
potrebuje, to je parc. št. 3821, v izmeri 78 m2, katastrska občina 1677 Dolenja vas. 
 
Dne 12. 5. 2017, je bila za te parcele, pod št. 7113-0050/2010, sklenjena menjalna pogodba. Pogodbena 
vrednost za obe parceli znaša 1.500,00 EUR. 

3. CERKNICA 1664 Štrukljeva vas 915/13 
915/14 

300 
94 

*PTV                 509,00  
*PTV                 159,00  

Prodaja je bila realizirana. 
Občina Cerknica je bila lastnica zemljišča s parc. št. 915/13 k.o. 1664 Štrukljeva vas, v izmeri 300 m2 in 
zemljišča parc. št. 915/14 k.o. 1664 Štrukljeva vas, v izmeri 94 m2, ki v naravi  predstavljata funkcionalna 
zemljišča k stanovanjskim hišam. Parceli se nahajata v Štrukljevi vasi. 
S strani lastnikov stanovanjskih hiš, ki mejita na to zemljišče je bila v skladu z dogovorom med strankami 
izvedena parcelacija zemljišča s parc. št. 915/9 k.o. Štrukljeva vas. Iz Odločbe Geodetske uprave Republike 
Slovenije, Območne geodetske uprave Ljubljana, Geodetske pisarne Logatec, št. 02112-1914/2016-6, z dne 
10. 1. 2017 je razvidno, da sta iz parc. št. 915/9 k.o. Štrukljeva vas nastali dve novi parc. št. in sicer parc. št. 
915/13 k.o. Štrukljeva vas, v izmeri 300 m2 in parc. št. 915/14 k.o. Štrukljeva vas, v izmeri 94 m2. Občina 
Cerknica teh parcel za svoje potrebe ne potrebuje, zato smo predlagali, da se obe parceli proda interesentoma 
za odkup, to je  Intihar Marjanu in Lah Antonu. 
Dne 25. 7. 2017 je bila pod št. 478-0035/2016-1, sklenjena prodajna pogodba za parc. št. 915/14 k.o. 
Štrukljeva vas. Pogodbena vrednost znaša 1.692,00 EUR. Druga prodajna pogodba pa je bila sklenjena 26. 7. 
2017 in se nanaša na parcelo 914/13 k.o. Štrukljeva vas. Prodajna pogodba je sklenjena pod št. 478-
0035/2016. Pogodbena vrednost znaša 5.400,00 EUR. 

4. CERKNICA 1632 Otok I 3270/7 83 *PTV                 174,00  



OBČINA CERKNICA 

Zaključni račun 2017 

 

185 

Prodaja je bila realizirana. 
Pri zemljišču s parc. št. 3270/7 k.o. 1632 Otok I, v izmeri 83 m2, je bilo v zemljiški knjigi še vedno vknjiženo 
javno dobro, čeprav navedeno parcelo že uporablja Kotnik Helena. Predmetna parcela je nastala iz prvotne 
parcele 3270/1 k.o. 1632 Otok I, kar je razvidno tudi iz Odločbe Območne geodetske uprave Ljubljana, 
Geodetske pisarne Logatec, št. 02112-1144/2016-2, z dne 10. 5. 2016. Z navedenim geodetskim postopkom 
se je odmeril oziroma parceliral del osnovne parcele, ki ga že uporablja Kotnikova (dvorišče itd.). 
Z namenom zemljiškoknjižnega urejanja te parcele, ter iz razloga, da to parcelo občina za svoje potrebe ne 
potrebuje, smo se s strani občinske uprave odločili, da se parcela proda z neposredno pogodbo Kotnikovi, ki to 
zemljišče že uporablja. 
Dne 4. 10. 2017, je bila pod št. 478-0029/2016, sklenjena prodajna pogodba. Pogodbena vrednost znaša 
1.494,00 EUR 

5. CERKNICA 1665 Jeršiče 585/2 
587/5 

39 
94 

*PTV                    66,00 
*PTV                   159,00  
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Prodaja je bila realizirana. 
Na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 17. 11. 2016, je bil sprejet Načrt ravnanja s stvarnem 
premoženjem Občine Cerknica, ki vsebuje tudi načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine 
Cerknica za leto 2017 in načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017.  
 
Na tej seji je v načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2017, pod zap. št. 17 
sprejeto sledeče: Občina Cerknica je lastnica zemljišča s parc. št. 586/1 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 227 m2 in 
parc. št. 586/6 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 38 m2. Skupna izmera obeh parcel znaša 265 m2. V naravi gre za 
stavbno zemljišče. To sta parceli, ki v naravi predstavljata del opuščene poti, ki se jo že dolga leta več ne 
uporablja. Predmetni parceli ležita v naselju Jeršiče. Glede na to, da je bilo v naravi ugotovljeno, da ti dve 
parceli že uporablja lastnik bližnje stanovanjske hiše, smo bili na občinski upravi mnenja, da se jih proda.  
Dne 31. 7. 2017, je bila pod št. 478-0-0016/2008-1, sklenjena prodajna pogodba. Pogodbena vrednost znaša 
677,50 EUR. 
 
Istočasno pa je bil lastnik, kateremu je občina imela namen prodati našteti parceli, lastnik zemljišč parc. št. 
11/0 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 1151 m2, parcela št. 27/0 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 532 m2, parcela št. 456/2 
k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 78 m2, parcela št. 476/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 452 m2, parcela št. 481/2 k.o. 
1665 Jeršiče, v izmeri 40 m2, parcela št. 494/0 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 325 m2, parcela št. 499/2 k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 2525 m2, parcela št. 509/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 69 m2, parcela št. 510/2 k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 56 m2, parcela št. 516/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 465 m2, parcela št. 537/2 k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 701 m2, parcela št. 521/2k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 1032 m2, parcela št. 448/2 k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 615 m2, parcela št. 41/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 564 m2, parcela št. 42/4 k.o. 1665 Jeršiče, 
v izmeri 83 m2 in parcela št. 42/2k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 225 m2, po katerih poteka loka lna cesta (LC 
041131 Sveti Vid-Jeršiče-Polšeče-Ravnik). Z lastnikom teh zemljišč smo bili dogovorjeni, da se mu proda, 
parceli s parc. št. 586/1 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 227 m2 in parc. št. 586/6 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 38 m2, 
odkupi pa zemljišča, ki v naravi predstavljajo del lokalne ceste (LC 041131 Sveti Vid-Jeršiče-Polšeče-Ravnik). 
 
Prav tako je bil na 14. redni seji sprejet načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017. Gre za 
parcele, ki ležijo med naseljem Sveti Vid – Jeršiče in naprej proti občini Bloke. Te parcele so: parcela 11/0 k.o. 
1665 Jeršiče, v izmeri 1151 m2, parcela št. 27/0 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 532 m2, parcela št. 456/2 k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 78 m2, parcela št. 476/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 452 m2, parcela št. 481/2 k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 40 m2, parcela št. 494/0 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 325 m2, parcela št. 499/2 k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 2525 m2, parcela št. 509/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 69 m2, parcela št. 510/2 k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 56 m2, parcela št. 516/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 465 m2, parcela št. 537/2 k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 701 m2, parcela št. 521/2k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 1032 m2, parcela št. 448/2 k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 615 m2, parcela št. 41/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 564 m2, parcela št. 42/4 k.o. 1665 Jeršiče, 
v izmeri 83 m2 in parcela št. 42/2k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 225 m2. Navedene parcele v naravi predstavljajo 
kategorizirano lokalno cesto (LC 041131 Sveti Vid-Jeršiče-Polšeče-Ravnik. Ta del ceste se je načrtoval 
zemljiškoknjižno uredi na način, da se parcele s parc. št. 11/0 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 1151 m2, parcela št. 
27/0 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 532 m2, parcela št. 456/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 78 m2, parcela št. 476/2 
k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 452 m2, parcela št. 481/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 40 m2, parcela št. 494/0 k.o. 
1665 Jeršiče, v izmeri 325 m2, parcela št. 499/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 2525 m2, parcela št. 509/2 k.o. 
1665 Jeršiče, v izmeri 69 m2, parcela št. 510/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 56 m2, parcela št. 516/2 k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 465 m2, parcela št. 537/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 701 m2, parcela št. 521/2k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 1032 m2, parcela št. 448/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 615 m2, parcela št. 41/2 k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 564 m2, parcela št. 42/4 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 83 m2 in parcela št. 42/2k.o. 1665 Jeršiče, 
v izmeri 225 m2, z namenom ureditve dela občinske ceste, odkupi oziroma zamenja z zemljiščem s parc. št. 
586/1 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 227 m2 in parc. št. 586/6 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 38 m2, ki sta v lasti 
Občine Cerknica.  
 
V času priprave gradiva za 14. redno sejo občinskega sveta je med lastnikom parcel po katerih poteka lokalna 
cesta in Občino Cerknica prišlo do dogovora, da se pred sklenitvijo pogodbe izvede še parcelacija parc. št. 585 
in 587/3 k.o. 1665 Jeršiče. S parcelacijo se je odmeril del navedenih parcel, ki jih dejansko Doles že uporablja. 
Navedena parcelacija je bila zaključena z odločbo Območne geodetske uprave Ljubljana, Geodetske pisarne 
Logatec, št. 02112-1799/2016-2, z dne 28. 10. 2016. Iz nje je razvidno, da sta iz prvotne parcele 585 k.o. 
Jeršiče nastali dve novi parceli, to je parc. št. 581/1 k.o. Jeršiče, ki v naravi predstavlja del javne poti in parc. 
št. 585/2 k.o. 1665 Jeršiče, ki je predmet prodaje. 
 
Iz prvotne parcele 587/3 k.o. Jeršiče sta po zaključku parcelacije nastali dve novi parceli, to je parc. št. 587/4 
k.o. 1665 Jeršiče, ki v naravi prav tako predstavlja del javne poti in parc. št. 587/5 k.o. 1665 Jeršiče, ki je prav 
tako predmet prodaje. 
 
Glede na dogovor med strankami (Doles in Občina Cerknica) že sprejeti načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Cerknica za leto 2017 je bila sprejeta dopolnitev načrta še z novonastalima parcelama, 
to je parc. št. 585/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 39 m2 in parc. št. 587/5 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 94 m2, ki sta 
tudi predmet prodaje.  
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Prodaja je bila realizirana. 
Dne 31. 7. 2017, je bila pod št. 478-0-0016/2008-1, sklenjena prodajna pogodba. Pogodbena vrednost znaša 
677,50 EUR. 
 
Prav tako je bil realiziran odkup.  
Dne 31. 7. 2017, je bila za te parcele, pod št. 478-0-0016/2008, sklenjena prodajna pogodba namesto 
razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 7.130,40 EUR. 
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PRILOGA 
DRUGA DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA 

ZA LETO 2017 -  ZA ZEMLJIŠČA 

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017, 
17. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne  8. 6. 2017 

 
UPRAVLJAVEC: Občinska uprava Občine Cerknica 

Zap. 
Št. 

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 

SKUPNOST 

KATASTRSKA 
OBČINA IN ŠIFRA 

KATASTRSKE 
OBČINE 

PARCELNA 
ŠTEVILKA 

KVADRATU
RA (m2) 

POSPLOŠENA TRŽNA 
OZ. ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 
NEPREMIČNINE - EUR 

1. CERKNICA 1680 Žerovnica 1757/3 363 m2 *PTV                  762,00 
         cenitev: 6.534,00  

Prodaja je bila realizirana. 
V letu 2012 je bil na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 11.10.2012, sprejet sklep o ukinitvi 
statusa javnega dobra za parcelo s parc. št. 1757/2 k.o. 1680 Žerovnica. Do takrat je bilo pri parc. št. 1757/2 
katastrska občina 1680 Žerovnica vknjiženo javno dobro. Občinskemu svetu je bilo že takrat pojasnjeno, da ta 
parcela v naravi predstavlja dvorišče stanovanjske in poslovne stavbe, s parc. št. *64/0 katastrska občina 1680 
Žerovnica. Predlog sklepa za ukinitev statusa  javnega dobra se je nanašal na parcelo, ki se ni uporabljala za 
javno pot in se po njej ni odvijal promet, prav tako navedena parcela ni služila splošni rabi. Predmetno 
zemljišče ne ustreza zemljišču, ki je namenjeno splošni rabi ampak se uporablja kot dostop do stavbe in kot 
parkirišče stavbe s parc. št. *64/0 katastrska občina 1680 Žerovnica. 
 
S strani pok. Rok Stanislava, očeta Cimermančič Rok Stanke je bilo v vlogi pojasnjeno, da je na takratno 
Občino Cerknica že več kot pred 20 leti vložil vlogo za menjavo zemljišč 1757/2 k.o. Žerovnica z zemljiščem s 
parc. št. 1007/0 k.o. Žerovnica oziroma za prestavitev poti, ki je nekoč potekala po dvorišču stanovanjske hiše. 
Predlog za prestavitev navedene poti je bil, da se obstoječa pot prestavi na zemljišče s parc. št. 1007/0, 826 in 
827 (del) k.o. Žerovnica. 
 
Dne 24. 4. 1990 je bilo s strani Občine Cerknica izdano potrdilo o priglasitvi gradbenih del za izdelavo poljske 
poti makadamske izvedbe na zemljišču s parc. št. 1007/0 k.o. Žerovnica. Navedena pot je bila v skladu s tem 
potrdilom tudi zgrajena, lastnina pa ni bila urejena. 
 
V času od leta 2012 je potekal tudi geodetski postopek – parcelacija zemljišča s parc. št. 1757/2 k.o. 
Žerovnica. Iz parcele 1757/2 k.o. Žerovnica sta nastali dve novi parceli  in sicer parc. št. 1757/3 k.o. Žerovnica, 
v izmeri 363 m2 in parc. št. 1757/4 k.o. Žerovnica, v izmeri 249 m2. Predmet prodaje oziroma menjave z 
zemljiščem parc. št. 1007/0 k.o. Žerovnica, je zemljišče s parc. št. 1757/3 k.o. Žerovnica. Postopek parcelacije 
je bil zaključen v začetku leta 2016. 
 
V letu 2016 je bila geodetsko urejena tudi parc. št. 1007/0 k.o. Žerovnica. Izkazalo se je, da obstoječa 
makadamska pot poteka po drugih parcelah. S strani Roka je bila makadamska pot v naravi prestavljena na 
zemljišče s parc. št. 1007/0 k.o. Žerovnica. Predlog zemljiškoknjižne ureditve je bil občinskemu svetu 
posredovan v sprejem že v letu 2016 in obravnavan na 13. seji občinskega sveta, dne 6. 10. 2016, vendar 
zaradi smrti g. Roka zadeva ni bila izpeljana. Po zaključku dedovanja je lastnica parcele 1007/0 k.o. Žerovnica, 
Cimermančič Rok Stanka. 
 
Za potrebe izvedbe tega postopka je bilo izdelano tudi Poročilo o ocenjevanju vrednosti – Ocena tržne 
vrednosti zemljišča s parc. št. 1007 k.o. Žerovnica, ki ga je izdelala Sodna izvedenka gradbene stroke-splošno, 
Sodna cenilka gradbene stroke za podpodročje: nepremičnine in stavbna zemljišča, Mojca Turković iz Ilirske 
Bistrice, dne 10. 11. 2016. Iz navedene cenitve izhaja tržna vrednost parc. št. 1007 k.o. Žerovnica, v izmeri 499 
m2, to je 8.982,00 EUR. 
 
Prav tako je bilo dne 10. 11. 2016 izdelano Poročilo o ocenjevanju vrednosti – Ocena tržne vrednosti zemljišča 
s parc. št. 1757/3 k.o. Žerovnica, v izmeri 363 m2. Iz navedene cenitve izhaja tržna vrednost parc. št. 1757/3 
k.o. Žerovnica, v izmeri 363 m2, to je 6.534,00 EUR. 
 
Obe parceli sta po prostorskem planu (OPN) stavbni zemljišči. 
Kot je bilo že obrazloženo ima Občina Cerknica in Cimermančič Rok Stanka namen odkupiti oziroma 
zemljiškoknjižno urediti del makadamske dostopne poti, to je parc. št. 1007/0 k.o. Žerovnica, istočasno pa 
prodati zemljišče s parc. št. 1757/3 k.o. Žerovnica v izmeri 363 m2, zamenjati le-tega z zemljiščem parc. št. 
1007/0 k.o. Žerovnica, v izmeri 499 m2.  
 
Dne 31. 7. 2017, je bila pod št. 478-0024/2012-1, sklenjena prodajna pogodba. Pogodbena vrednost znaša 
6.534,00 EUR. Prav tako je bil realiziran odkup parcele 1007 k.o. Žerovnica, po kateri poteka cesta. Dne 31. 7. 
2017, je bila pod št. 478-0024/2012, sklenjena prodajna pogodba namesto razlastitve. Pogodbena vrednost 
znaša 8.982,00 EUR. 
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2. CERKNICA 1664 Štrukljeva vas 998/2 122 m2 *PTV                    36,00 

Prodaja oz. menjava ni bila realizirana. 
V naravi gre za stavbno zemljišče. Zemljišče s parc. št. 998/2 k.o. 1664 Štrukljeva vas, v naravi predstavlja del 
opuščene poti v naselju Hribljane. Občina to zemljišče ne potrebuje za svoje potrebe. Glede na to, da je v 
naravi ugotovljeno, da to zemljišče že uporablja lastnica bližnje stanovanjske hiše, smo bili na občinski upravi 
mnenja, da se zemljišče proda oziroma se uredi zemljiškoknjižno stanje. Dejansko pa v tem delu javna pot 
poteka po zemljišču s parc. št. 1093/3 k.o. 1664 Štrukljeva vas, v izmeri 110 m2, katere lastnica je Marodićeva. 
Z lastnico zemljišča parc. št. 1039/3 k.o. Štrukljeva vas, po katerem v naravi poteka javna pot, smo bili 
dogovorjeni, da Občina Cerknica navedeno zemljišče pridobi v svojo last, medtem, ko v zameno za to 
zemljišče Marodićevi proda parc. št. 998/2 k.o. 1664 Štrukljeva vas, v izmeri 122 m2, katera v naravi 
predstavlja del opuščene poti. Na ta način bi se uredilo zemljiškoknjižno stanje po dejanskem poteku javne 
poti. Parcela 998/2 k.o. Štrukljeva vas ne služi več splošni rabi.  
Odkup oz. menjava ni bila realizirana, ker se je lastnica tik pred sklenitvijo pogodbe premislila in na sklenitev 
pogodbe ni pristala. 
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PRILOGA 
TRETJA DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA 

ZA LETO 2017 -  ZA ZEMLJIŠČA 

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017, 
18. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne  21. 9. 2017 

 
UPRAVLJAVEC: Občinska uprava Občine Cerknica 

Zap. 
Št. 

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 

SKUPNOST 

KATASTRSKA 
OBČINA IN ŠIFRA 

KATASTRSKE 
OBČINE 

PARCELNA 
ŠTEVILKA 

KVADRATU
RA (m2) 

POSPLOŠENA TRŽNA 
OZ. ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 
NEPREMIČNINE - EUR 

1. CERKNICA 1681 Bločice 
1681 Bločice 
1681 Bločice 

1304/120 
1304/121 
1304/122 

97 m2 
60 m2 
54 m2 

*PTV                  29,00 
*PTV                  18,00 
*PTV                  16,00 
*OV               3.800,00 

Menjava je bila realizirana. 
Nekaj let nazaj je bila na Bločicah izvedena rekonstrukcija regionalne ceste. Za meteorno kanalizacijo je bil 
uporabljen že obstoječi kanal pod vasjo. Ugotovljeno je bilo, da navedeni kanal poteka po zemljišču v lasti 
Zabukovec Janeza. Istočasno pa je Janez Zabukovec zaprosil občino za menjavo dela tega zemljišča po 
katerem poteka odprti meteorni kanal, z zemljiščem po katerem je nekoč potekala pot in se že vrsto let več ne 
uporablja. Opuščena pot oz. ta parcela deli zemljišče, ki je v lasti Zabukovec Janeza. Prav iz navedenega 
razloga je Občino Cerknica zaprosil za menjavo navedenih zemljišč. S strani občinske uprave je bil na kraju 
samem, dne 22. 11. 2016, opravljen ogled in ugotovljeno je bilo, da je smiselno zamenjati del zemljišča parc št. 
1304/118 k.o. Bločice, ki je v lasti Občine Cerknica, z vknjiženo zaznambo grajenega javnega dobra z delom 
zemljišča s parc. št. 1304/116 k.o. Bločice, ki je v lasti Zabukovec Janeza iz Bločic 2A. Zemljišče po katerem 
poteka odprti meteorni kanal bi bilo smiselno pridobiti v last Občine Cerknica iz razloga nadaljnjega dostopanja 
do tega kanala in čiščenja kanala. Zemljišče po katerem je nekoč potekala opuščena pot pa občina ne 
potrebuje več za svoje potrebe. 
 
Na podlagi dogovora je bila izvedena parcelacija obeh parcel. Postopek parcelacije je bil zaključen s sklepom 
in odločbo Območne geodetske uprave Ljubljana, Geodetske pisarne Logatec, št. 02112-261/2017-2. z dne 4. 
5. 2017. 
 
Iz parcele 1304/116 k.o. Bločice, je poleg ostalih nastala tudi parcela 1304/125 k.o. Bločice, ki je predmet te 
obravnave in iz parcele 1304/118 k.o. Bločice, so poleg ostalih parcel nastale parcele 1304/120, 1304/121 in 
1304/122 vse k.o. Bločice. 
 
Glede na dano obrazložitev smo občinskemu svetu predlagali, da se zemljišče s parc. št. 1304/120 k.o. 1681 - 
Bločice (ID 6722757), v izmeri 97 m2, parc. št. 1304/121 k.o. 1681 - Bločice (ID 6722756), v izmeri 60 m2 in 
parc. št. 1304/122 k.o. 1681 - Bločice (ID 6722755), v izmeri 54 m2 (skupaj vse parcele 211 m2), ki v naravi 
predstavljajo del opuščene poti proda oziroma zamenja, z zemljiščem s parc. št. 1304/125 k.o. 1681 - Bločice 
(ID 6722758), v izmeri 211 m2, ki v naravi predstavlja odprti meteorni kanal in dostopno pot do meteornega 
kanala na Bločicah. Predlog je bil spejet. 
 
Dne 25. 11. 2017, je bila pod št. 478-0044/2016, sklenjena menjalna pogodba in pogodba namesto razlastitve. 
Pogodbena vrednost za obe parceli, ki sta predmet  menjave znaša 3.798, 00 EUR. 

2. CERKNICA 1676 Cerknica 
1676 Cerknica 

2590/97 
2590/98 

278 m2 
29 m2 

*PTV              1.109,00 
*PTV                 116,00 
*OV                9.850,00 
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Menjava je bila realizirana. 
V letu 2016 je Občina Cerknica, v Cerknici poleg avtobusne postaje zgradila kolesarnico. Z lastnikom sosednjih 
zemljišč je bilo dogovorjeno, da se kolesarnica zgradi deloma tudi na zemljišču, ki je v lasti Gerla, ter da se po 
končani gradnji izvede odmera parcel in izpelje tudi formalna menjava zemljišč. 
Na podlagi  predhodnega dogovora glede zamenjave zemljišč na območju avtobusne postaje v Cerknici je bila 
izvedena parcelacija parcel. Postopek parcelacije je bil zaključen s sklepom in odločbo Območne geodetske 
uprave Ljubljana, Geodetske pisarne Logatec, št. 02112-302/2017-2, z dne 12. 5. 2017. 
Iz parcele 775/6 k.o. 1676 Cerknica in parcele 2865/1 k.o. 1676 Cerknica je poleg ostalih nastala tudi parcela 
775/10 k.o. 1667 Cerknica, iz parcele 775/7 k.o. 1676  
Cerknica in parcele 2865/2 k.o. 1676 Cerknica pa so poleg ostalih nastali tudi parceli s parc. št. 775/12 k.o. 
1676 Cerknica in parc. št. 775/14 k.o. 1676 Cerknica, ki so predmet te obravnave, ter v lasti Gerla. Iz parcele 
2590/61 k.o. 1676 Cerknica so poleg ostalih parcel nastali tudi parceli 2590/97 k.o. 1676 Cerknica in 2590/98 
k.o. 1676 Cerknica, ki sta ravno tako predmet obravnave in sta v lasti Občine Cerknica. 
 
Glede na že dano obrazložitev smo občinskemu svetu predlagali, da se zemljišče s  parc. št. 775/10 k.o. 1676 
Cerknica (ID 6726800), v izmeri 45 m2, zemljišče s parc. št. 775/12 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726827), v izmeri 
54 m2 in zemljišče s parc. št. 775/14 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726829), v izmeri 208 m2 (skupaj 307 m2), ki v 
naravi predstavlja zemljišče na katerem stoji kolesarnica v Cerknici in dostop, odkupi oziroma zamenja z 
zemljiščem s parc. št. 2590/97 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726833), v izmeri 278 m2 in s parc. št. 2590/98 k.o. 
1676 Cerknica (ID 6726835), v izmeri 29 m2 (skupaj 307 m2), ki v naravi predstavljata del dvorišča zemljišča s 
parc. št. 2866 k.o. 1676 Cerknica, na katerem stoji stavba – avtobusna postaja Cerknica. Predlog je bil na 
občinskem svetu spejet. 
 
Dne 25. 11. 2017, je bila pod št. 7113-0002/2017, sklenjena menjalna pogodba, pogodba namesto razlastitve 
in pogodba o ustanovitvi služnostne pravice dostopa. Pogodbena vrednost za parcele, ki so predmet  menjave 
znaša 9.824, 00 EUR. 

3. LOŠKA DOLINA 1646 Pudob 982/5 343 m2 *PTV                     0,00 
*OV                5.830,00 

Prodaja je bila realizirana. 
Zemljišče s parc. št. 982/5 k.o. 1646 Pudob se nahaja v občini Loška dolina. Občina Cerknica je navedeno 
parcelo pridobila na podlagi pravnomočnega Sklepa o ustavitvi nadaljnega vnovčevanja stečajne mase, 
prenosu terjatev in premoženja in zaključku stečajnega postopka Okrožnega sodišča v Ljubljani, St. 23/94 z 
dne 26. 8. 2002, pravnomočnega popravnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, Opr. št. St 23/94 z dne 3. 
2. 2005, pravnomočnega 2. popravnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, Opr. št. St 23/94 z dne 24. 7. 
2007, Sklepa Okrajnega sodišča v Cerknici z dne 7. 4. 2008 in 3. Popravnega sklepa Okrožnega sodišča v 
Ljubljani, Opr. št. St 23/94 z dne 19. 4. 2013, to je po stečaju Brest d.o.o., Cerknica.  
 
GGP, gozdno gospodarstvo Postojna, d.o.o., je že v letu 2014, izvedlo geodetsko odmero zemljišč, ki so v 
njihovi lasti. Na kraju samem se je izkazalo, da ograja, ki je v lasti GGP delno poteka tudi po zemljišču, ki je v 
lasti Občine Cerknica. V sklopu geodetskega postopka smo se dogovorili za ureditev zemljiškoknjižnega 
stanja, na način, da je geodetsko podjetje dejansko odmerilo del parcele, ki v naravi spada k parcelam, ki so v 
lasti GGP, to je parc. št. 982/5 k.o. 1646 Pudob. Navedeno parcelo smo nameravali prodati GGP d.o.o., že v 
letu 2015 in 2016, vendar prodaja ni bila realizirana. 
 
V mesecu juliju 2017 pa smo s strani GGP d.o.o. prejeli prošnjo za odkup te parcele. Iz navedenega razloga 
smo občinskemu svetu predlagali, da predlog za dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
za leto 2017, sprejme, tako, da se le-ta dopolni z zemljiščem s parc. št. 982/5 k.o. 1646 Pudob, v izmeri 343 
m2. Predlog je bil sprejet. Pred sklenitvijo neposredne pogodbe je bilo za predmetno parcelo izdelano cenilno 
poročilo, sodne cenilke za gradbeništvo, nepremičnine, stavbna zemljišča, Mojco Turković, s.p., Maistrova 15, 
6250 Ilirska Bistrica. 
 
Dne 23. 10. 2017, je bila pod št. 7113-0028/2014, sklenjena prodajna pogodba. Pogodbena vrednost znaša 
10.976, 00 EUR. 
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PRILOGA 
B) NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017 - S 

STAVBAMI IN DELI STAVB 

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017, 
14. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 17. 11. 2016 

 
UPRAVLJAVEC: Občinska uprava Občine Cerknica 

Zap. 
Št. 

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 

SKUPNOST 

NASLOV ID OZNAKA KVADRATURA 
(m2) 

POSPLOŠENA TRŽNA 
OZ. ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 
NEPREMIČNINE 

(EUR) 

1. CERKNICA Rakek, Partizanska 
cesta 6, 1381 

Rakek 

1659-531-7 
prazno 

46,94 *C               23.500,00 
(cenitev z dne 

7.9.2015, v izdelavi 
nova cenitev) 

Prodaja ni bila realizirana.  
Občina Cerknica je stanovanje na naslovu: Rakek, Partizanska cesta 6, 1381 Rakek poskušala prodati na šestih 
javnih dražbah (14. 3. 2017, 16. 5. 2017, 13. 6. 2017, 18. 7. 2017, 14. 9. 2017 in 9. 11. 2017). Vse javne dražbe so 
bile neuspešne. 

2. LOŠKA DOLINA Lož, Smelijevo 
naselje 33, 1386 
Stari trg pri Ložu 

1636-1-6 
prazno 

65,90 *C               49.000,00 
(cenitev z dne 

7.9.2015, v izdelavi 
nova cenitev) 

Prodaja ni bila realizirana.  
Občina Cerknica je stanovanje na naslovu: Lož, Smelijevo naselje 33, 1386 Stari trg pri Ložu poskušala prodati na 
štirih javnih dražbah (14. 3. 2017, 16. 5. 2017, 13. 6. 2017 in 18. 7. 2017). Vse javne dražbe so bile neuspešne. Pri 
zadnji javni dražbi, ki sicer ni bila uspešna se je ugotovilo, da stanovalci kleti drugače uporabljajo, kot so bile 
razvidne iz etažnega načrta. Po ponovnem ugotovitvenem postopku, ki je bil izveden s pomočjo geodetskega 
podjetja se je kleti preštevilčilo po dejanki uporabi. Iz navedenega razloga je tudi nova površina nekoliko večja in 
znaša 66,10 m2. 

3. LOŠKA DOLINA Lož, Smelijevo 
naselje 33, 1386 
Stari trg pri Ložu 

1636-1-7 
prazno 

66,90 *C               43.500,00 
(cenitev z dne 

7.9.2015, v izdelavi 
nova cenitev) 

Prodaja je bila realizirana. 
Občina Cerknica je stanovanje na naslovu: Lož, Smelijevo naselje 33, 1386 Stari trg pri Ložu poskušala prodati na 
štirih javnih dražbah (14. 3. 2017, 16. 5. 2017, 13. 6. 2017 in 18. 7. 2017). Za javno dražbo, ki je potekala dne 18. 7. 
2017 je bila vplačana varščina v višini 3.700,00 EUR. Izklicna cena je bila 37.000,00 EUR. Po zaključku javne 
dražbe je komisija ugotovila, da sta ID oznaki za stanovanji 1636-1-6 in za stanovanje ID 1636-1-7 napačno 
označeni (zamenjani). Komisija je županu predlagala, da postopek javne dražb s sklepom ustavi. Sklep o ustavitvi 
postopka javne dražbe je bil izdan dne 24. 7. 2017 in istega dne objavljen na spletni strani Občine Cerknica. Do 
naslednje javne dražbe, ki je bila razpisana za dne 14. 9. 2017, je bil izveden popravek cenilnega poročila. Na 
podlagi popravljenih podatkov je bila razpisana javna dražba uspešna. Stanovanje je bilo prodano. Na javni dražbi 
pa je bila dosežena vrednost nepremičnine, ki je znašala 37.000,00 EUR. 
Za navedeno vrednost je bila dne 15. 9. 2017, sklenjena tudi prodajna pogodba pod št. 478-0025/2014 in izdano 
zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice, z dne 3. 10. 2017. 

4. LOŠKA DOLINA Stari trg pri Ložu, 
Cesta Notranjskega 

odreda 26 

1637-38-106 
prazno 

54,00 *C               37.000,00 
(cenitev na dan 

1.2.2016) 

Prodaja je bila realizirana. 
Občina Cerknica je za prodajo stanovanja na naslovu:  Stari trg pri Ložu, Cesta Notranjskega odreda 26, razpisala 
javno dražbo za dne (14. 3. 2017 in 16. 5. 2017), ki pa nista bili uspešni. Naslednja javna dražba je bila razpisana za 
dne 13. 6. 2017. Na javno dražbo je z vnaprej plačano varščino pristopila ena fizična oseba. Izklicna cena za 
predmetno stanovanje je bila določena v razpisu javne dražbe. Ta je bila 37.000,00 EUR. Na javni dražbi pa je bila 
dosežena vrednost nepremičnine, ki je znašala 37.000,00 EUR.  
Za navedeno vrednost je bila dne 14. 6. 2017, sklenjena tudi prodajna pogodba. Zemljiškoknjižno dovolilo pa je bilo 
izdano po plačilu celotne kupnine z datumom 7. 7. 2017. 

5. CERKNICA Cerknica, Tabor 9, 
1380 Cerknica 

1676-7-2 
zasedeno z 
najemnikom 

91,30 *C               54.500,00 
(cenitev na dan 

19.2.2016) 

Prodaja ni bila realizirana. 
Navedeno stanovanje je zasedeno z najemnikom. Interes po odkupu je izrazil najemnik, zato smo s strani občine to 
nepremičnino tudi uvrstili že v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2016 in za 
leto 2017. Najemnik pa se kasneje za odkup ni odločil. 
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PRILOGA 

NAČRT RAZPOLAGANJA S STAVBAMI IN DELI STAVB ZA LETO 2017 

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017, 
16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne  30. 3. 2017 

 

UPRAVLJAVEC: Občinska uprava Občine Cerknica 

Zap. 
Št. 

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 

SKUPNOST 

NASLOV ID OZNAKA KVADRATURA 
(m2) 

POSPLOŠENA 
TRŽNA OZ. 

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

NEPREMIČNINE 
(EUR) 

1. CERKNICA Cerknica, 
Partizanska cesta 
17, 1380 Cerknica 
(Kravanjeva hiša), 
parc. št. 3024 k.o. 

1676 Cerknica 

1676-329-2 
1676-329-3 

nestanovanjsk
a raba  

140,7 m2 
137,1 m2 

*PTV     65.909,00 
*PTV     35.738,00      
*C         32.871,08 

(uskladitev ZK stanja 
z dejanskim in 
prodaja deleža) 
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Ureditev zemljiškoknjižnega stanja ni bilo realizirano. 
Na zemljišču s parcelno številko *298, katastrska občina 1676 Cerknica (sedaj parc. št. 3024 k.o. 1676 Cerknica) 
sta v zemljiški knjigi kot solastnika vpisana Gruden Srečko, Popkova ulica, 1380 Cerknica, v deležu do 2/32 in 
sicer na podlagi prodajne pogodbe z dne 2.7. 1986 dn. št. 568/86 in 2. čl. ZLNDL Ur. l. RS št. 44/97 in 59/2001 ter 
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 1.9.1987, dn. št. 
767/87, Zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti (Ur. l. RS, št. 8/78), Zakona o stanovanjskem gospodarstvu 
/Ur. l. SRS, št. 3/81), zakona o vknjižbi nepremičnin v družbeni lastnini (Ur. l. SRS, št. 43/73), Ustavnega zakona 
za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi Republike Slovenije (Ur. l. SRS, št. 32/89), Zakona o 
določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 začasno opravljajo organi SIS in ustanovitvi določenih republiških upravnih 
organov (Ur. l. SRS, št. 42/89, Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91), 29. in 51. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/2005), 5. člena Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Ur. l. RS, št. 
44/97 in 59/01, sporazuma o premoženjsko delilni bilanci (Ur. l. RS, št. 30/00), izjave župana Občine Cerknica in 
župana Občine Loška dolina z dne 3.4.2007, potrdila o statusu zemljišča na dan 11.3.1993 in 25.3.2000, št. 0212-
10/2007-14-2/3 z dne 6.4.2007, v deležu do 30/32-in. V naravi ta objekt predstavlja Kravanjevo hišo s 
funkcionalnim zemljiščem. V tej stavbi ima Gruden Srečko urejen lokal GOSTILNA GLAŽK, Občina Cerknica pa 
nedokončane prostore namenjene muzejski dejavnosti.   
 
S strani solastnika Gruden Srečka iz Cerknice, Popkova ulica 6, smo na Občino Cerknica, dne 26. 3. 2010, prejeli 
vlogo za odkup prostorov, ki jih ima v najemu. Navedene prostore ima v najemu z namenom opravljanja gostinske 
dejavnosti. Dne 4. 2. 2011 pa je na Občino Cerknica naslovil še eno vlogo, ki se prav tako nanaša na odkup dela 
Kravanjeva hiše. V najemu ima sledeče prostore: kuhinja v izmeri 28,32 m2, jedilniški prostori v skupni izmeri 
57,82 m2, klet v izmeri 17,94 m2 in skladišče v izmeri 3,30 m2. V vlogi je navajal, da bi poleg navedenih prostorov 
rad odkupil tudi del zemljišča v izmeri cca 8m x 10,30 m (10,71m), ki se nahaja na JZ delu parcele *298 k.o. 
Cerknica (sedaj 3024 k.o. Cerknica). V tej vlogi je navajal, da bi navedeno zemljišče potreboval za dozidavo terase 
za obstoječi gostinski lokal.  
 
Občinska uprava je vloge g. Grudna skrbno pregledala in mnenja je bila, da se mu omogoči adaptacija 
navedenega lokala in istočasno tudi izgradnja terase za potrebe gostinskega lokala. Poudariti je potrebno, da je 
prav, da se na območju Tabora, v Cerknici, razvija tudi gostinska dejavnost, ki je vsekakor povezana tudi s 
turistično in muzejsko dejavnostjo, ki bo v bodočnosti zaživela v preostalem delu stavbe Kravanjeva hiša v 
Cerknici, z naslovom Partizanska cesta 17, Cerknica. 
 
Za potrebe prodaje prostorov, ki jih ima imenovani v najemu in katerih je že lastnik, je potrebno predhodno 
pripraviti oziroma urediti etažno lastnino v stavbi na naslovu: Partizanska cesta 17, Cerknica ter del zemljišča na 
katerem bo zgrajena terasa odmeriti oziroma izvesti postopek parcelacije.  
 
Za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo terase je moral investitor izkazati pravico graditi. Za dokazilo o 
pravici graditi Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) priznava poleg zemljiškoknjižnega izpiska iz katerega je razvidna 
lastninska ali kakšna druga stvarna oziroma obligacijska pravica, ki omogoča gradnjo oziroma izvajanje del na 
predmetni nepremičnini tudi notarsko overjeno pogodbo z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o 
pridobitvi lastninske ali katere druge stvarne oziroma obligacijske pravice v zemljiško knjigo. Glede na to, da 
investitor ni bil v celoti lastnik predmetne nepremičnine je lahko v tem primeru izkazal pravico graditi le s pogodbo 
o ustanovitvi stavbne pravice. 
 
Prav zaradi zgoraj navedenih dejstev je Občinski svet Občine Cerknica, na 4. redni seji, dne 24. 3. 2011 sprejel, 
da sprejme ustanovitev stavbne pravice, ki obsega:  
 
- dozidavo prostorov (terase) na JZ delu zemljišča s parc. št. 298.S k.o. Cerknica, v izmeri 8 m x 10,30 m 
(10,71m), za potrebe gostinskega lokala v skladu z Odlokom o  Občinskem podrobnem prostorskem načrtu - 
CENTER  CERKNICE CE-16C  in CE-18C (Uradni list RS, št. 81/09), 
kar je razvidno iz grafičnega prikaza območja podelitve stavbne pravice, ki je bil tudi sestavni del pogodbe o 
ustanovitvi stavbne pravice v korist imetnika stavbne pravice: Gruden Srečko, Popkova ulica 6, 1380 Cerknica.  
 
Občinskemu svetu smo predlagali, da se stavbna pravica podeli za obdobje štirih let. Ko je g. Gruden zgradil 
teraso, smo v skladu z dogovorom pričeli postopke urejanja etažne lastnine oziroma vpisa stavbe v kataster stavb 
in izdelavo etažnega načrta za navedeni objekt. 
 
S strani Območne geodetske uprave Ljubljana, Geodetske pisarne Logatec, je bil dne 18. 1. 2016, pod št. 02112-
360/2015-2 izdan sklep iz katerega izhaja, da je iz obstoječe parcele *298 k.o. 1676 Cerknica, nastala nova parc. 
št., to je parc. št. 3024 k.o. 1676 Cerknica, na kateri stoji stavba ID 1676-329. 
 
Stavba s številko 329, z naslovom Cerknica, Partizanska cesta 17, ki je povezana z novonastalo parcelo 3024 k.o. 
1676 Cerknica, se je vpisala v kataster stavb. Prav tako iz navedenega sklepa izhaja, da so se stavbi in delom 
stavbe določile številke, površine in dejanska raba, delom stavbe pa tudi številka stanovanja ali poslovnega 
prostora, kot je razvidno iz spodnje tabele: 
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Številka dela stavbe Številka stanovanja ali 
poslovnega prostora 

Površina dela stavbe (v 
m2) 

Dejanska raba dela 
stavbe 

1676-329-1 1 665,0 nestanovanjska 

1676-329-2 2 140,7 nestanovanjska 

1676-329-3 3 137,1 nestanovanjska 

1676-329-4 4 19,0 nestanovanjska 

SKUPNA POVRŠINA STAVBE                                                      961,8 m2 

 
Iz etažnega načrta, ki ga je izdelalo geodetsko podjetje Karbič d.o.o iz Postojne, je razvidno, da Gruden Srečko v 
stavbi zaseda prostore, ki so označeni s številko 2, medtem, ko terasa za katero je bila z namenom gradnje 
podeljena stavbna pravica stoji na zemljišču na katerem je posamezni del, označen s številko 3, in bo po 
zemljiškoknjižni ureditvi – prodaji v izključni lasti Gruden Srečka. Občina Cerknica pa bo izključna lastnica 
posameznega dela označenega s številko 1 in 4. 
 
Glede na trenutno stanje smo pri sodnemu cenilcu za gradbeništvo – gradbene objekte, Jožetu Žagarju iz 
Cerknice, Hacetova ulica 20, naročili izdelavo cenilnega poročila, z dne 10. 10. 2016, iz katerega izhaja 
ocenjevanje stroškov pri pridobitvi  delov stavbe z oznako 1676 329-2 in 1676 329-3, ki se nahaja na naslovu 
Partizanska cesta 17, 1380 Cerknica. Iz navedene cenitve izhaja, da je vrednost, ki jo mora Gruden Srečko plačati 
Občini Cerknica 32.871,08 EUR. 
Prav tako iz navedene cenitve izhaja vrednost vlaganj (večjo adaptacijo), ki jih je Gruden Srečko kot solastnik od 
leta 1986 dalje izvršil v tej stavbi. 
 
Z namenom dokončne ureditve zemljiškoknjižnega stanja v tej stavbi po dejanski uporabi, smo bili z g. Grudnom 
dogovorjeni, da sklenemo pogodbo o priznanju solastninske pravice in prodajno pogodbo, v prvi fazi. S to 
pogodbo bi Grudnu prodali tudi delež na tej nepremičnini, ki po cenitvi znaša 32.871,08 EUR. Po nakazilu kupnine 
pa se obe pogodbeni stranki zavežeta, da bosta v roku enega meseca po plačilu celotne kupnine po tej pogodbi 
sklenila za nepremičnino parc. št. 3024 k.o. 1676 Cerknica, sporazum o preoblikovanju solastnine v etažno 
lastnino, na podlagi katerega bo: 

a) Občina Cerknica izključni lastnik 
- številka dela stavbe 1, nestanovanjski del stavbe, ki je trenutno neprimeren za uporabo, površina dela 

stavbe 665,0 m2, 
- številka dela stavbe 4, balkon, loža, površina in uporabna površina dela stavbe 19,0 m2, 
b) Gruden Srečko postal izključni lastnik 
- številka dela stavbe 2, restavracija, gostilna, površina dela stavbe 140,7 m2, uporabna površina 122,5 

m2, 
- številka dela stavbe 3, restavracija, gostilna, površina dela stavbe 137,1 m2, uporabna površina 48,4 m2 

 
Prav tako bi se Gruden Srečko s to pogodbo zavezal, da bo izdal zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim se pri 
nepremičnini s parc. št. 3024 k.o. 1676 Cerknica, vknjiži izbris stavbne pravice, ki je vknjižena v njegovo korist. 
S strani občinske uprave smo nameravali neurejeno stanje urediti že v letu 2017, vendar je bila točka, ki je bila 
umeščena na 16. redno sejo občinskega sveta, dne 30. 3. 2017, zaradi določenih pomislekov s strani odbora za 
proračun in premoženje občine, umaknjena z dnevnega reda.  

 
 
 

PRILOGA 
C) NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017 - Z 

ZEMLJIŠČI S STAVBO 

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017, 
14. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 17. 11. 2016 

 
UPRAVLJAVEC: Občinska uprava Občine Cerknica 

Zap
. št. 

SAMOUPRA
VNA 

LOKALNA 
SKUPNOST 

KATASTRS
KA OBČINA 

IN ŠIFRA 
KATASTRS
KE OBČINE 

PARCEL
NA 

ŠTEVILK
A 

VELIKOS
T 

PARCEL
E 

M2 

NASLOV ID 
OZNAKA 

DELA 
STAVBE 

VELIKOS
T DELA 
STAVBE 

M2 

POSPLOŠEN
A TRŽNA OZ. 
ORIENTACIJ

SKA 
VREDNOST 

NEPREMIČNI
NE (EUR) 

1. CERKNICA RAKEK 
1659 

227/33 2562 Rakek, 
Partizansk
a cesta 33 

1659-
205-1 

692,4 *PTV   
299.859,00 
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Prodaja ni bila realizirana.  
Občina Cerknica je lastnica zemljišča parc. št. 227/33 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 2562 m2, na katerem stoji objekt 
stare šole na Rakeku. V katastru stavb ima objekt številko 205. Objekt stoji na naslovu: Rakek, Partizanska cesta 33.  
Objekt je že vrsto let prazen. Občina Cerknica je navedeni objekt poskušala prodati že v letu 2008 in v letu 2009, 
vendar prodaja ni bila uspešna, kot tudi ne v letu 2017. 
Zgradba je stare masivne gradnje, zgrajena je med obema vojnama. Po vojni je bila zgradba adaptirana. Objekt 
obsega pritličje in nadstropje, medtem ko je podstrešje neuporabno. Okna na objektu so bila onovljena v letu 2001 in 
so sedaj iz PVC in zasteklena s termopanom. Skupna površina vseh prostorov v stavbi znaša 692,40 m2.  
Prodaja stavbe ni bila uspešna. 

2. CERKNICA GRAHOVO 
1675 

571/0 
572/0 
*81/2 

573 
201 
381 

Grahovo 
53 

1675-61-
1 

668,9 *PTV   
175.115,00 

(skupaj 1155 
m2) 

Prodaja ni bila realizirana.  
Občina Cerknica je lastnica zemljišča parc. št. 571/0 k.o. 1675 Grahovo, v izmeri 573 m2, parc. št. 572/0 k.o. 1675 
Grahovo, v izmeri 201 m2 in parc. št. *81/2 k.o. 1675 Grahovo, v izmeri 381 m2, na katerem stoji objekt stare šole na 
Grahovo. V katastru stavb ima objekt številko 61. Objekt stoji na naslovu: Grahovo 53. Iz podatkov Geodetske uprave 
RS izhaja, da je bil objekt zgrajen leta 1960, skupna površina stavbe pa znaša 668,90 m2. 
V tem času, ko objekt ni več v uporabi za njegovo osnovno dejavnost, so se posamezni prostori oddajali v najem. S 
strani župana in občinske uprave ugotavljamo, da je objekt potreben obnove.  
Prodaja stavbe ni bila uspešna. 

3. CERKNICA LIPSENJ 
1679 

 

*90/0  
1559/1  
1559/2 

457 
613 
426 

Lipsenj 34 1679-44-
1 

57,3 *C         
26.000,00 

(skupaj 1496 
m2, v pripravi 

je nova 
cenitev) 

Prodaja je bila realizirana.  
Na podlagi Sklepa o dedovanju št. D/2013, z dne 15. 12. 2015, je Občina Cerknica lastnica zemljišča s parc. št. *90/0 
k.o. 1679 - Lipsenj (ID 4661339), v izmeri 457 m2, parcela št. 1559/1 k.o. 1679 - Lipsenj (ID 295350), v izmeri 613 m2 
in parcela št. 1559/2 k.o. 1679 - Lipsenj (ID 1250289), v izmeri 426 m2. Stanovanjska hiša na naslovu: Lipsenj 34, je 
zgrajena na parc. št. *90/0 k.o. Lipsenj, ID oznaka stavbe: 44. Objekt je po podatkih GURS-a zgrajen leta 1850, 
streha je bila obnovljena leta 1950. Objekt je v slabem stanju. Dostop do objekta je omogočen po javni poti. Južno in 
vzhodno od parc. št. *90/0 ležita še parceli s parc. št. 1559/1 in 1559/2 k.o. Lipsenj. Skupna površina vseh parcel 
znaša 1496 m2. Po Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) navedena parcele spadajo v območje stavbnih 
zemljišč s podrobno namensko rabo Ak – površine razpršene poselitve, namenjene pretežno kmetijstvu.  
 
Občina Cerknica je za prodajo navedenih parcel na naslovu:  Lipsenj 34, 1384 Grahovo razpisala javno dražbo za 
dne 14. 3. 2017. Na javno dražbo je z vnaprej plačano varščino pristopila ena pravna oseba. Izklicna cena za 
predmetne parcele je bila določena v razpisu javne dražbe. Ta je bila 26.000,00 EUR. Na javni dražbi je bila prav tako 
dosežena vrednost nepremičnine, ki je znašala 26.000,00 EUR. Za navedeno vrednost je bila dne 17. 3. 2017 
sklenjena tudi prodajna pogodba in  4. 4. 2017 aneks k prodajni pogodbi. Zemljiškoknjižno dovolilo pa je bilo izdano 
po plačilu celotne kupnine z datumom 8. 5. 2017. 
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PRILOGA 
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2017 

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017, 
14. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 17. 11. 2016 

 
UPRAVLJAVEC: OBČINSKA UPRAVA OBČINE CERKNICA 
ZEMLJISCA 

Zap. 
štev. 

VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 
SKUPNOST 

OKVIRNA VELIKOST PREDVIDENA 
REDSTVA 

1. parc. št. 946/5 v izmeri 47 m2, parc. št. 945/4 v 
izmeri 26 m2, k.o. 1659 Rakek-Vrtna ulica, 
Rakek 

CERKNICA 73  m2 100,00 

Odkup ni bil realiziran.  
Pod zap. št. 1, se nahajajo zemljišča, ki ležijo na Rakeku – Vrtna ulica. Po navedenih parcelah poteka del ceste. V letu 
2013 je bila zaključena odmera navedene ceste. Navedeni del ceste, ki ga je potrebno ZK urediti je po Odloku o občinskih 
cestah kategorizirana javna pot: št. odseka: 541721, ime odseka: Rakek-Vrtna ul.-Veliki Orlek. V letu 2014 smo 
zemljiškoknjižno uredili že večji del ceste, ostalo pa je še nekaj lastnikov, s katerimi se niti v letu 2015, 2016 in 2017 nismo 
mogli dogovoriti za sklenitev prodajne pogodbe namesto razlastitve. Po izgradnji kanalizacije na Rakeku se je ugotovilo, 
da na delu navedene ceste kanalizacija delno poteka po zemljišču fizične osebe (Bombač). Lastnik zemljišča je od občine 
zahteval, da se v tem delu ponovno izvede parcelacija zemljišča, skupaj z odmero črpališča, ki je zgrajeno pod ČN Rakek. 
Za te geodetske meritve je bil s strani GURS-a izdan sklep oziroma odločba št. 02112-433/2017, z dne 15. 6. 2017. Iz 
navedenega razloga nam parcele ni uspelo pridobiti v letu 2017. Prav tako ni uspelo pridobiti parcele v lasti drugega 
lastnika (Modic). 
2. parc. št. 2503/4 v izmeri 6 m2, parc. št. 4044/0 

v izmeri 2 m2, parc. št. 2269/2 v izmeri 50 m2, 
parc. št. 4040/0 v izmeri 4 m2, vse k.o. 1675 
Grahovo-pločnik Martinjak 

CERKNICA 170 m2 2.500,00 

Odkup ni bil realiziran. 
Pod zap. št. 2, se nahajajo zemljišča, ki ležijo v naselju Martinjak. Po teh parcelah v naravi poteka hodnik za pešce v 
Martinjaku. Te parcele so:  parc. št. 2503/4 v izmeri 6 m2, parc. št. 4044/0 v izmeri 2 m2, parc. št. 2269/2 v izmeri 50 m2 in 
parc. št. 4040/0 v izmeri 4 m2, vse k.o. 1675 Grahovo. Navedene parcele so bile že večkrat vključene v načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja, vendar do odkupa ni prišlo iz razloga, ker se z lastniki nismo dogovorili o višini odškodnine. 
3. parc. št. 263/6 k.o. 1653 Osredek, v izmeri 96 

m2, del ceste v Osredku (Končina) 
CERKNICA 96 m2 960,00 

Odkup je bil realiziran.  
Pod zap. št. 3, se nahaja zemljišče, ki leži v Osredku. Po navedeni parceli poteka del kategorizirane ceste. S strani 
Območne geodetske pisarne Ljubljana, Geodetske pisarne Cerknica je bila izdana odločba št. 02112-482/2014-2, z dne 
13. 11. 2014, dne 3. 12. 2014, pa so bila izdana obvestila o površinah novo nastalih parcel. Iz navedenih obvestil izhaja, 
da je iz parcele 263/4 k.o. 1653 Osredek nastala, poleg ostalih, parcela 263/6 k.o. 1653 Osredek, v izmeri 96 m2. To 
zemljišče smo poskušali odkupiti v letu 2016. Do sklenitve pogodbe ni prišlo, ker se z lastnikom zemljišča nismo uspeli 
dogovoriti o primerni odškodnini za zemljišče. V letu 2017 pa je do sporazuma prišlo.  
Sklenjena je bila prodajna pogodba namesto razlastitve št. 7113-0046/2010, z dne 24. 3. 2017. Pogodbena vrednost 
znaša 960,00 EUR. 
4. parc. št. *12/1 katastrska občina 1654 Žilce-

stara šola Sveti Vid (odkup 1/8 od celote) 
CERKNICA 223 m2 0.00 

Brezplačen prenos ni bil realiziran. 
V načrt je bil vključen tudi brezplačen prenos lastninske pravice na Občino Cerknica, ki se nanaša na parc. št. *12/1 k.o. 
1654 Žilce, v deležu do 1/8 ink. Parcela v naravi predstavlja ruševino stare šole pri Svetem Vidu. V letu 2014 in v letu 
2015 nam z vsemi solastniki ni uspelo skleniti pogodb o brezplačnem prenosu lastninske pravice na Občino Cerknica, 
zato smo to želeli urediti tudi v letu 2016 in 2017. Za pridobitev lastninske pravice do celote je potrebno pridobiti še delež 
1/8 ine. Lastnica navedenega deleža je živela v Franciji. V letu 2016 je umrla. Trenutno poteka postopek dedovanja.  
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5. parc. št. 236/23 k.o. Cerknica in parc. št. 
236/27 k.o. Cerknica,  v okvirni izmeri za 
namen ceste in pločnika 90 m2, parc. št. 236/5 
k.o. Cerknica, v okvirni izmeri za namen ceste 
153 m2 in za namen pločnika 104 m2, parc. št. 
233/2 k.o. 1676 Cerknica v okvirni izmeri za 
namen pločnika 8 m2, parc. št. 236/20 k.o. 
1676 Cerknica v okvirni izmeri za namen ceste 
15 m2 in za namen pločnika 32 m2,  parc. št. 
236/19 k.o. 1676 Cerknica v okvirni izmeri za 
namen pločnika 3 m2, parc. št. 2746/21 k.o. 
1676 Cerknica  v okvirni izmeri za namen 
ceste 6 m2 in za namen pločnika v okvirni 
izmeri 54 m2, parc. št. 2765/3 k.o. 1676 
Cerknica v  izmeri 128 m2, parc. št. *120/0 k.o. 
1676 Cerknica v okvirni izmeri za pločnik 30 
m2-zemljišča za potrebe gradnje krožišča v 
Cerknici, Notranjska cesta (pri Žajfenci) 

CERKNICA skupna okvirna površina 
vseh zemljišč, ki jih je 
potrebno odkupiti za potrebe 
gradnje krožišča na 
Notranjski cesti v Cerknici 
(Žajfenca) znaša 623 m2 

24.000,00 
 
 

Odkup je bil realiziran.  
Občina Cerknica je v letu 2017 pričela s pridobivanjem zemljišč za namen gradnje krožišča v naselju Cerknica, to je na 
križišču sedanjih cest: Notranjska cesta, Cesta pod Slivnico, Gerbičeva ulica (krožišče pri Žajfenci). Iz projektne 
dokumentacije s katero Občina Cerknica razpolaga in je tudi potrjena s strani Direkcije RS za infrastrukturo, je razvidno, 
da bo za potrebe gradnje krožišča potrebno predhodno pridobiti sledeča zemljišča: parc. št. 236/23 k.o. Cerknica in parc. 
št. 236/27 k.o. Cerknica, v okvirni izmeri za namen ceste in pločnika 90 m2, parc. št. 236/5 k.o. Cerknica, v okvirni izmeri 
za namen ceste 153 m2 in za namen pločnika 104 m2, parc. št. 233/2 k.o. 1676 Cerknica v okvirni izmeri za namen 
pločnika 8 m2, parc. št. 236/20 k.o. 1676 Cerknica v okvirni izmeri za namen ceste 15 m2 in za namen pločnika 32 m2,  
parc. št. 236/19 k.o. 1676 Cerknica v okvirni izmeri za namen pločnika 3 m2, parc. št. 2746/21 k.o. 1676 Cerknica  v 
okvirni izmeri za namen ceste 6 m2 in za namen pločnika v okvirni izmeri 54 m2, parc. št. 2765/3 k.o. 1676 Cerknica v  
izmeri 128 m2, parc. št. *120/0 k.o. 1676 Cerknica v okvirni izmeri za pločnik 30 m2-zemljišča za potrebe gradnje krožišča 
v Cerknici, Notranjska cesta (pri Žajfenci). Skupna okvirna površina zemljišč, ki jih je bilo po prvotni verziji potrebno 
odkupiti je znaša 623 m2. To je bilo predstavljeno tudi na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 17. 11. 
2016, v sklopu Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017. 
 
V sklopu pogovorov z lastnico zemljišča, ki jih potrebujemo za gradnjo krožišča, (Erjavec in Modic) je bilo dogovorjeno, da 
se pred sklenitvijo prodajne pogodbe zemljišče predhodno odmeri oziroma parcelira v obsegu, ki je v tem delu potreben 
za gradnjo krožišča. 
 
Postopek parcelacije je bil zaključen s sklepom in odločbo Območne geodetske uprave Ljubljana, Geodetske pisarne 
Logatec, št. 02112-289/2017-4, z dne 19. 5. 2017. 
 
Iz odločbe je razvidno, da je iz parcele 236/19 k.o. 1676 Cerknica med drugimi nastala tudi parcela 236/29 k.o. 1676 
Cerknica, v izmeri 6 m2. Iz parcele 236/5, 233/2 k.o. 1676 Cerknica in parcele 236/20 k.o. 1676 Cerknica, pa je med 
drugimi nastala tudi parcela 236/31 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 368 m2. Podrobno obrazložitev odkupa je občinski svet 
obravnaval na 18. redni seji občinskega sveta, dne 21. 9. 2017-tretja dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega 
premoženja za leto 2017. 
 
Plačilo vseh odškodnin za zemljišča, ki so potrebna za gradnjo krožišča je v proračunu za leto 2017 planirano na PP 
100446 – »Rondo na R 643 »Žajfenca«. 
 
Občina Cerknica je od Elca d.o.o. odkupila zemljišče s parc. št. 2765/3 k.o. Cerknica. Zemljišče je bilo odkupljeno na 
podlagi prodajne pogodbe namesto razlastive in prodajne pogodbe, št. 478-0049/2015, z dne 29. 8. 2017. Pogodbena 
vrednost znaša 10.240,00 EUR. 
Občina Cerknica je od lastnice Modic odkupila zemljišče s parc. št. 236/29 k.o. Cerknica, v izmeri 6 m2. Zemljišče je bilo 
odkupljeno na podlagi prodajne pogodbe namesto razlastive, št. 478-0049/2015, z dne 23. 10. 2017. Pogodbena vrednost 
znaša 480,00 EUR. 
Občina Cerknica je od lastnice Erjavec odkupila zemljišče s parc. št. 236/31 k.o. Cerknica, v izmeri 368 m2. Zemljišče je 
bilo odkupljeno na podlagi prodajne pogodbe namesto razlastive, št. 478-0049/2015, z dne 25. 10. 2017. Pogodbena 
vrednost znaša 29.440,00 EUR. 
Za parcelo *120 k.o. Cerknica (Semič) in parcelo 2746/21 k.o. Cerknica (KGZ KRPAN zo.o.o.-v stečaju) pa je bila 
ustanovljena služnost pravice gradnje. Pogodbi sta notarsko overjeni. 
6. parc. št. 683/3 k.o. 1676 Cerknica, v okvirni 

površini 341 m2 --zemljišča za potrebe gradnje 
krožišča v Cerknici, Notranjska cesta-pred 
Cerknico (Jakopin) 

CERKNICA 341 m2 5.797,00 
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Odkup je bil realiziran že v letu 2016. 
Občina Cerknica je v letu 2016 pridobila vsa zemljišča v okvirni površini, kot izhaja iz projekta, ki je bil izdelan za gradn jo 
krožišča pred Cerknico, razen ene parcele, to je parc. št. 683/3 k.o. 1676 Cerknica, v okvirni izmeri 341 m2. Do pr iprave  
gradiva za sejo občinskega sveta do odkupa še ni prišlo, saj je v letu 2016 za to parcelo potekal sodni postopek za 
pridobitev lastninske pravice. V tem trenutku je bilo potrebno počakati vknjižbo lastninske pravice na novega imetnika. V 
kolikor do tega ne pride v letu 2016 bomo odkup izvedli v letu 2017. Iz navedenega razloga je bila ta parcela vključujeno v 
načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017. Za ta namen smo v proračunu planirali 5.797,00 EUR. Parcela 
v okvirni površini je bila odkupljena že v letu 2016, s prodajno pogodbo namesto razlastitve, št. 478-0050/2015-7, z dne 9. 
11. 2016.  
Pogodbena vrednost znaša 5.797,00 EUR. V letu 2017, pa je bi sklenjen aneks k prodajni pogodbi namesto razlastitve 
štev. 478-0050/2015-7, z dne 9. 11. 2016, ki je bil sklenjen 24. 11. 2017. 
7. parc. št. 3043/2 k.o. 1675 Grahovo, v izmeri 25 

m2- v naravi del javne poti v naselju Martinjak 
(Hribljan) 

CERKNICA 25 m2 400,00 

Odkup je bil realiziran. 
Pod zap. št. 7, se nahaja zemljišče, ki leži v naselju Martinjak. Gre za parc. št. 3043/2 k.o. 1675 Grahovo, v izmeri 25 m2. 
Po navedeni parceli poteka del kategorizirane ceste.  
Za navedeno parcelo je bila sklenjena prodajna pogodba namesto razlastitve št. 478-0046/2016, z dne 7. 7. 2017. 
Pogodbena vrednost znaša 750,00 EUR. 
8. parc. št. 1391/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 33 

m2, parc. št. 1566/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 
75 m2 in parc. št. 1567/2 k.o. 1670 Ulaka, v 
izmeri 3 m2-v naravi te parcele predstavljajo 
del javne poti v naselju Mahneti (Nared) 

CERKNICA 111 m2 2.000,00 

Odkup je bil realiziran. 
Pod zap. št. 8, se nahajajo zemljišča, ki ležijo v naselju Mahneti. Gre za parc. št. 1391/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 33 m2, 
parc. št. 1566/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 75 m2 in parc. št. 1567/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 3 m2. Po navedenih parcelah 
poteka del kategorizirane javne poti. Občinskemu svetu smo predlagali, da se zemljiškoknjižno stanje uredi na način, da 
se parcele 1391/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 33 m2, parc. št. 1566/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 75 m2 in parc. št. 1567/2 k.o. 
1670 Ulaka, v izmeri 3 m2, odkupi.  
Dne 15. 5. 2017, je bila pod št. 478-0024/2013 sklenjena prodajna pogodba namesto razlastitve. Pogodbena vrednost 
znaša 2.220,00 EUR. 
9. parc. št. 286/2 k.o. 1633 Gorenje Jezero, v 

izmeri 148 m2, po kateri delno poteka 
občinska cesta pred naseljem Gorenje Jezero 
(Mulec) 

CERKNICA 148 m2 0,00 

Odkup je bil realiziran. 
Pod zap. št. 9, se nahaja zemljišče, ki leži pred naseljem Gorenje Jezero. Gre za parc. št. 286/2 k.o. 1633 Gorenje Jezero, 
v izmeri 148 m2. Po navedeni parceli poteka del kategorizirane ceste. Občinskemu svetu smo predlagali, da se 
zemljiškoknjižno stanje uredi. Lastnik zemljišča je občini predlagal, da navedeno parcelo brezplačno prenese v last 
Občine Cerknica, s tem, da občina nosi vse stroške zemljiškoknjižne ureditve. Dne 6. 2. 2017, je bila pod št. 7113-
0022/2013 sklenjena pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice. 
10. parc. št. 235/4 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 142 

m2, po katerem poteka del Vodovodne poti 
(Kranjec) 

CERKNICA 142 m2 2.130,00 

Odkup je bil realiziran. 
Pod zap. št. 10, se nahaja zemljišče, ki leži v naselju Rakek, na Vodovodni poti. Gre za parc. št. 235/4 k.o. 1659 Rakek, v 
izmeri 142 m2. Po navedeni parceli poteka del kategorizirane ceste. Občinskemu svetu smo predlagali, da se 
zemljiškoknjižno stanje uredi na način, da se parcelo 235/4 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 142 m2, z namenom ureditve 
zemljiškoknjižnega stanja občinske ceste, odkupi.  
Dne 31. 5. 2017, je bila pod št. 7113-0003/2016 sklenjena prodajna pogodba namesto razlastitve. Pogoddbena vrednost 
znaša 2.840,00 EUR. 
11. parc. št. 3003/2 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 

25 m2 in parc. št. 253/4 k.o. 1676 Cerknica, v 
izmeri 12 m2 – po katerih je zgrajen del 
pločnika ob Notranjski cesti (Knap) 

CERKNICA 37 m2 555,00 

Odkup je bil realiziran. 
Pod zap. št. 11, se nahaja zemljišče, ki leži v naselju Cerknica ob Notranjski cesti. Gre za parc. št. parc. št. 3003/2 k.o. 
1676 Cerknica, v izmeri 25 m2 in parc. št. 253/4 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 12 m2 (skupaj 37 m2). Po navedenih 
parcelah poteka del pločnika ob Notranjski cesti v Cerknici. Občinskemu svetu smo predlagali, da se zemljiškoknjižno 
stanje uredi na način, da se parceli 3003/2 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 25 m2 in parc. št. 253/4 k.o. 1676 Cerknica, v 
izmeri 12 m2 (skupaj 37 m2), z namenom ureditve zemljiškoknjižnega stanja pločnika, odkupi oziroma zamenja z 
zemljiščem  parc. št. 2746/48 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 53 m2, ki je v lasti Občine Cerknica.  
Dne 27. 11. 2017, je bila za te parcele, pod št. 7113-00031/2015, sklenjena prodajna pogodba namesto razlastitve. 
Pogodbena vrednost znaša 1.850,00 EUR. 
12. parc. št. 285/2 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 

300 m2 – zemljišče se nahaja v športnem 
parku Cerknica (Logar) 

CERKNICA 300 m2 4.500,00 
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Odkup je bil realiziran. 
Pod zap. št. 12, se nahaja zemljišče, ki leži v naselju Cerknica, v športnem parku Koleno. Gre za parc. št. 285/2 k.o. 1676 
Cerknica, v izmeri 300 m2. Navedena parcela se v naravi nahaja na koncu nogometnega igrašče v Cerknici, v športnem 
parku Koleno. Občinskemu svetu Občine Cerknica smo predlagali, da se zemljiškoknjižno stanje uredi na način, da se 
parcela 285/2 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 300 m2, z namenom pridobitve dodatnih površin v območju špotnega parka in 
lažjega dostopa do ostalih zemljišč, ki so v neposredni bližini in so v lasti Občine Cerknica, odkupi oziroma zamenja z 
zemljiščem  parc. št. 379/12 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 215 m2, ki je v lasti Občine Cerknica.  
Dne 12. 5. 2017, je bila za to parcelo, pod št. 478-20/2006-1, sklenjena prodajna pogodba. Pogodbena vrednost znaša 
4.200,00 EUR. 
13. parc. št. 792/2 k.o. 1658 Bezuljak, v izmeri 526 

m2, parc. št. 792/4 k.o. 1658 Bezuljak, v izmeri 
700 m2 in parc. št. 1063/2 k.o. 1661 Begunje 
pri Cerknici, v izmeri 188 m2-po katerih delno 
poteka lokalna cesta in javna pot (Begunje pri 
Cerknici-Rakek in Begunje pri Cerknici-
Pokojišče) (Hren) 

CERKNICA 1414 m2 2.000,00 

Odkup je bil realiziran. 
Pod zap. št. 13, se nahajajo parcele, ki ležijo med naseljem Begunje pri Cerknici na relaciji Rakek in Pokojišče. Gre za 
parc. št. 792/2 k.o. 1658 Bezuljak, v izmeri 526 m2, parc. št. 792/4 k.o. 1658 Bezuljak, v izmeri 700 m2 in parc. št. 1063/2 
k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 188 m2 (skupaj 1414 m2). Navedene parcele v naravi predstavljajo kategorizirano 
javno pot Begunje pri Cerknici-Rakek in kategorizirano lokalno cesto Begunje pri Cerknici-Pokojišče. Ta del ceste smo 
nameravali zemljiškoknjižno stanje urediti na način, da se parcele s parc. št. 792/2 k.o. 1658 Bezuljak, v izmeri 526 m2, 
parc. št. 792/4 k.o. 1658 Bezuljak, v izmeri 700 m2 in parc. št. 1063/2 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 188 m2 
(skupaj 1414 m2), z namenom ureditve dela občinske ceste, odkupi oziroma zamenja z zemljiščem parc. št. 1860/6 k.o. 
1658 Bezuljak, v izmeri 209 m2, ki je v lasti Občine Cerknica. 
Dne 27. 7. 2017, je bila za te parcele, pod št. 7113-0024/2016-1, sklenjena prodajna pogodba namesto razlastitve. 
Pogodbena vrednost znaša 1.414,00 EUR. 
14. parc. št. 11/0 k.o. 1665 - Jeršiče, v izmeri 1151 

m2, parcela št. 27/0 k.o. 1665 - Jeršiče, v 
izmeri 532 m2, parcela št. 456/2 k.o. 1665 - 
Jeršiče, v izmeri 78 m2, parcela št. 476/2 k.o. 
1665 - Jeršiče, v izmeri 452 m2, parcela št. 
481/2 k.o. 1665 - Jeršiče, v izmeri 40 m2, 
parcela št. 494/0 k.o. 1665 - Jeršiče, v izmeri 
325 m2, parcela št. 499/2 k.o. 1665 - Jeršiče, v 
izmeri 2525 m2, parcela št. 509/2 k.o. 1665 - 
Jeršiče, v izmeri 69 m2, parcela št. 510/2 k.o. 
1665 - Jeršiče, v izmeri 56 m2, parcela št. 
516/2 k.o. 1665 - Jeršiče, v izmeri 465 m2, 
parcela št. 537/2 k.o. 1665 - Jeršiče, v izmeri 
701 m2, parcela št. 521/2k.o. 1665 - Jeršiče, v 
izmeri 1032 m2, parcela št. 448/2 k.o. 1665 - 
Jeršiče, v izmeri 615 m2, parcela št. 41/2 k.o. 
1665 - Jeršiče, v izmeri 564 m2, parcela št. 
42/4 k.o. 1665 - Jeršiče, v izmeri 83 m2 in 
parcela št. 42/2k.o. 1665 - Jeršiče, v izmeri 
225 m2. Skupna izmera vseh parcel znaša 
8.913 m2-po navedenih parcelah delno poteka 
občinska cesta Sveti Vid – Jeršiče – Polšeče 
(Doles) 

CERKNICA 8.913 m2 7.130,40 
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Odkup je bil realiziran. 
Pod zap. št. 14, se nahajajo parcele, ki ležijo med naseljem Sveti Vid – Jeršiče in naprej proti občini Bloke. Gre za parcelo 
11/0 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 1151 m2, parcela št. 27/0 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 532 m2, parcela št. 456/2 k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 78 m2, parcela št. 476/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 452 m2, parcela št. 481/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 
40 m2, parcela št. 494/0 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 325 m2, parcela št. 499/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 2525 m2, parcela 
št. 509/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 69 m2, parcela št. 510/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 56 m2, parcela št. 516/2 k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 465 m2, parcela št. 537/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 701 m2, parcela št. 521/2k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 
1032 m2, parcela št. 448/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 615 m2, parcela št. 41/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 564 m2, parcela 
št. 42/4 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 83 m2 in parcela št. 42/2k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 225 m2. Navedene parcele v naravi 
predstavljajo kategorizirano lokalno cesto (LC 041131 Sveti Vid-Jeršiče-Polšeče-Ravnik. Občinskemu svetu občine 
Cerknica smo predlagali, da ta del ceste nameravamo zemljiškoknjižno uredi na način, da se parcele s parc. št. 11/0 k.o. 
1665 Jeršiče, v izmeri 1151 m2, parcela št. 27/0 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 532 m2, parcela št. 456/2 k.o. 1665 Jeršiče, v 
izmeri 78 m2, parcela št. 476/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 452 m2, parcela št. 481/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 40 m2, 
parcela št. 494/0 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 325 m2, parcela št. 499/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 2525 m2, parcela št. 
509/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 69 m2, parcela št. 510/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 56 m2, parcela št. 516/2 k.o. 1665 
Jeršiče, v izmeri 465 m2, parcela št. 537/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 701 m2, parcela št. 521/2k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 
1032 m2, parcela št. 448/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 615 m2, parcela št. 41/2 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 564 m2, parcela 
št. 42/4 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 83 m2 in parcela št. 42/2k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 225 m2, z namenom ureditve dela 
občinske ceste, odkupi oziroma zamenja z zemljiščem s parc. št. 586/1 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 227 m2 in parc. št. 
586/6 k.o. 1665 Jeršiče, v izmeri 38 m2, ki sta v lasti Občine Cerknica (dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem, ki je bil sprejet na 16. redni seji občinskega sveta, dne 30. 3. 2017).  
 
Dne 31. 7. 2017, je bila za te parcele, pod št. 478-0-0016/2008, sklenjena prodajna pogodba namesto razlastitve. 
Pogodbena vrednost znaša 7.130,40 EUR. 
15. parc. št. 1517/7 k.o. 1660 Unec, v izmeri 85 

m2 – po kateri delno poteka javna pot v 
naselju Unec (Gabrejna) 

CERKNICA 85 m2 850,00 

Odkup je bil realiziran. 
Pod zap. št. 15, se nahaja zemljišče, ki leži v naselju Unec. Gre za parc. št. 1517/7 k.o. 1660 Unec, v izmeri 85 m2. Po 
navedeni parceli poteka del kategorizirane ceste. Občinskemu svetu Občine Cerknica smo predlagali, da se 
zemljiškoknjižno stanje uredi na način, da se parcelo parc. št. 1517/7 k.o. 1660 Unec, v izmeri 85 m2, z namenom ureditve 
zemljiškoknjižnega stanja dela javne poti, odkupi.  
Dne 2. 10. 2017, je bila za to parcelo, pod št. 478-0003/2017, sklenjena prodajna pogodba namesto razlastitve. 
Pogodbena vrednost znaša 3.400,00 EUR. 
16. parc. št. 366/511 k.o. 1677 Dolenja vas, v 

izmeri 976 m2, parc. št. 366/512 k.o. 1677 
Dolenja vas, v izmeri 159 m2, parc. št. 
366/445 k.o. 1677 Dolenja vas, v izmeri 165 
m2 in parc. št. 366/455 k.o. 1677 Dolenja vas, 
v izmeri 70 m2 – parcele se nahajajo v stari IC 
Podskrajnik in predstavljajo del javne poti. (SŽ) 

CERKNICA 1370 m2 17.000,00 

Odkup je bil realiziran. 
Pod zap. št. 16, se nahajajo zemljišča, ki ležijo v stari industrijski coni Podskrajnik. Gre za parc. št. parc. št. 366/511 k .o. 
1677 Dolenja vas, v izmeri 976 m2, parc. št. 366/512 k.o. 1677 Dolenja vas, v izmeri 159 m2, parc. št. 366/445 k.o. 1677 
Dolenja vas, v izmeri 165 m2 in parc. št. 366/455 k.o. 1677 Dolenja vas, v izmeri 70 m2. Po navedenih parcelah poteka 
del kategorizirane ceste. Občinskemu svetu Občine Cerknica smo predlagali, da se zemljiškoknjižno stanje uredi na način, 
da se parcele parc. št. 366/511 k.o. 1677 Dolenja vas, v izmeri 976 m2, parc. št. 366/512 k.o. 1677 Dolenja vas, v izmeri 
159 m2, parc. št. 366/445 k.o. 1677 Dolenja vas, v izmeri 165 m2 in parc. št. 366/455 k.o. 1677 Dolenja vas, v izmeri 70 
m2, z namenom ureditve zemljiškoknjižnega stanja dela javne poti, odkupi.  
Dne 11. 9. 2017, je bila za te parcele, pod št. 478-0045/2016, sklenjena prodajna pogodba namesto razlastitve. 
Pogodbena vrednost znaša 24.660,00 EUR. 
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PRILOGA 
PRVA DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2017 

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017, 
16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne  30. 3. 2017 

 
UPRAVLJAVEC: OBČINSKA UPRAVA OBČINE CERKNICA 
 
ZEMLJISCA 

Zap. štev. VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 

SKUPNOST 
 

OKVIRNA VELIKOST PREDVIDENA 
SREDSTVA 

V EUR 

1. parc. št. 281/1 k.o. 1676 Cerknica, 
v izmeri 2500 m2 

Cerknica zemljišče se nahaja na 
koncu nogometnega 
igrišča v Cerknici in je v 
izmeri 2500 m2 

6.400,00 

Odkup je bil delno realiziran. 
S strani nekaj solastnikov smo na Občino Cerknica prejeli informacijo, da nameravajo zemljišče s parc. št. 
281/1 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 2500 m2, prodati. Solastniki te parcele so: Marko Lesar, Antoličičeva 
ulica 16, Maribor, v deležu do ¼, Olga Papov, Brezje pri Tržiču 95, Tržič, v deležu do 1/16, Franc Knific, 
Preska 16, Tržič, v deležu do 1/16, Ludovik Knific, Brezje pri Tržiču 87, Tržič, v deležu do 1/16, Anton Knific, 
Ročevnica 18, 4290 Tržič, v deležu do 1/16, Sajovic Tomaž, Selo pri Ihanu 9, Domžale, v deležu do ¼ in 
Anton Rotar, Maistrova ulica 1, Maribor, v deležu do 1/4. 
Glede na to, da se zemljišče nahaja v območju stavbnih zemljišč: območja zelenih površin, s podrobnejšo 
namensko rabo: površine za oddih, rekreacijo in šport, smo se s strani občinske uprave odločili in to tudi 
predlagali občinskemu svetu, da zemljišče odkupimo na način, da uveljavljamo predkupno pravico. 
Predmetno zemljišče leži v nadaljevanju nogometnega igrišča v Cerknici.  
Dne 21. 4. 2017, je bila za to parcelo, pod št. 478-0005/2017, sklenjena prodajna pogodba, ki je bila 
sklenjena s solastniki: Lesar Marko. Sajovic Tomaž in Rotar Anton. Občina Cerknica je s to pogodbo 
pridobila solastništvo v deležu 3/4. Pogodbena vrednost znaša 4.800,00 EUR. 
Dne 8. 5. 2017, je bila za to parcelo, pod št. 478-0005/2017-1, sklenjena prodajna pogodba, ki je bila 
sklenjena s solastniki: Papov olga, Knific Ludvik in Knific Anton. Občina Cerknica je s to pogodbo pridobila 
solastništvo v deležu 3/16. Pogodbena vrednost znaša 1.200,00 EUR. 
Občina Cerknica mora pridobiti še delež 1/16 od lastnika Franca Knifica, ki je umrl. Pri Okrajnem sodišču v 
Kranju po pok. Knificu poteka zapuščinski postopek. Po zaključku tega postopka bo občina pristopila k 
pridobivanju oz. odkupu deleža 1/16. 
2. parc. št. 1828/2 k.o. 1670 Ulaka, v 

izmeri 82 m2, parc. št. 1827/2 k.o. 
1670 Ulaka, v izmeri 22 m2, parc. 
št. 1829/2 k.o. 1670 Ulaka, v 
izmeri 44 m2, parc. št. 1772/2 k.o. 
1670 Ulaka, v izmeri 15 m2, parc. 
št. 1800/2 k.o. 1670 Ulaka, v 
izmeri 15 m2, parc. št. 1799/2 k.o. 
1670 Ulaka, v izmeri 25 m2, parc. 
št. 1798/2 k.o. 1670 Ulaka, v 
izmeri 46 m2, parc. št. 1833/3 k.o. 
1670 Ulaka, v izmeri 14 m2, parc. 
št. 1796/2 k.o. 1670 Ulaka, v 
izmeri 22 m2, parc. št. 1793/2 k.o. 
1670 Ulaka, v izmeri 26 m2, parc. 
št. 1792/2 k.o. 1670 Ulaka, v 
izmeri 66 m2, parc. št. 1792/3 k.o. 
1670 Ulaka, v izmeri 4 m2, parc. 
št. 1791/2 k.o. 1670 Ulaka, v 
izmeri 40 m2, parc. št. 1791/3 k.o. 
1670 Ulaka, v izmeri 5 m2, parc. 
št. 1790/2 k.o. 1670 Ulaka, v 
izmeri 22 m2, parc. št. 1833/2 k.o. 
1670 Ulaka, v izmeri 15 m2, parc. 
št. 1784/2 k.o. 1670 Ulaka, v 
izmeri 2 m2, parc. št. 1836/2 k.o. 
1670 Ulaka, v izmeri 45 m2, parc. 
št. 1838/2 k.o. 1670 Ulaka, v 
izmeri 15 m2, parc. št. 1837/2 k.o. 
1670 Ulaka, v izmeri 117 m2, 
parc. št. 1844/2 k.o. 1670 Ulaka, v 
izmeri 16 m2 in parc. št. 1842/2 
k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 18 m2 

Cerknica Zemljišča predstavljajo 
dostopno pot do 
vodohrana v Podslivnici. 
Skupna površina parcel 
znaša 676 m2. 

4.732,00 
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Odkup je bil delno realiziran. 
V letu 2016 je bila za predmetno povezovalno cesto v Podslivnici izvedena parcelacija oziroma geodetska 
odmera te ceste. S strani Območne geodetske pisarne Ljubljana, Geodetske pisarne Logatec je bila dne 1. 
12. 2016, pod št. 02112-1654/2016-2, izdana odločba. Predmet zemljiškoknjižne ureditve dostopne ceste je 
zemljišče s parc. št. 1828/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 82 m2, parc. št. 1827/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 22 
m2, parc. št. 1829/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 44 m2, parc. št. 1772/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 15 m2, parc. 
št. 1800/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 15 m2, parc. št. 1799/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 25 m2, parc. št. 
1798/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 46 m2, parc. št. 1833/3 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 14 m2, parc. št. 1796/2 
k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 22 m2, parc. št. 1793/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 26 m2, parc. št. 1792/2 k.o. 1670 
Ulaka, v izmeri 66 m2, parc. št. 1792/3 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 4 m2, parc. št. 1791/2 k.o. 1670 Ulaka, v 
izmeri 40 m2, parc. št. 1791/3 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 5 m2, parc. št. 1790/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 22 
m2, parc. št. 1833/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 15 m2, parc. št. 1784/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 2 m2, parc. 
št. 1836/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 45 m2, parc. št. 1838/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 15 m2, parc. št. 
1837/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 117 m2, parc. št. 1844/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 16 m2 in parc. št. 
1842/2 k.o. 1670 Ulaka, v izmeri 18 m2. Skupna površina zemljišč znaša 676 m2. 
 
Dne 11. 10. 2017, je bila za parcele, pod št. 7113-0017/2016-1 (Intihar), sklenjena prodajna pogodba 
namesto razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 150,00 EUR. 
Dne 11. 10. 2017, je bila za parcele, pod št. 7113-0017/2016-2 (Korošec), sklenjena prodajna pogodba 
namesto razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 450,00 EUR. 
Dne 3. 10. 2017, je bila za parcele, pod št. 7113-0017/2016-3 (Otoničar), sklenjena prodajna pogodba 
namesto razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 840,00 EUR. 
Dne 9. 10. 2017, je bila za parcele, pod št. 7113-0017/2016-4 (Popek), sklenjena prodajna pogodba 
namesto razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 240,00 EUR. 
Dne 4. 10. 2017, je bila za parcele, pod št. 7113-0017/2016-6 (Primožič), sklenjena prodajna pogodba 
namesto razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 1.290,00 EUR. 
Dne 4. 10. 2017, je bila za parcele, pod št. 7113-0017/2016-8 (Škrlj), sklenjena prodajna pogodba namesto 
razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 960,00 EUR. 
V letu 2017 Občini Cerknica ni uspelo skleniti pogodbe s Prevec Janezom (v deležu do ½) in Primožič 
Frančiško.  
3.  s parc. št. 961/3  k.o. 1679 

Lipsenj, v izmeri 82 m2 
Cerknica parc. št. 961/3 k.o. 1679 

Lipsenj, v izmeri 82 m2 - 
ta parcela v naravi 
predstavlja delno lokalno 
cesto LC ( 041042 
Žerovnica-Lipsenj-G. 
Jezero), delno pa ta 
parcela predstavlja 
varovalni pas lokalne 
ceste in javne poti. 

164,00 

Odkup je bil realiziran. 
Ravšelj Ivana se je dne 20. 2. 2017 osebno zglasila na Občini Cerknica, potem, ko je s strani Občine 
Cerknica prejela izjavo, da Občina Cerknica uveljavlja predkupno pravico na zemljišču s parc. št. 961/3 k.o. 
1679 Lipsenj. Občina Cerknica je navedeno izjavo o uveljavljanju predkupne pravice na zemljišču s parc. št. 
961/3 k.o. Lipsenj izdala iz razloga, ker po delu navedene parcele poteka lokalna cesta LC ( 041042 
Žerovnica-Lipsenj-G. Jezero), delno pa ta parcela predstavlja varovalni pas lokalne ceste in javne poti. 
Lastnica predmetne parcele je želela navedeno parcelo prodati Občini Cerknica po vrednosti 2 EUR/m2, s 
tem, da vse stroške v zvezi s pogodbo nosi Občina Cerknica. 
Dne 14. 4. 2017, je bila za te parcele, pod št. 478-0006/2017, sklenjena prodajna pogodba namesto 
razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 164,00 EUR. 
4. parc. št. 3264/1630 k.o. 1678 

Otok II, v izmeri 3645 m2 
Cerknica Na območju zemljišča s 

parc. št. 3264/1630 k.o. 
1678 Otok II, v izmeri 
3645 m2, leži Vranja jama 
na Cerkniškem jezeru 
(Zadnji kraj) 

0,00 
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Sklenjena je bila darilna pogodba. 
S strani Notranjskega regijskega parka smo prejeli informacijo, da želi lastnik zemljišča s parc. št. 
3264/1630 k.o. 1678 Otok II, v izmeri 3645 m2, na kateri je Vranja jama na Cerkniškem jezeru, to parcelo 
podariti NRP oziroma občini. S strani Notranjskega regijskega parka (NRP) smo prejeli sledečo 
obrazložitev: 
 
»Vranja jama je za javnost zaprta vodna jama in občasni bruhalnik v Zadnjem kraju, ki je zaradi svojega 
naravovarstvenega pomena razglašena za naravno vrednoto državnega pomena (vir: 
http://www.zrsvn.si/slo/osre/Pravilnik_NV.pdf). 
  
Vranja jama je podzemeljska geomorfološka, hidrološka in zoološka naravna vrednota. Z vidika trajnega 
ohranjanja naravne dediščine Notranjskega regijskega parka pa Vranja jama izstopa kot skupinsko 
prezimovališče žab sekulj (Rana temporaria), ki je po številu žab na prezimovanju daleč največje v Evropi.  
(vir: Jezero, ki izginja (Društvo ekologov Slovenije, 2002). 
  
Tu letno prezimuje nekaj deset tisoč sekulj. Poleg tega je sekulja v Sloveniji ogrožena dvoživka, uvrščena 
na rdeči seznam v kategorijo ranljiva vrsta.  
(vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE1883#). 
 
V bodoče je na omenjeni lokaciji nujno potrebno vzpostaviti lastništvo in naravovarstveni nadzor. Na ta 
način bi se preprečevalo dogodke iz preteklosti, ko je bilo v jamo večkrat vlomljeno, ogrožene dvoživke pa 
so bile uporabljene kot kulinarika v tujini«. 
 
Iz navedenih razlogov se nam je zdelo smiselno, da zemljišče pridobi Občina Cerknica, nato pa ga s 
pogodbo prenese v upravljanje Notranjskemu regijskemu parku. 
 
Dne 10. 5. 2017, je bila za parcelo, pod št. 478-0009/2017, sklenjena darilna pogodba.  
Občina Cerknica je s Pogodbo o prenosu nepremičnega premoženja v upravljanje št. 007-0019/2016, z dne 
27. 12. 2017, to parcelo prenesla v upravljanje Notranjskemu regijskemu parku. 
5. parc. št. 190/4 k.o. 1632 Otok I, v 

izmeri 1088 m2 
Cerknica Zemljišče s parc. št. 190/4 

k.o. 1632 Otok I, v izmeri 
1088 m2 leži v območju 
Cerkniškega jezera - 
namen postavitve ptičjih 
opazovalnic 

0,00 
 
 
 
 
NRP 

Odkup je bil realiziran. 
S strani Notranjskega regijskega parka smo prejeli informacijo, da so se z lastnico zemljišča s parc. št. 
190/4 k.o. 1632 Otok I, v izmeri 1088 m2, katera leži v območju Cerkniškega jezera, dogovorili za odkup. S 
strani Notranjskega regijskega parka smo prejeli sledečo obrazložitev: 
 
»Gozdna parcela, ki leži približno 400 m severozahodno od naselja Laze pri Gorenjem Jezeru, meji na 
ravnico Cerkniškega polja in hkrati tik na pot vrisano v zemljiški kataster. Zato je ta parcela javno dostopna. 
 
Ta dostop in lokacijo želimo v prihodnje izkoristiti ter obiskovalce vzhodnega dela Cerkniškega jezera 
usmeriti na opazovalnico za ptiče, ki jo načrtujemo na obravnavani parceli. Na ta način želimo obiskovalce 
zadržati v gozdu ob robu kraškega polja, s tem da jim omogočimo čudovit razgled na območje 
presihajočega Cerkniškega jezera, hkrati pa zmanjšati negativen vpliv, ki ga imamo ljudje na ogrožene ptice 
v času gnezdenja. 
 
S te parcele je odličen razgled proti severu na Cerkniško polje v smeri proti okljukom Jezerščice (Strženu). 
Obiskovalcu omogoča dober pogled na območje, kjer se pozimi zadržujejo velike mešane jate rac, poleti pa 
gnezdijo kosci (Crex crex)

1
 in se prehranjujejo črne štorklje (Ciconia nigra) in velike bele čaplje (Ardea 

alba)
2
 ... torej vrste ptic zaradi katerih je Cerkniško jezero pomembno v mednarodnem merilu

3
.  

(vir: 
1
 podatki rednega državnega monitoringa kosca – Crex night (izvaja DOPPS), 

2
 podatki monitoringa 

Natura 2000 vrst ptic (izvaja JZ Notranjski regijski park);  
3
http://www.natura2000.si/index.php?id=105&no_cache=1&area_id=275)«. 

 
Iz navedenih razlogov je bilo smiselno, da zemljišče pridobi Občina Cerknica, Notranjsk i regijski park pa 
prodajalcu plača kupnino. Občina Cerknica po pridobitvi te parcele v last in posest, to zemljišče s pogodbo 
prenese v upravljanje Notranjskemu regijskemu parku. 
 
Dne 21. 4. 2017, je bila za parcelo, pod št. 478-0008/2017, sklenjena prodajna pogodba na podlagi Zakona 
o ohranjanju narave.  
 
Občina Cerknica je s Pogodbo o prenosu nepremičnega premoženja v upravljanje št. 007-0019/2016, z dne 
27. 12. 2017, to parcelo prenesla v upravljanje Notranjskemu regijskemu parku. 
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6. s parc. št. 1373/4  k.o. 1658 
Bezuljak, v izmeri 37 m2 

Cerknica Parc. št. 1373/4  k.o. 1658 
Bezuljak, v izmeri 37 m2, 
v naravi delno poteka 
lokalna cest LC ( 041091 
Beg.-Kož.-D.Otave) 

555,00 

Odkup je bil realiziran. 
Jernejčič Andrej, je dne 19. 12. 2016, na Občini Cerknica vložil vlogo iz katere je razvidno, da bi želel, da 
Občina Cerknica odkupi zemljišče s parc. št. 1373/4  k.o. 1658 Bezuljak, v izmeri 37 m2, po katerem delno 
poteka asfaltirana občinska cesta (LC 041091 Beg.-Kož.-D. Otave), sam pa želi od občine odkupiti 
zemljišče s parc. št. 1373/6 k.o. 1658 Bezuljak, v izmeri 262 m2, katero leži v neposredni bližini njegovih 
parcel. Obe parceli se nahajata v Dobcu. 
 
S strani občinske uprave smo ocenili, da je nakup in prodaja smiselna iz razloga, saj po parceli 1373/4 k.o. 
1658 Bezuljak, v izmeri 37 m2, delno poteka asfaltirana občinska cesta (LC 041091 Beg.-Kož.-D. Otave). 
Zemljišče s parc. št. 1373/6 k.o. 1658 Bezuljak, v izmeri 262 m2, katerega bi rad Jernejčič odkupil pa občina 
ne potrebuje za svoje potrebe. Lokalna cesta je že bila odmerjena in to zemljišče predstavlja del, ki leži 
izven lokalne ceste. Istočasno pa ugotavljamo, da predmetna parcela meji na zemljišča, ki so že v lasti 
Jernejčič Andreja. 
 
Dne 14. 9. 2017, je bila za to parcelo, pod št. 478-0056/2016-1, sklenjena prodajna pogodba namesto 
razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 666,00. 
7. s parc. št. 1014/4  k.o. 1677 – 

Dolenja vas, v izmeri 78 m2 
Cerknica Po zemljišču s parc. št. 

1014/4 k.o. Dolenja vas, v 
izmeri 78 m2, je zgrajen 
pločnik in avtobusno 
postajališče v 
Podskrajniku 

1.560,00 
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Menjava zemljišč je bila realizirana. 
Za potrebe gradnje pločnika v Podskrajniku, je bil dne 26. 2. 2010, med Agrarno skupnostjo Dolenja vas pri 
Cerknici, Občino Cerknica in Turk Stanislavo, Zelše 20 podpisan dogovor, ki v 3. čl. določa: 
»Občina Cerknica se zavezuje Turk Stanislavi lastnici zemljišča s parc. št. 1014/1 k.o. Dolenja vas, po 

katerem bo zgrajen hodnik za pešce z avtobusnim postajališčem, zemljiškoknjižno urediti navedeno 
zemljišče tako, da bo po končani izvedbi pločnika in avtobusnega postajališča na svoje stroške naročila 
parcelacijo oziroma odmero zemljišča, na katerem bo zgrajen pločnik z avtobusnim postajališčem. 
 
Po izvedenem postopku parcelacije se Občina Cerknica zavezuje z lastnico zemljišča s parc. št. 1014/1 k.o. 
Dolenja vas skleniti menjalno pogodbo za del zemljišča s parc. št. 366/473 k.o. Dolenja vas, ki ga bo Občina 
Cerknica pridobila s strani lastnika Agrarne skupnosti Dolenja vas«. 
 
V 5. členu dogovora pa je določeno sledeče: 
»Podpisnice tega dogovora so soglasne, vključno z Agrarno skupnostjo Dolenja vas, ki se kot lastnica 
zemljišča s parc. št. 366/473 k.o. Dolenja vas zavezuje odprodati Občini Cerknica del navedenega zemljišča 
z namenom izpeljave menjave zemljišč med Občino Cerknica in Turk Stanislavo. 
Občina Cerknica se zavezuje nositi stroške izvedbe parcelacije zemljišča s parc. št. 366/473 k.o. Dolenja 
vas«. 
 
Glede na to, da je bila s strani Območne geodetske uprave Ljubljana, Geodetske pisarne Cerknica izdana 
odločba št. 02112-379/2011-2, z dne 7.11.2011, s katero je zaključen postopek parcelacije dela zemljišča s 
par. št. 366/473 katastrska občina 1677 Dolenja vas, katere lastnica je bila takrat Agrarna skupnost Dolenja 
vas pri Cerknici in prav tako z isto odločbo zaključen postopek parcelacije zemljišča s parc. št. 1014/1 
katastrska občina 1677 Dolenja vas, katere lastnica je bila Turk Stanislava, Zelše 20, Cerknica, so bile 
podane podlage za izpolnitev dogovora, ki je bil podpisan, dne 26. 2. 2010.  
 
Na podlagi navedene odločbe so iz parcele 366/473 katastrska občina 1677 Dolenja vas, nastale dve novi 
parc. št. in sicer parc. št. 3820 in 3821 katastrska občina 1677 Dolenja vas. Iz parc. št. 1014/1 pa sta nastali 
tudi dve novi parc. št. in sicer 1014/3 in 1014/4 katastrska občina 1677 Dolenja vas. 
 
Občina Cerknica je od Agrarne skupnosti Dolenja vas pridobila zemljišče s parc. št. 3821, v izmeri 78 m2, 
katastrska občina 1677 Dolenja vas. Občina Cerknica je navedeno zemljišče pridobila z namenom kasnejše 
izpeljave postopka menjave z zemljiščem s parc. št. 1014/4, katastrska občina 1677 Dolenja vas, na 
katerem je zgrajen hodnik za pešce z avtobusnim postajališčem. Po podatkih zemljiške knjige je trenutna 
lastnica zemljišča s parc. št. 1014/4 katastrska občina 1677 Dolenja vas, Ule Anica, Žerovnica 35, 1384 
Grahovo. 
 
Glede na zgoraj navedeno je bilo občinskemu svetu predlagano, da načrt pridobivanja dopolni z zemljiščem 
s parc. št. 1014/4, v izmeri 78 m2, katastrska občina 1677 Dolenja vas, z namenom menjave z zemljiščem s 
parc. št. 3821, v izmeri 78 m2, katastrska občina 1677 Dolenja vas. Namen menjave je pridobiti zemljišče 
parc. št. 1014/4, v izmeri 78 m2, katastrska občina 1677 Dolenja vas, v last Občine Cerknica (na tem je 
zgrajen pločnik in avtobusno postajališče v Podskrajniku) in odtujiti zemljišče, ki ga občina za svoje potrebe 
ne potrebuje, to je parc. št. 3821, v izmeri 78 m2, katastrska občina 1677 Dolenja vas. 
 
Dne 12. 5. 2017, je bila za te parcele, pod št. 7113-0050/2010, sklenjena menjalna pogodba. Pogodbena 
vrednost za obe parceli znaša 1.500,00 EUR. 
8. parc. št. *162 k.o. 1660 Unec, v 

izmeri 48 m2, parc. št. 1688/4 k.o. 
1660 Unec, v izmeri 153 m2, parc. 
št. 1688/2 k.o. 1660 Unec, v 
izmeri 20 m2, parc. št. 1688/3 k.o. 
1660 Unec, v izmeri 92 m2, parc. 
št. 1688/1 k.o. 1660 Unec, v 
izmeri 10 m2, parc. št. 1612/3 k.o. 
1660 Unec, v izmeri 1 m2, parc. 
št. 1613/2 k.o. 1660 Unec, v 
izmeri 7 m2, parc. št. 1614/2 k.o. 
1660 Unec, v izmeri 17 m2, parc. 
št. 1615/2 k.o. Unec, v izmeri 18 
m2 (celotna parcela), parc. št. 
1672/1 k.o. 1660 Unec, v izmeri 
138 m2, parc. št. 1672/2 k.o. 1660 
Unec, v izmeri 56 m2, parc. št. 
1812 k.o. 1660 Unec, v izmeri 55 
m2, parc. št. 1811 k.o. 1660 Unec, 
v izmeri 28 m2 in parc. št. 1810 
k.o. 1660 Unec, v izmeri 28 m2 

Cerknica Po delu navedenih 
zemljišč se namerava 
graditi pločnik od 
pokopališča Unec do 
križišča za Slivice. 
Okvirna površina zemljišč, 
ki jih bo potrebno odkupiti 
znaša 671 m2. 

26.840,00 
 
PP: 100439- 
ureditev parkirišča 
s pločnikom 



OBČINA CERKNICA 

Zaključni račun 2017 

 

207 

Odkup okvirnih površin za gradnjo pločnika na Uncu je bil realiziran. 
Občina Cerknica je v letu 2017 pričela s pridobivanjem zemljišč za namen gradnje pločnika od pokopališča 
na Uncu do križišča za Slivice. 
Iz projektne dokumentacije s katero Občina Cerknica razpolaga je bilo razvidno, da bo za potrebe gradnje 
pločnika potrebno predhodno pridobiti sledeča zemljišča: parc. št. *162 k.o. 1660 Unec, v izmeri 48 m2, 
parc. št. 1688/4 k.o. 1660 Unec, v izmeri 153 m2, parc. št. 1688/2 k.o. 1660 Unec, v izmeri 20 m2, parc. št. 
1688/3 k.o. 1660 Unec, v izmeri 92 m2, parc. št. 1688/1 k.o. 1660 Unec, v izmeri 10 m2, parc. št. 1612/3 
k.o. 1660 Unec, v izmeri 1 m2, parc. št. 1613/2 k.o. 1660 Unec, v izmeri 7 m2, parc. št. 1614/2 k.o. 1660 
Unec, v izmeri 17 m2, parc. št. 1615/2 k.o. Unec, v izmeri 18 m2 (celotna parcela), parc. št. 1672/1 k.o. 
1660 Unec, v izmeri 138 m2, parc. št. 1672/2 k.o. 1660 Unec, v izmeri 56 m2, parc. št. 1812 k.o. 1660 
Unec, v izmeri 55 m2, parc. št. 1811 k.o. 1660 Unec, v izmeri 28 m2 in parc. št. 1810 k.o. 1660 Unec, v 
izmeri 28 m2. Vse površine zemljišč, ki so potrebne za gradnjo pločnika so bile okvirne in izhajajo iz 
projekta.  
 
Dne 6. 6. 2017 je bila za to parcelo 1615/2 k.o. Unec, pod št. 478-0052/2016 (Modic), sklenjena prodajna 
pogodba namesto razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 720,00 EUR. 
Dne 23. 6. 2017 je bila pod št. 478-0052/2016-2 (Šlajnar P.), sklenjena prodajna pogodba namesto 
razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 5.960,00 EUR. 
Dne 23. 6. 2017 je bila pod št. 478-0052/2016-6 (Istenič), sklenjena prodajna pogodba namesto razlastitve. 
Pogodbena vrednost znaša 2.240,00 EUR. 
Dne 12. 6. 2017 je bila pod št. 478-0052/2016-5 (Šlajnar A.), sklenjena prodajna pogodba namesto 
razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 4.440,00 EUR. 
Dne 23. 6. 2017 je bila pod št. 478-0052/2016-4 (Rebec), sklenjena prodajna pogodba namesto razlastitve. 
Pogodbena vrednost znaša 5.520,00 EUR. 
Dne 10. 7. 2017 je bila pod št. 478-0052/2016-3 (Jeršan), sklenjena prodajna pogodba namesto razlastitve. 
Pogodbena vrednost znaša 680,00 EUR. 
Dne 23. 6. 2017 je bila pod št. 478-0052/2016-1 (Bajt Nada M.), sklenjena prodajna pogodba namesto 
razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 280,00 EUR. 
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PRILOGA 
DRUGA DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2017 

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017, 
17. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne  8. 6. 2017 

 
 
UPRAVLJAVEC: Občinska uprava Občine Cerknica 
 
ZEMLJISCA 

Zap. 
štev. 

VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA 
LOKALNA SKUPNOST 
 

OKVIRNA 
VELIKOST 

PREDVIDENA 
SREDSTVA 
V EUR 

1. parc. št. 1007/0 k.o. 1680 – Žerovnica – 
Cimermančič Rok Stanka 

Cerknica 499 m2 8.982,00 

Odkup je bil realiziran. 
V letu 2012 je bil na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 11.10.2012, sprejet sklep o 
ukinitvi statusa javnega dobra za parcelo s parc. št. 1757/2 k.o. 1680 Žerovnica. Do takrat je bilo pri parc. 
št. 1757/2 katastrska občina 1680 Žerovnica vknjiženo javno dobro. Občinskemu svetu je bilo že takrat 
pojasnjeno, da ta parcela v naravi predstavlja dvorišče stanovanjske in poslovne stavbe, s parc. št. *64/0 
katastrska občina 1680 Žerovnica. Predlog sklepa za ukinitev statusa  javnega dobra se je nanašal na 
parcelo, ki se ni uporabljala za javno pot  in se po njej ni odvijal promet, prav tako navedena parcela ni 
služila splošni rabi. Predmetno zemljišče ne ustreza zemljišču, ki je namenjeno splošni rabi ampak se 
uporablja kot dostop do stavbe in kot parkirišče stavbe s parc. št. *64/0 katastrska občina 1680 Žerovnica. 
 
S strani pok. Rok Stanislava, očeta Cimermančič Rok Stanke je bilo v vlogi pojasnjeno, da je na takratno 
Občino Cerknica že več kot pred 20 leti vložil vlogo za menjavo zemljišč 1757/2 k.o. Žerovnica z 
zemljiščem s parc. št. 1007/0 k.o. Žerovnica oziroma za prestavitev poti, ki je nekoč potekala po dvorišču 
stanovanjske hiše. Predlog za prestavitev navedene poti je bil, da se obstoječa pot prestavi na zemljišče s 
parc. št. 1007/0, 826 in 827 (del) k.o. Žerovnica. 
 
Dne 24. 4. 1990 je bilo s strani Občine Cerknica izdano potrdilo o priglasitvi gradbenih del za izdelavo 
poljske poti makadamske izvedbe na zemljišču s parc. št. 1007/0 k.o. Žerovnica. Navedena pot je bila v 
skladu s tem potrdilom tudi zgrajena, lastnina pa ni bila urejena. 
 
V času od leta 2012 je potekal tudi geodetski postopek – parcelacija zemljišča s parc. št. 1757/2 k.o. 
Žerovnica. Iz parcele 1757/2 k.o. Žerovnica sta nastali dve novi parceli  in sicer parc. št. 1757/3 k.o. 
Žerovnica, v izmeri 363 m2 in parc. št. 1757/4 k.o. Žerovnica, v izmeri 249 m2. Predmet prodaje oziroma 
menjave z zemljiščem parc. št. 1007/0 k.o. Žerovnica, je zemljišče s parc. št. 1757/3 k.o. Žerovnica. 
Postopek parcelacije je bil zaključen v začetku leta 2016. 
 
V letu 2016 je bila geodetsko urejena tudi parc. št. 1007/0 k.o. Žerovnica. Izkazalo se je, da obstoječa 
makadamska pot poteka po drugih parcelah. S strani Roka je bila makadamska pot v naravi prestavljena 
na zemljišče s parc. št. 1007/0 k.o. Žerovnica. Predlog zemljiškoknjižne ureditve je bil občinskemu svetu 
posredovan v sprejem že v letu 2016 in obravnavan na 13. seji občinskega sveta, dne 6. 10. 2016, vendar 
zaradi smrti g. Roka zadeva ni bila izpeljana. Po zaključku dedovanja je lastnica parcele 1007/0 k.o. 
Žerovnica, Cimermančič Rok Stanka. 
Za potrebe izvedbe tega postopka je bilo izdelano tudi Poročilo o ocenjevanju vrednosti – Ocena tržne 
vrednosti zemljišča s parc. št. 1007 k.o. Žerovnica, ki ga je izdelala Sodna izvedenka gradbene stroke-
splošno, Sodna cenilka gradbene stroke za podpodročje: nepremičnine in stavbna zemljišča, Mojca 
Turković iz Ilirske Bistrice, dne 10. 11. 2016. Iz navedene cenitve izhaja tržna vrednost parc. št. 1007 k.o. 
Žerovnica, v izmeri 499 m2, to je 8.982,00 EUR. 
 
Prav tako je bilo dne 10. 11. 2016 izdelano Poročilo o ocenjevanju vrednosti – Ocena tržne vrednosti 
zemljišča s parc. št. 1757/3 k.o. Žerovnica, v izmeri 363 m2. Iz navedene cenitve izhaja tržna vrednost 
parc. št. 1757/3 k.o. Žerovnica, v izmeri 363 m2, to je 6.534,00 EUR. 
Obe parceli sta po prostorskem planu (OPN) stavbni zemljišči. 
 
Dne 31. 7. 2017, je bila pod št. 478-0024/2012, sklenjena prodajna pogodba namesto razlastitve. 
Pogodbena vrednost znaša 8.982,00 EUR. 

2. parc. št. 1708 k.o. 1660 Unec, v izmeri 10 
m2 – odkup za gradnjo pločnika Unec 

Cerknica 10 m2 400,00 
 
PP 100442 – 
Izgradnja 
pločnika 
Slivice do 
pokopališča 
Unec 
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Odkup je bil realiziran. 
Občinski svet Občine Cerknica je na 16. redni seji občinskega sveta, dne 30. 3. 2017, sprejel načrt 
pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017, za sledeča zemljišča: parc. št. *162 k.o. 1660 Unec, 
v izmeri 48 m2, parc. št. 1688/4 k.o. 1660 Unec, v izmeri 153 m2, parc. št. 1688/2 k.o. 1660 Unec, v izmeri 
20 m2, parc. št. 1688/3 k.o. 1660 Unec, v izmeri 92 m2, parc. št. 1688/1 k.o. 1660 Unec, v izmeri 10 m2, 
parc. št. 1612/3 k.o. 1660 Unec, v izmeri 1 m2, parc. št. 1613/2 k.o. 1660 Unec, v izmeri 7 m2, parc. št. 
1614/2 k.o. 1660 Unec, v izmeri 17 m2, parc. št. 1615/2 k.o. Unec, v izmeri 18 m2 (celotna parcela), parc. 
št. 1672/1 k.o. 1660 Unec, v izmeri 138 m2, parc. št. 1672/2 k.o. 1660 Unec, v izmeri 56 m2, parc. št. 1812 
k.o. 1660 Unec, v izmeri 55 m2, parc. št. 1811 k.o. 1660 Unec, v izmeri 28 m2 in parc. št. 1810 k.o. 1660 
Unec, v izmeri 28 m2. Vse površine zemljišč, ki so potrebne za gradnjo pločnika so okvirne in izhajajo iz 
projekta. Na seji 16. seji občinskega sveta je bilo pojasnjeno, da se pripravlja še manjša dopolnitev 
(sprememba) projekta, katera bo lahko spremenila določeno površino posamezne parcele ali pa jo niti ne 
bo potrebno odkupiti. Konec meseca aprila 2017 smo na občino prejeli popravek projekta. Ugotovljeno je 
bilo, da s popravkom projekta za gradnjo pločnika delno posegamo tudi v zemljišče s parc. št. 1708 k.o. 
1660 Unec, katero pa do sedaj še ni bilo zajeto v načrt pridobivanja. Iz navedenega razloga, smo načrt 
dopolnitve pridobivanja nepremičnega premoženja dopolnili še s parc. št. 1708 k.o. 1660 Unec, v okvirni 
površini 10 m2. Z lastniki zemljišč smo bili dogovorjeni, da se po zaključku gradnje pločnika izvede 
dejanska odmera zemljišč po katerih bo potekal pločnik. 
 
Plačilo vseh odškodnin za zemljišča, ki so potrebna za gradnjo pločnika je v proračunu za leto 2017 
planirano na PP 100442 – Izgradnja pločnika Slivice do pokopališča Unec.  
 
Dne 23. 6. 2017, je bila za to parcelo (1708 k.o. unec), pod št. 478-0052/2016-7, sklenjena prodajna 
pogodba namesto razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 400,00 EUR. 
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3. parc. št. 119/5 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 5 m2, parc. št. 124 k.o. 
1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 22 m2, 
parc. št. 128/8 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 41 m2, parc. št. 128/9 
k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 20 
m2, parc. št. 123/1 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 8 m2, parc. št. 2125 k.o. 
1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 14 m2, 
parc. št. 14/1 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 17 m2, parc. št. 119/1 
k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 5 
m2, parc. št. 119/3 k.o. Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 4 m2, parc. št. 119/4 k.o. 
1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 11 m2, 
parc. št. 10 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, 
v izmeri 18 m2, parc. št. 9 k.o. 1661 
Begunje pri Cerknici, v izmeri 19 m2, parc. 
št. 7/4 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v 
izmeri 25 m2, parc. št. 7/3 k.o. Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 9 m2, parc. št. 4/3 k.o. 
1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 5 m2, 
parc. št. 4/2 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 9 m2, parc. št. 3/6 k.o. 
1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 5 m2, 
parc. št. 3/5 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 10 m2, parc. št. 3/3 k.o. 
1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 9 m2, 
parc. št. 5/4 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 4 m2, parc. št. 5/1 k.o. 
Begunje pri Cerknici, v izmeri 24 m2, parc. 
št. *121 k.o. Begunje pri Cerknici, v izmeri 
10 m2, parc. št. 1 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 21 m2, parc. št. *1 k.o. 
Begunje pri Cerknici, v izmeri 15 m2, parc. 
št. 534/8 k.o. Begunje pri Cerknici, v izmeri 
1 m2, parc. št. 540/2 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 45 m2, parc. št. 540/1 
k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 69 
m2, parc. št. 2057 k.o. Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 2 m2, parc. št. 2055/1 
k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 4 
m2, parc. št. 2054/1 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 6 m2, parc. št. 2053/1 
k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 3 
m2, parc. št. *59 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 11 m2, parc. št. 1788/2 
k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 24 
m2, parc. št. 1811 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 11 m2, parc. št. 1533/1 
k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 1 
m2, parc, št. *47 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 5 m2, parc. št. *46 k.o. 
1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 3 m2, 
parc. št. *41 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 4 m2, parc. št. 1814/1 
k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 6 
m2 in parc. št. *28 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 2 m2 (skupaj 527 m2)-
odkup zemljišč za gradnjo pločnika 
Begunje pri Cerknici 

Cerknica 527 m2 18.500,00 
 
PP 100445-
Rekonstrukcija 
R643 skozi 
naselje 
Begunje 
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Odkup ni bil realiziran. 
Občina Cerknica je v letu 2017 pričela z razgovori z lastniki zemljišč z namenom pridobivanja zemljišč za 
namen gradnje pločnika v naselju Begunje pri Cerknici, na relaciji od osnovne šole do začetka naselja 
Selšček. 
Iz projektne dokumentacije s katero Občina Cerknica razpolaga, je razvidno, da bo za potrebe gradnje 
pločnika potrebno predhodno pridobiti sledeča zemljišča: parc. št. 119/5 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v 
izmeri 5 m2, parc. št. 124 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 22 m2, parc. št. 128/8 k.o. 1661 Begunje 
pri Cerknici, v izmeri 41 m2, parc. št. 128/9 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 20 m2, parc. št. 123/1 
k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 8 m2, parc. št. 2125 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 14 
m2, parc. št. 14/1 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 17 m2, parc. št. 119/1 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 5 m2, parc. št. 119/3 k.o. Begunje pri Cerknici, v izmeri 4 m2, parc. št. 119/4 k.o. 1661 
Begunje pri Cerknici, v izmeri 11 m2, parc. št. 10 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 18 m2, parc. št. 9 
k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 19 m2, parc. št. 7/4 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 25 m2, 
parc. št. 7/3 k.o. Begunje pri Cerknici, v izmeri 9 m2, parc. št. 4/3 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 5 
m2, parc. št. 4/2 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 9 m2, parc. št. 3/6 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, 
v izmeri 5 m2, parc. št. 3/5 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 10 m2, parc. št. 3/3 k.o. 1661 Begunje 
pri Cerknici, v izmeri 9 m2, parc. št. 5/4 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 4 m2, parc. št. 5/1 k.o. 
Begunje pri Cerknici, v izmeri 24 m2, parc. št. *121 k.o. Begunje pri Cerknici, v izmeri 10 m2, parc. št. 1 
k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 21 m2, parc. št. *1 k.o. Begunje pri Cerknici, v izmeri 15 m2, parc. 
št. 534/8 k.o. Begunje pri Cerknici, v izmeri 1 m2, parc. št. 540/2 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 
45 m2, parc. št. 540/1 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 69 m2, parc. št. 2057 k.o. Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 2 m2, parc. št. 2055/1 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 4 m2, parc. št. 2054/1 k.o. 
1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 6 m2, parc. št. 2053/1 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 3 m2, 
parc. št. *59 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 11 m2, parc. št. 1788/2 k.o. 1661 Begunje pri 
Cerknici, v izmeri 24 m2, parc. št. 1811 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 11 m2, parc. št. 1533/1 
k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 1 m2, parc, št. *47 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 5 m2, 
parc. št. *46 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 3 m2, parc. št. *41 k.o. 1661 Begunje pri Cerkn ici, v 
izmeri 4 m2, parc. št. 1814/1 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 6 m2 in parc. št. *28 k.o. 1661 
Begunje pri Cerknici, v izmeri 2 m2 (skupaj 527 m2). Vse površine zemljišč, ki so potrebne za gradnjo 
pločnika so okvirne in izhajajo iz projekta: Regionalna cesta R3-643/1362 Rakitna – Cerknica, od km 
13,308 – km 14,288, skozi naselje Begunje pri Cerknici – projekt PZI, št. 11-598/15, Ljubljana, maj 2016, 
dopolnjeno po recenziji marec 2017. Z lastniki zemljišč potekajo dogovori, da se po zaključku gradnje 
pločnika izvede dejanska odmera zemljišč po katerih bo potekal pločnik. Takrat bo znana tudi dejanska 
površina zemljišča, ki je bilo uporabljeno za gradnjo. 
Plačilo vseh odškodnin za zemljišča, ki so potrebna za gradnjo pločnika je bilo v proračunu za leto 2017 
planirano na PP 100445-Rekonstrukcija R643 skozi naselje Begunje. 
S strani občinske uprave so bili opravljeni vsi razgovori z lastniki zemljišč po katerih bo potekala gradnja 
pločnika. Izvedeni sta bili še dve določitvi katastrske meje. Glede na to, da s strani Ministrstva za 
infrastrukturo v letu 2017 še nismo prejeli v podpis Sporazuma o sofinanciranju ureditve R3-643 skozi 
Begunje od km 13.308 do km 14.288, odkupov nismo izvedli. Dne 15. 2. 2018, pa je bil ta sporazum 
sklenjen, tako, da bodo ti odkupi izvedeni v letu 2018. 

4. parc. št. 1039/3 k.o. 1664 Štrukljeva vas, v 
izmeri 110 m2 - Marodić 

Cerknica 110 m2 1.320,00 

Odkup ni bil realiziran. 
Dne 8. 5. 2015 je bila s strani lastnice zemljišča s parc. št. 1039/3 k.o. 1664 Štrukljeva vas, Marodić 
Marije, Drenov Grič 129D, 1360 Vrhnika, na Občino Cerknica vložena vloga za ureditev 
zemljiškoknjižnega stanja te parcele. Po tej parceli v naravi poteka javna pot, JP št. odseka: 542452, 
Hribljane - Pirmane. Sosednje zemljišče s parc. št. 998/2 k.o. 1664 Štrukljeva vas , v naravi predstavlja del 
opuščene poti v naselju Hribljane. Občina to zemljišče ne potrebuje za svoje potrebe. Glede na to, da je v 
naravi ugotovljeno, da to zemljišče že uporablja lastnica bližnje stanovanjske hiše, smo na občinsk i upravi 
mnenja, da se zemljišče proda oziroma se uredi zemljiškoknjižno stanje. Dejansko pa v tem delu javna pot 
poteka po zemljišču s parc. št. 1093/3 k.o. 1664 Štrukljeva vas, v izmeri 110 m2, katere lastnica je 
Marodićeva. Z lastnico zemljišča parc. št. 1039/3 k.o. Štrukljeva vas, po katerem v naravi poteka javna pot 
smo dogovorjeni, da Občina Cerknica navedeno zemljišče pridobi v svojo last, medtem, ko v zameno za to 
zemljišče Marodićevi proda parc. št. 998/2 k.o. 1664 Štrukljeva vas, v izmeri 122 m2, katera v naravi 
predstavlja del opuščene poti. Na ta način bi se uredilo zemljiškoknjižno stanje po dejanskem poteku javne 
poti. 
 
Odkup oz. menjava ni bila realizirana, ker se je lastnica tik pred sklenitvijo pogodbe premislila in na 
sklenitev pogodbe ni pristala. 

5. parc. št. 183/4 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 
37 m2, parc. št. 182/6 k.o. 1659 Rakek, v 
izmeri 50 m2, parc. št. 2107 k.o. 1659 
Rakek, v izmeri 102 m2, parc. št. 1158/3 
k.o. 1659 Rakek, v izmeri 147 m2 in parc. 
št. 1155/23 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 145 
m2 - črpališča Rakek (skupaj 481 m2) 

Cerknica 481 m2 12.500,00 
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Odkup je bil realiziran. 
V sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema je bilo zgrajenih osem črpališč, z dostopi do teh črpališč. V 
proračunskem letu 2016 je bila planirana geodetska odmera črpališč in dostopnih poti, kjer je to seveda 
potrebno. Parcelacija je bila izvedena in dokončana za tri črpališča (dve črpališči v Dovcah in eno 
črpališče ob javni poti Pot na Kilovec), katera so zgrajena na zemljiščih, ki so v lasti fizičnih oseb. Za eno 
črpališče in dostopno pot je bila parcelacija dokončana z izdajo odločbe Geodetske pisarne Logatec, št. 
02112-433/2017-2, z dne 15. 6. 2017.  
 
Na zemljišču s parc. št. 183/4 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 37 m2, parc. št. 182/6 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 
50 m2, je zgrajeno črpališče, ob javni poti Pot na Kilovec, Lastnici teh zemljišč sta bili Bončina Rozalija in 
Jereb Vera. 
Postopek geodetske odmere je bil zaključen z odločbo št. 02112-1713/2016-2, z dne 21. 10. 2016. 
  
Na zemljišču s parc. št. 2107 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 102 m2, je zgrajeno črpališče v Dovcah. Lastnika 
navedenega zemljišča sta bila Žlogar Jurček in Žlogar Terezija. 
Postopek geodetske odmere je bil zaključen z odločbo št. 02112-1707/2016-2, z dne 20. 10. 2016. 
 
Na zemljišču s parc. št. 1158/3 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 147 m2 in parc. št. 1155/23 k.o. 1659 Rakek, v 
izmeri 145 m2, je prav tak zgrajeno črpališče v Dovcah. Lastnica zemljišča s parc. št. 1158/3 k.o. 1659 
Rakek, v izmeri 147 m2, je bila Ileršič Marta, lastnica zemljišča s parc. št. 1155/23 k.o. 1659 Rakek, v 
izmeri 145 m2 pa je bila Pungerčar Ivana. 
Postopek geodetske odmere je bil zaključen z odločbo št. 02112-1711/2016-2, z dne 3. 11. 2016. 
 
Občinskemu svetu Občine Cerknica je bila predlagana v sprejem dopolnitev načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja za leto 2017, za zemljišče: s parc. št. 183/4 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 37 m2, 
parc. št. 182/6 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 50 m2, parc. št. 2107 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 102 m2, parc. št. 
1158/3 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 147 m2 in parc. št. 1155/23 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 145 m2. Ta je bila 
tudi sprejeta na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, dne  8. 6. 2017. 
 
V letu 2017 smo že izvedli odkup zemljišč za tri črpališča, ki so zgrajena na zemljišču parc. št. 183/4 k.o. 
1659 Rakek, v izmeri 37 m2, parc. št. 182/6 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 50 m2, parc. št. 2107 k.o. 1659 
Rakek, v izmeri 102 m2, parc. št. 1158/3 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 147 m2, parc. št. 1155/23 k.o. 1659 
Rakek, v izmeri 145 m2 in parc. št. 1158/3 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 147 m2. 
 
Za odkup oziroma ureditev zemljiškoknjižnega stanja so nam ostala še zemljišča na katerih stoji črpališče 
pod čistilno napravo Rakek. Ta zemljišča so: parc. št. 977/2 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 106 m2, parc. št. 
975/1 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 3 m2, parc. št. 976/2 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 25  m2 - črpališče Rakek, 
pod ČN Rakek - skupaj 134 m2. Z enim lastnikom, ki ima prav tako zemljišče na tem delu, se še nismo 
uspeli dogovoriti o bistvenih sestavinah pogodbe. 
 
Dne 11. 9. 2017, je bila pod št. 7113-0021/2016 (Bončina in Jereb), sklenjena prodajna pogodba namesto 
razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 3.045,00 EUR. 
Dne 11. 9. 2017, je bila pod št. 7113-0021/2016-2 (Ileršič), sklenjena prodajna pogodba namesto 
razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 5.145,00 EUR. 
Dne 12. 9. 2017, je bila pod št. 7113-0021/2016-1 (Pungerčar), sklenjena prodajna pogodba namesto 
razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 5.075,00 EUR. 
Dne 12. 9. 2017 je, bila pod št. 7113-0021/2016-3 (Žlogar J. in Žlogar T.), sklenjena prodajna pogodba 
namesto razlastitve. Pogodbena vrednost znaša 3.570,00 EUR. 
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PRILOGA 
TRETJA DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2017 

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017, 
18. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne  21. 9. 2017 

 
UPRAVLJAVEC: Občinska uprava Občine Cerknica 
ZEMLJISCA 

Zap. 
štev. 

VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 

SKUPNOST 
 

OKVIRNA 
VELIKOST 

PREDVIDENA 
SREDSTVA 

V EUR 

1. - parc. št. 1304/125 k.o. 1681 - Bločice 
(ID 6722758), (Zabukovec Janez) 

Cerknica 211 m2 3.800,00 

Menjava je bila realizirana. 
Nekaj let nazaj je bila na Bločicah izvedena rekonstrukcija regionalne ceste. Za meteorno kanalizacijo je 
bil uporabljen že obstoječi kanal pod vasjo. Ugotovljeno je bilo, da navedeni kanal poteka po zemljišču v 
lasti Zabukovec Janeza. Istočasno pa je Janez Zabukovec zaprosil občino za menjavo dela tega zemljišča 
po katerem poteka odprti meteorni kanal, z zemljiščem po katerem je nekoč potekala pot in se že vrsto let 
več ne uporablja. Opuščena pot oz. ta parcela deli zemljišče, ki je v lasti Zabukovec Janeza. Prav iz 
navedenega razloga je Občino Cerknica zaprosil za menjavo navedenih zemljišč. S strani občinske uprave 
je bil na kraju samem, dne 22. 11. 2016, opravljen ogled in ugotovljeno je bilo, da je smiselno zamenjati 
del zemljišča parc št. 1304/118 k.o. Bločice, ki je v lasti Občine Cerknica, z vknjiženo zaznambo grajenega 
javnega dobra z delom zemljišča s parc. št. 1304/116 k.o. Bločice, ki je v lasti Zabukovec Janeza iz Bločic 
2A. Zemljišče po katerem poteka odprti meteorni kanal je smiselno pridobiti v last Občine Cerknica iz 
razloga nadaljnjega dostopanja do tega kanala in čiščenja kanala. Zemljišče po katerem je nekoč potekala 
opuščena pot pa občina ne potrebuje več za svoje potrebe. 
 
Na podlagi dogovora je bila izvedena parcelacija obeh parcel. Postopek parcelacije je bil zaključen s 
sklepom in odločbo Območne geodetske uprave Ljubljana, Geodetske pisarne Logatec, št. 02112-
261/2017-2. z dne 4. 5. 2017. 
 
Iz parcele 1304/116 k.o. Bločice, je poleg ostalih nastala tudi parcela 1304/125 k.o. Bločice, ki je predmet 
te obravnave in iz parcele 1304/118 k.o. Bločice, so poleg ostalih parcel nastale parcele 1304/120, 
1304/121 in 1304/122 vse k.o. Bločice. 
 
Glede na dano obrazložitev smo občinskemu svetu predlagali, da se zemljišča s parc. št. 1304/120 k.o. 
1681 - Bločice (ID 6722757), v izmeri 97 m2, parc. št. 1304/121 k.o. 1681 - Bločice (ID 6722756), v izmeri 
60 m2 in parc. št. 1304/122 k.o. 1681 - Bločice (ID 6722755), v izmeri 54 m2 (skupaj vse parcele 211 m2), 
ki v naravi predstavljajo del opuščene poti proda oziroma zamenja, z zemljiščem s parc. št. 1304/125 k.o. 
1681 - Bločice (ID 6722758), v izmeri 211 m2, ki v naravi predstavlja odprti meteorni kanal in dostopno pot 
do meteornega kanala na Bločicah. 
 
Dne 25. 11. 2017, je bila pod št. 478-0044/2016, sklenjena menjalna pogodba in pogodba namesto 
razlastitve. Pogodbena vrednost za obe parceli, ki sta bili predmet  menjave znaša 3.798, 00 EUR. 

2. s parc. št. 775/10 k.o. 1676 Cerknica (ID 
6726800), v izmeri 45 m2, zemljišča s 
parc. št. 775/12 k.o. 1676 Cerknica (ID 
6726827), v izmeri 54 m2 in  zemljišča s 
parc. št. 775/14 k.o. 1676 Cerknica (ID 
6726829), v izmeri 208 m2 (skupaj 307 
m2) (Gerl Milan) 

Cerknica 307 m2 9.850,00 
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Menjava je bila realizirana. 
V letu 2016 je Občina Cerknica, v Cerknici poleg avtobusne postaje zgradila kolesarnico. Z lastnikom 
sosednjih zemljišč je bilo dogovorjeno, da se kolesarnica zgradi deloma tudi na zemljišču, ki je v lasti 
Gerla, ter da se po končani gradnji izvede odmera parcel in izpelje tudi formalna menjava zemljišč. 
 
Na podlagi  predhodnega dogovora glede zamenjave zemljišč na območju avtobusne postaje v Cerknici je 
bila izvedena parcelacija parcel. Postopek parcelacije je bil zaključen s sklepom in odločbo Območne 
geodetske uprave Ljubljana, Geodetske pisarne Logatec, št. 02112-302/2017-2, z dne 12. 5. 2017. 
 
Iz parcele 775/6 k.o. 1676 Cerknica in parcele 2865/1 k.o. 1676 Cerknica je poleg ostalih nastala tudi 
parcela 775/10 k.o. 1667 Cerknica, iz parcele 775/7 k.o. 1676  
Cerknica in parcele 2865/2 k.o. 1676 Cerknica pa so poleg ostalih nastali tudi parceli s parc. št. 775/12 
k.o. 1676 Cerknica in parc. št. 775/14 k.o. 1676 Cerknica, ki so predmet te obravnave, ter v lasti Gerla. Iz 
parcele 2590/61 k.o. 1676 Cerknica so poleg ostalih parcel nastali tudi parceli 2590/97 k.o. 1676 Cerknica 
in 2590/98 k.o. 1676 Cerknica, ki sta ravno tako predmet obravnave in sta v lasti Občine Cerknica. 
 
Glede na dano obrazložitev smo občinskemu svetu predlagali, da se zemljišče s  parc. št. 775/10 k.o. 
1676 Cerknica (ID 6726800), v izmeri 45 m2, zemljišče s parc. št. 775/12 k.o. 1676 Cerknica (ID 
6726827), v izmeri 54 m2 in  zemljišče s parc. št. 775/14 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726829), v izmeri 208 
m2 (skupaj 307 m2), ki v naravi predstavljajo zemljišče na katerem stoji kolesarnica v Cerknici in dostop, 
odkupi oziroma zamenja z zemljiščem s parc. št. 2590/97 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726833), v izmeri 278 
m2 in zemljiščem s parc. št. 2590/98 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726835), v izmeri 29 m2 (skupaj 307 m2), ki 
v naravi predstavljata del dvorišča zemljišča s parc. št. 2866 k.o. 1676 Cerknica, na katerem stoji stavba – 
avtobusna postaja Cerknica. 
 
Dne 25. 11. 2017, je bila pod št. 7113-0002/2017, sklenjena menjalna pogodba, pogodba namesto 
razlastitve in pogodba o ustanovitvi služnostne pravice dostopa. Pogodbena vrednost za parcele, ki so 
predmet  menjave znaša 9.824, 00 EUR. 

3. Sprejeto na 14. redni seji občinskega 
sveta, dne 17. 11. 2016: 
parc. št. 236/23 k.o. Cerknica in parc. št. 
236/27 k.o. Cerknica,  v okvirni izmeri za 
namen ceste in pločnika 90 m2, parc. št. 
236/5 k.o. Cerknica, v okvirni izmeri za 
namen ceste 153 m2 in za namen 
pločnika 104 m2, parc. št. 233/2 k.o. 
1676 Cerknica v okvirni izmeri za namen 
pločnika 8 m2, parc. št. 236/20 k.o. 1676 
Cerknica v okvirni izmeri za namen ceste 
15 m2 in za namen pločnika 32 m2,  
parc. št. 236/19 k.o. 1676 Cerknica v 
okvirni izmeri za namen pločnika 3 m2, 
parc. št. 2746/21 k.o. 1676 Cerknica  v 
okvirni izmeri za namen ceste 6 m2 in za 
namen pločnika v okvirni izmeri 54 m2, 
parc. št. 2765/3 k.o. 1676 Cerknica v  
izmeri 128 m2, parc. št. *120/0 k.o. 1676 
Cerknica v okvirni izmeri za pločnik 30 
m2-zemljišča za potrebe gradnje 
krožišča v Cerknici, Notranjska cesta (pri 
Žajfenci).  
 
Po parcelaciji se ukinjajo parcele: 
parc. št. 236/5 k.o. Cerknica, v okvirni 
izmeri za namen ceste 153 m2 in za 
namen pločnika 104 m2, parc. št. 233/2 
k.o. 1676 Cerknica v okvirni izmeri za 
namen pločnika 8 m2, parc. št. 236/20 
k.o. 1676 Cerknica v okvirni izmeri za 
namen ceste 15 m2 in za namen 
pločnika 32 m2,  parc. št. 236/19 k.o. 
1676 Cerknica v okvirni izmeri za namen 
pločnika 3 m2. Iz navedenih parcel so 
nastale nove, ki so predmet te 
spremembe oziroma dopolnitve 
načrta, te so: 
- s parc. št. 236/29 k.o. 1676 Cerknica 
(ID  6727114), v izmeri 6 m2 in parc. št. 
236/31 k.o. 1676 Cerknica (ID 
6727116), v izmeri 368 m2 (Erjavec 
Stanislava in Modic Danijela) 

Cerknica Pred parcelacijo: 
623 m2, 
Po parcelaciji: 
 

30.000,00 
 
PP 100446 – 
»Rondo na 
 R 643 
»Žajfenca«. 
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Odkup je bil realiziran. 
Občinski svet Občine Cerknica, je na 14. redni seji občinskega sveta, dne 17. 11. 2016, sprejel Načrt 
pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017. Takrat je bilo obrazloženo, da Občina Cerknica 
namerava pričeti s pridobivanjem zemljišč za namen gradnje krožišča v naselju Cerknica, to je na križišču 
sedanjih cest: Notranjska cesta, Cesta pod Slivnico, Gerbičeva ulica (krožišče pri Žajfenci). Iz projektne 
dokumentacije s katero Občina Cerknica razpolaga in je tudi potrjena s strani Direkcije RS za 
infrastrukturo, je razvidno, da bo za potrebe gradnje krožišča potrebno predhodno pridobiti sledeča 
zemljišča: parc. št. 236/23 k.o. Cerknica in parc. št. 236/27 k.o. Cerknica,  v okvirni izmeri za namen ceste 
in pločnika 90 m2, parc. št. 236/5 k.o. Cerknica, v okvirni izmeri za namen ceste 153 m2 in za namen 
pločnika 104 m2, parc. št. 233/2 k.o. 1676 Cerknica v okvirni izmeri za namen pločnika 8 m2, parc. št. 
236/20 k.o. 1676 Cerknica v okvirni izmeri za namen ceste 15 m2 in za namen pločnika 32 m2,  parc. št. 
236/19 k.o. 1676 Cerknica v okvirni izmeri za namen pločnika 3 m2, parc. št. 2746/21 k.o. 1676 Cerknica  
v okvirni izmeri za namen ceste 6 m2 in za namen pločnika v okvirni izmeri 54 m2, parc. št. 2765/3 k.o. 
1676 Cerknica v  izmeri 128 m2, parc. št. *120/0 k.o. 1676 Cerknica v okvirni izmeri za pločnik 30 m2-
zemljišča za potrebe gradnje krožišča v Cerknici, Notranjska cesta (pri Žajfenci). Skupna okvirna površina 
zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti znaša 623 m2.  
 
V sklopu pogovorov z lastnico zemljišča, ki jih potrebujemo za gradnjo krožišča, (Erjavec Stanislava in 
Modic Danijela) je bilo dogovorjeno, da se pred sklenitvijo prodajne pogodbe zemljišče predhodno odmeri 
oziroma parcelira v obsegu, ki je v tem delu potreben za gradnjo krožišča. 
 
Postopek parcelacije je bil zaključen s sklepom in odločbo Območne geodetske uprave Ljubljana, 
Geodetske pisarne Logatec, št. 02112-289/2017-4, z dne 19. 5. 2017. 
 
Iz odločbe je razvidno, da je iz parcele 236/19 k.o. 1676 Cerknica med drugimi nastala tudi parcela 236/29 
k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 6 m2. Iz parcele 236/5, 233/2 k.o. 1676 Cerknica in parcele 236/20 k.o. 1676 
Cerknica, pa je med drugimi nastala tudi parcela 236/31 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 368 m2. Predmet te 
dopolnitve oziroma spremembe so parcele: parc. št. 236/29 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 6 m2 in parc. št. 
236/31 k.o. 1676 Cerknica. Našteti parceli je Občina Cerknica po sprejemu dopolnitve načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja za leto 2017, odkupila. 
 
Plačilo vseh odškodnin za zemljišča, ki so potrebna za gradnjo krožišča je v proračunu za leto 2017 
planirano na PP 100446 – »Rondo na R 643 »Žajfenca«. 
 
Občina Cerknica je od Elca d.o.o. odkupila zemljišče s parc. št. 2765/3 k.o. Cerknica. Zemljišče je bilo 
odkupljeno na podlagi prodajne pogodbe namesto razlastitve in prodajne pogodbe, št. 478-0049/2015, z 
dne 29. 8. 2017. Pogodbena vrednost znaša 10.240,00 EUR. 
Občina Cerknica je od lastnice Modic odkupila zemljišče s parc. št. 236/29 k.o. Cerknica, v izmeri 6 m2. 
Zemljišče je bilo odkupljeno na podlagi prodajne pogodbe namesto razlastitve, št. 478-0049/2015, z dne 
23. 10. 2017. Pogodbena vrednost znaša 480,00 EUR. 
Občina Cerknica je od lastnice Erjavec odkupila zemljišče s parc. št. 236/31 k.o. Cerknica, v izmeri 368 
m2. Zemljišče je bilo odkupljeno na podlagi prodajne pogodbe namesto razlastitve, št. 478-0049/2015, z 
dne 25. 10. 2017. Pogodbena vrednost znaša 29.440,00 EUR. 
Za parcelo *120 k.o. Cerknica (Semič) in parcelo 2746/21 k.o. Cerknica (KGZ KRPAN zo.o.o.-v stečaju) 
pa je bila ustanovljena služnost pravice gradnje in pogodba notarsko overjena. 

4. s parc. št. 1239 k.o. 1632 Otok I, v izmeri 
23.030 m2 in zemljišče s parc. št. 1242/2 
k.o. 1678 Otok II, v izmeri 12.705 m2 
(Herblan Anton) 

Cerknica Zemljišče s parc. št. 
1239 k.o. 1632 Otok 
I, v izmeri 23.030 
m2 in zemljišče s 
parc. št. 1242/2 k.o. 
1678 Otok II, v 
izmeri 12.705 m2 
leži v območju 
Cerkniškega jezera 
– renaturacija 
vodotoka Stržen 

0,00 
 
 
 
 
NRP 
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Odkup je bil realiziran. 
S strani Notranjskega regijskega parka smo prejeli informacijo, da so se z lastnikom zemljišča s parc. št. 
1239 k.o. OTOK I (1632), v velikosti 23.030 m2 in zemljišča s parc. št. 1242/2 k.o. OTOK II (1678), v 
velikosti 12.705 m2, katera ležita v območju Cerkniškega jezera, dogovorili za odkup. S strani 
Notranjskega regijskega parka smo prejeli sledečo obrazložitev: 
 
»Odkup zemljišč za izvedbo renaturacije vodotoka Stržen (akcija B1) 

 
NRP je že v fazi snovanja projekta upošteval dejstvo, da je izvedba renaturacije (akcije C1, C3 in C4) 
možna zgolj s pridobljenimi soglasji lastnikov zemljišč, katerih raba bo v času posega in dokončne 
revitalizacije območja onemogočena oziroma okrnjena. Soglasja so potrebna, saj bo za izvedbo 
renaturacije potrebno z mehanizacijo preko teh zemljišč dostopati do struge, na zemljiščih se bo odlagalo 
zemljino, urejal teren in izvajalo druga potrebna gradbena dela. V začetku leta 2015 so vsi lastniki ključnih 
zemljišč podali soglasja za izvajanje del renaturacije na njihovih zemljiščih. Le en lastnik je soglasje 
pogojeval z odkupom svojih dveh zemljišč. Njegov razlog je tehten in razumljiv. Do zemljišč dostopa preko 
nasute poti čez trenutno zasut meander stare struge, ki ga bomo renaturirali. Zemljišči, do katerih dostopa 
in jih redno kosi, bosta zato zanj dostopni zgolj z druge strani struge, po kar 30 km daljši poti. 
 
NRP bo zato od tega lastnika odkupil obe zemljišči in sicer: 
- zemljišče s parcelno številko 1239 k.o. OTOK I (1632), v velikosti 23.030 m2 in. 
- zemljišče s parcelno številko 1242/2 k.o. OTOK II (1678), v velikosti 12.705 m2. 
  
Vezano na 11 postavljenih pogojev (Guidelines for applicants 2016, str. 33) utemeljujemo upravičenost 
odkupa sledeče: 
(i) Odkup zemljišč je nujen za dosego projektnega cilja izboljšanja stanja prednostnega HT presihajoča 
jezera (3180*). 
 
(ii) Cilj bomo dosegli z izvedbo renaturacije, ki je pogojena z odkupom zemljišč. S posegom bomo 
izboljšali ohranitveno stanje prednostnega HT 3180* Natura 2000 območja Notranjski trikotnik (SI 
3000232). Preko zemljišč, ki so predmet odkupa, bo gradbeni mehanizaciji omogočen dostop do struge 
Stržena, na zemljiščih pa se bo začasno odlagalo izkopano zemljino (akcija C3). Po izvedeni renaturaciji 
bosta zemljišči zajeti v območje mirne cone (akcija C5), ki bo vzpostavljena s ciljem varovanja bobnarice, 
prednostne in kvalifikacijske vrste Natura 2000 območja Cerkniško jezero (SI5000015). 
 
(iii) NRP je lastniku zemljišč, že pred prijavo projekta na LIFE razpis, predlagal možnost takojšnje 
zamenjave zemljišč. S ponujeno možnostjo se ni strinjal. Prav tako je zavrnil možnost kompenzacijskega 
plačila. Soglasje je pogojeval izključno s podpisom predpogodbe za odkup, ki se udejanji v primeru 
odobritve LIFE projekta. Zato je ta odkup edina možna pot za dosego zastavljenih naravovarstvenih ciljev 
projekta. Zaradi razmeroma nizkih cen zemljišč na območju Cerkniškega jezera (od 1.000 EUR do 4.000 
EUR/ha) menimo, da je odkup na dolgi rok tudi stroškovno bolj učinkovit kot druge alternativne možnosti, 
hkrati pa zagotavlja trajno varovanje narave. 
 
(iv) Po izvedeni renaturaciji vodotoka Stržen (akciji C3, C4) bodo odkupljena zemljišča vključena v 
območje mirne cone (akcija C5), ki bo vzpostavljena s ciljem zagotavljanja ugodnega stanja prednostni 
Natura 2000 vrsti - bobnarici. NRP bo na teh zemljiščih zagotavljal trajno upravljanje skladno s 
pripravljenimi smernicami (akcija A2) in tako uresničeval cilje Direktive 2009/147/ES Evropskega 
Parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic ter posredno cilje Direktive 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst. 
 
(v) Odkup zemljišča bo sklenjen v obliki notarskega svežnja, ki ga sestavlja notarski zapis s prodajno 
pogodbo na podlagi Zakona o ohranjanju narave (ZON) (Ur.l.RS, št.56/1999 in 31/2000 popr.) ter ostali 
dokumenti (izpiski, načrti, soglasja), ki jih je potrebno pridobiti pred samo prodajo. V prodajni pogodbi bo 
izrecno navedeno, da so odkupljena zemljišča trajno namenjena dejavnosti ohranjanja narave. Postopek 
odkupa zemljišč bo enak kot v dveh že izvedenih LIFE projektih. Ustreznost klavzule o dolgoročnem 
ohranjanju narave v pridobljenih kupoprodajnih pogodbah je potrdila tudi EK revizija projekta 
LIFE06/NAT/SLO/000069. V kupoprodajni pogodbi bo jasno zapisano, da so odkupljena zemljišča 
namenjena izključno trajnemu ohranjanju narave. 
 
(vi) Zemljišča bo odkupil NRP. NRP je javni zavod in upravljavec zavarovanega območja.  
 
(vii) NRP je v celoti seznanjen s postopki odkupovanja zemljišč, ki se jih trajno nameni ohranjanju narave. 
S projekti LIFE 03/NAT/SI/000077 in LIFE06NAT/SLO/000069 je na območju Cerkniškega jezera odkupil 
skupno 393 ha zemljišč v zaraščanju. Rok za izvedbo te akcije je določen upoštevajoč čas trajanja 
postopka odkupa (približno 40 dni) in dejstva, da ima NRP z lastnikom sklenjeno predpogodbo o prodaji 
zemljišč. 
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(viii) Notranjski regijski park je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Cerknica. 
 
(ix) Glede na izjavo o trenutni tržni ceni zemljišč na Cerkniškem jezeru, ki jo je NRP pridobil od uradnega 
cenilca kmetijskih zemljišč, je tržna cena kmetijskih zemljišč na Cerkniškemu jezeru odvisna od lokacije in 
terena in se giblje med 1.000 EUR in 4.000 EUR/ha. Na podlagi te ocene smo se z lastnikom zemljišč 
dogovorili za odkupno ceno 1.877 EUR/ha. Vrednost sklenjene predpogodbe za obe zemljišči, v velikosti 
35.735 m2 znaša 6.754 EUR. 
 
(x) Zemljišči, ki sta predmet odkupa, sta last družine Herblan že vsaj od leta 1848. To je razvidno iz Izpisa 
iz zemljiške knjige. 
 
(xi) Odkup zemljišč je strateško povezan z glavnim ciljem projekta, ki bo dosežen z izvedbo konkretnih 
akcij renaturacije vodotoka Stržen (akcije C1, C3, C4). 
  
S postopkom odkupa bomo pričeli v prvem mesecu trajanja projekta. Postopek bo formalno izpeljan v treh 
mesecih oziroma do najkasneje 31. 12. 2017. 
  
Odkup bo omogočal izvedbo renaturacije vodotoka Stržen (akcije C1, C3, C4). Kasneje bosta zemljišči 
vključeni v območje mirne cone (akcija C5), ki bo upravljana v skladu s smernicami (akcija A2), s katerim 
se bo zagotavljalo trajno ohranjanje narave in ohranitev prednostnih in kvalifikacijskih vrst Nature 2000, 
predvsem bobnarice«. 
 
Iz navedenih razlogov je bilo že za obravnavo na seji občinskega sveta obrazloženo, da je smiselno, da 
zemljišče pridobi Občina Cerknica, Notranjski regijski park pa prodajalcu plača kupnino. Občina Cerknica 
bo po pridobitvi te parcele v last in posest, zemljišče s pogodbo prenesla upravljanje Notranjskemu 
regijskemu parku. 
 
Dne 3. 10. 2017, je bila za parcele, pod št. 478-0039/2017, sklenjena prodajna pogodba na podlagi 
Zakona o ohranjanju narave.  
 
Občina Cerknica je s Pogodbo o prenosu nepremičnega premoženja v upravljanje št. 007-0019/2016, z 
dne 27. 12. 2017, to parcelo prenesla v upravljanje Notranjskemu regijskemu parku. 

5. s parc. št. 1139/35 k.o. 1632 Otok I, v 
izmeri 1.370 m2 (Mulec Franc) 

Cerknica Zemljišče s parc. št. 
1139/35 k.o. 1632 
Otok I, v izmeri 
1.370 m2 leži v 
območju 
Cerkniškega jezera 
–postavitev 
ornitološke 
opazovalnice 
namenjene 
obiskovalcem 

0,00 
 
 
NRP 
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Odkup je bil realiziran. 
S strani Notranjskega regijskega parka smo prejeli informacijo, da so se z lastnikom zemljišča s parc. št. 
1139/35 k.o. OTOK I (1632), v velikosti 1.370 m2, katero leži v območju Cerkniškega jezera, dogovorili za 
odkup. S strani Notranjskega regijskega parka smo prejeli sledečo obrazložitev: 
 
»Odkup zemljišča za postavitev ornitološke opazovalnice 

 
NRP je že v fazi snovanja projekta preveril, na katerih obrobnih lokacijah Cerkniškega jezera, je po 
veljavnem Občinskem prostorskem planu možno umestiti ornitološke opazovalnice z razgledom na 
projektno območje. Na podlagi teh podatkov in terenskega ogleda je NRP izbral najustreznejšo lokacijo, 
preveril lastništvo te lokacije in kontaktiral lastnika. Lastniku zemljišča, Mulec Francu, je bila predstavljena 
ideja projekta LIFE in želja NRP po umestitvi ornitološke opazovalnice na zemljišče, ki je v njegovi lasti. 
NRP se je z lastnikom zemljišča dogovoril za odkup, ki bo realiziran zgolj v kolikor bo projekt LIFE 
STRŽEN odobren. 
 
NRP bo tako v okviru te akcije odkupil to zemljišče, na katero bo umestil ornitološko opazovalnico (akcija 
C6; podakcija C6.3) in sicer zemljišče s parcelno številko 1139/35, k.o. OTOK I (1632), v velikosti 1.370 
m2. 
  
Vezano na 11 postavljenih pogojev (Guidelines for applicants 2016, str. 33) utemeljujemo upravičenost 
odkupa sledeče: 
 
(i)  Odkup zemljišča je jasno povezan s ciljem projekta, to je preusmerjanjem obiskovalcev iz 
najobčutljivejših območij Cerkniškega jezera. 
 
(ii) Cilj bomo dosegli z aktivnim ozaveščanjem in s postavitvijo ustrezne infrastrukture, med drugim tudi 
postavitvijo ornitološke opazovalnice (akcija C6; podakcija C6.3), na zemljišče, ki je predmet odkupa te 
akcije. S tem bomo izboljšali stanje prednostnega HT presihajoča jezera (3180*), prednostne vrste ptice 
bobnarice in številnih drugih zavarovanih in kvalifikacijskih vrst Natura 2000 območij SI5000015 in 
SI3000232. 
 
(iii) Ker se bo na zemljišču postavil objekt (ornitološko opazovalnico), ki bo namenjen obiskovalcem, je za 
zagotavljanje trajnosti obvezno, da je zemljišče v lasti NRP. Vse druge alternativne možnosti ne pridejo v 
poštev. Ker NRP ni lastnik zemljišč na obrobju Cerkniškega jezera je odkup tudi edina možna pot za 
dosego zastavljenih naravovarstvenih ciljev projekta. 
 
(iv) Na odkupljenem zemljišču bo postavljena ornitološka opazovalnica (akcija C6; podakcija C6.3) 
opremljena s ključno vsebino vezano na pomen ohranjanja narave, pomen varovanja ptic in drugih 
kvalifikacijskih vrst in HT Natura 2000 območij SI5000015 in SI3000232. Omogočala bo ozaveščanje 
obiskovalcev o izjemnem ekosistemu Cerkniškega jezera. S tem bomo uresničevali cilje Direktive 
2009/147/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic 
ter cilje Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst, vezane na pomen interpretacije in ozaveščanja. 
 
(v) Odkup zemljišča bo sklenjen v obliki notarskega svežnja, ki ga sestavlja notarski zapis s prodajno 
pogodbo na podlagi Zakona o ohranjanju narave (ZON) (Ur.l.RS, št.56/1999 in 31/2000 popr.) ter ostali 
dokumenti (izpiski, načrti, soglasja), ki jih je potrebno pridobiti pred samo prodajo. V prodajni pogodbi bo 
izrecno navedeno, da so odkupljena zemljišča trajno namenjena dejavnosti ohranjanja narave. Postopek 
odkupa zemljišč bo enak kot v dveh že izvedenih LIFE projektih. Ustreznost klavzule o dolgoročnem 
ohranjanju narave v pridobljenih kupoprodajnih pogodbah je potrdila tudi EK revizija projekta 
LIFE06/NAT/SLO/000069. V kupoprodajni pogodbi bo jasno zapisano, da je odkupljeno zemljišče 
namenjeno izključno dejavnostim trajnega ohranjanja narave. 
 
(vi) Zemljišča bo odkupil NRP. NRP je javni zavod in upravljavec zavarovanega območja.  
 
(vii) NRP je v celoti seznanjen s postopki odkupovanja zemljišč, ki se jih trajno nameni ohranjanju narave. 
S projekti LIFE 03 NAT/SI/000077 in LIFE 06 NAT/SI/000069 je NRP na območju Cerkniškega jezera 
odkupil skupno 393 ha zemljišč v zaraščanju. Rok za izvedbo te akcije je določen upoštevajoč čas trajanja 
postopka odkupa (približno 40 dni) in dejstva, da ima NRP z lastnikom sklenjeno pismo o nameri. 
 
(viii) Notranjski regijski park je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Cerknica. 
 
(ix) Vrednost zemljišča je ocenil sodni cenilec za gozdna zemljišča. V izvedeni cenitvi je vrednost 1.370 
m2 velikega zemljišča ocenil na 2.603 EUR. 
 
(x) Zemljišče, ki je predmet odkupa je zasebno. Lastnik zemljišča je Mulec Franc, kar je razvidno iz Izpisa 
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zemljiške knjige. 
 
 (xi) Odkup zemljišč je strateško povezan s pomembnim ciljem projekta, ki bo dosežen z izvedbo 
konkretnih akcij vzpostavitve infrastrukture (akcija C6) in aktivnosti za preusmerjanje obiskovalcev (akcija 
C7) ter aktivnim ozaveščanjem obiskovalcev (akcije sklopa E). 
 
S postopkom odkupa bomo pričeli v prvem mesecu trajanja projekta. Postopek bo formalno izpeljan v treh 
mesecih oziroma do najkasneje 31.12.2017. 
 
Na odkupljenemu zemljišču se bo v okviru akcije C6.3 postavilo ornitološko opazovalnico, ki bo 
zaključevala niz usmerjevalno interpretacijskih točk (akcija C6; podakcija C6.2), s ciljem preusmeriti čim 
več obiskovalcev iz občutljivih predelov Cerkniškega jezera. S tem se bo ohranjalo kvalifikacijske vrste 
Nature 2000 ter habitatne tipe s poudarkom na prednostnem HT presihajoča jezera (3180*) in prednostni 
kvalifikacijski vrsti Natura 2000 - bobnarici«. 
 
Iz navedenih razlogov je bilo že za obravnavo na seji občinskega sveta obrazloženo, da je smiselno, da 
zemljišče pridobi Občina Cerknica, Notranjski regijski park pa prodajalcu plača kupnino. Občina Cerknica 
bo po pridobitvi te parcele v last in posest, zemljišče s pogodbo prenesla upravljanje Notranjskemu 
regijskemu parku. 
 
Dne 3. 10. 2017 je bila za parcele, pod št. 478-0038/2017, sklenjena prodajna pogodba na podlagi Zakona 
o ohranjanju narave.  
 
Občina Cerknica je s Pogodbo o prenosu nepremičnega premoženja v upravljanje št. 007-0019/2016, z 
dne 27. 12. 2017, to parcelo prenesla v upravljanje Notranjskemu regijskemu parku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA 
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ČETRTA DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2017 

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017, 
20. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne  16. 11. 2017 

 
UPRAVLJAVEC: Občinska uprava Občine Cerknica 
 
ZEMLJISCA 

Zap. 
štev. 

VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA 
LOKALNA SKUPNOST 
 

OKVIRNA 
VELIKOST 

PREDVIDENA 
SREDSTVA 
V EUR 

1. s parc. št. 2922/5 k.o. 1678  Otok II, v 
izmeri 330 m2, parc. št. 2922/6 k.o. 1678  
Otok II, v izmeri 3930 m2 in zemljišča s 
parc. št. 3264/1917 k.o. 1678 Otok II, v 
izmeri 3040 m2 

Cerknica 7300 m2 0,00 
 
 
NRP 

Odkup je bil realiziran. 
S strani Notranjskega regijskega parka smo prejeli informacijo, da so se z lastnico zemljišča s parc. št. 
2922/5 k.o. 1678  Otok II, v izmeri 330 m2, parc. št. 2922/6 k.o. 1678  Otok II, v izmeri 3930 m2 in 
zemljišča s parc. št. 3264/1917 k.o. 1678 Otok II, v izmeri 3040 m2, katere ležijo na obrobju Cerkniškega 
jezera, dogovorili za odkup. S strani Notranjskega regijskega parka smo prejeli sledečo obrazložitev: 
 
»- parcele št. 2922/5, št. 2922/6, št. 3264/1917 vse k.o. 1678 Otok II  
 

Na obrobje Cerkniškega jezera na Drvošcu bodo na zgoraj navedenih lokacijah in pri parceli 3264/2017 
k.o. 1678 Otok II, umeščene 3 ornitološke opazovalnice, ki bodo obiskovalcem omogočale opazovanje 
ptičje favne, ne da bi jih ob tem preveč motili. S preusmerjanjem obiska bomo zmanjšali motenje zelo 
ogroženih vrst kot sta kostanjevka in mala tukalica. Ob enem bomo močno zmanjšali pritisk na občutljiva 
močvirna tla habitatnega tipa Presihajoča jezera v sušnem delu leta. Ker NRP nima v lasti primernih 
zemljišč za postavitev teh opazovalnic, ki bi se nahajala na obrobju Cerkniškega jezera, je potrebno ta 
zemljišča odkupiti. 
 
Zemljišča, ki so predmet tega gradiva, se bodo odkupila v okviru projekta KRAS.RE.VITA (Izboljšanje 
stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in 
Planinskem polju). 
 
Projekt se je pričel izvajati 1.10.2017. Omenjena zemljišča moramo do konca decembra 2017 odkupiti, 
drugače NRP ne bo upravičen do kritja stroškov s strani ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj) in 
MOP-a«. 
 
Iz navedenih razlogov je bilo že za obravnavo na seji občinskega sveta obrazloženo, da je smiselno, da 
zemljišče pridobi Občina Cerknica, Notranjski regijski park pa prodajalcu plača kupnino. Občina Cerknica 
bo po pridobitvi te parcele v last in posest, zemljišče s pogodbo prenesla v upravljanje Notranjskemu 
regijskemu parku. 
 
Dne 17. 11. 2017 je bila za parcele, pod št. 478-0046/2017, sklenjena prodajna pogodba na podlagi 
Zakona o ohranjanju narave. S to pogodbo je Občina Cerknica in Notranjski regijski park ustanovil tudi 
osebno služnost užitka v korist Notranjskega regijskega parka kot užitkarja nepremičnin, ki so predmet 
pogodbe, na podlagi katere ima užitkar pravico nepremičnine uporabljati in uživati tako, da se trajno 
ohranja narava. Užitek je vknjižen za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve pogodbe. 
 
Občina Cerknica je s Pogodbo o prenosu nepremičnega premoženja v upravljanje št. 007-0019/2016, z 
dne 27. 12. 2017, to parcelo prenesla v upravljanje Notranjskemu regijskemu parku. 

2. s parc. št. 2958 k.o. 1678  Otok II, v izmeri 
5670 m2 

Cerknica 5670 m2 0,00 
NRP 
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Odkup je bil realiziran. 
S strani Notranjskega regijskega parka smo prejeli informacijo, da so se z lastnikom zemljišča s parc. št. 

2958 k.o. 1678  Otok II, v izmeri 5670 m2, kateri leži v obrobju Cerkniškega jezera, dogovorili za odkup. S 
strani Notranjskega regijskega parka smo prejeli sledečo obrazložitev: 
 
»- parcela 2958 k.o. 1678 Otok II 

 
Na obrobju polotoka Drvošec se nahajata tudi dva naravna habitata, kjer se veliki pupek v NRP uspešno 
razmnožuje. V okviru varstvenega cilja znotraj odobrenega projekta KRAS.RE.VITA se bomo osredotočili 
na parcelo imenovano Pucinov laz, saj je tam habitat te ogrožene dvoživke zaradi opustitve gospodarjenja 
v neugodnem stanju s trendom slabšanja. Po odkupu omenjene parcele bo NRP skrbel za redno pozno 
košnjo okolice kala in občasnim odstranjevanjem odmrlega rastlinskega materiala iz vodnega telesa, kjer 
se vrsta razmnožuje. Ker NRP nima v lasti primernih zemljišč za dosego varstvenega cilja, je potrebno to 
zemljišče odkupiti. 
 
Zemljišče, ki je predmet tega gradiva, se bo odkupilo v okviru projekta KRAS.RE.VITA (Izboljšanje stanja 
naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in 
Planinskem polju). 
 
Projekt se je pričel izvajati 1.10.2017. Omenjeno zemljišče moramo do konca decembra 2017 odkupiti, 
drugače NRP ne bo upravičen do kritja stroškov s strani ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj) in 
MOP-a«. 
 
Iz navedenih razlogov je bilo že sejo občinskega sveta obrazloženo, da je smiselno, da zemljišče pridobi 
Občina Cerknica, Notranjski regijski park pa prodajalcu plača kupnino. Občina Cerknica bo po pridobitvi te 
parcele v last in posest, zemljišče s pogodbo prenesla upravljanje Notranjskemu regijskemu parku. 
 
Dne 17. 11. 2017 je bila za parcele, pod št. 478-0047/2017, sklenjena prodajna pogodba na podlagi 
Zakona o ohranjanju narave. S to pogodbo je Občina Cerknica in Notranjski regijski park ustanovil tudi 
osebno služnost užitka v korist Notranjskega regijskega parka kot užitkarja nepremičnin, ki so predmet 
pogodbe, na podlagi katere ima užitkar pravico nepremičnine uporabljati in uživati tako, da se trajno 
ohranja narava. Užitek je vknjižen za dobo 30 let šteto od dneva sklenitve pogodbe. 
 
Občina Cerknica je s Pogodbo o prenosu nepremičnega premoženja v upravljanje to parcelo prenesla v 
upravljanje Notranjskemu regijskemu parku, št. 007-0019/2016, z dne 27. 12. 2017. 

3. s parc. št. 3264/2017 k.o. 1678 Otok II, v 
izmeri 5010 m2 

Cerknica 5010 m2 0,00 
NRP 
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Odkup je bil realiziran. 
S strani Notranjskega regijskega parka smo prejeli informacijo, da so se z lastnikom zemljišča s parc. št. 
3264/2017 k.o. 1678 Otok II, v izmeri 5010 m2, katero leži na obrobju Cerkniškega jezera, dogovorili za 
odkup. S strani Notranjskega regijskega parka smo prejeli sledečo obrazložitev: 
 
»- parcela št. 3264/2017 k.o. 1678 Otok II  
 

Na obrobje Cerkniškega jezera na Drvošcu bodo na zgoraj navedeni lokaciji in parcelah, ki so navedene 
pod točko 1 tega gradiva, umeščene 3 ornitološke opazovalnice, ki bodo obiskovalcem omogočale 
opazovanje ptičje favne, ne da bi jih ob tem preveč motili. S preusmerjanjem obiska bomo zmanjšali 
motenje zelo ogroženih vrst kot sta kostanjevka in mala tukalica. Ob enem bomo močno zmanjšali pritisk 
na občutljiva močvirna tla habitatnega tipa Presihajoča jezera v sušnem delu leta. Ker NRP nima v lasti 
primernih zemljišč za postavitev teh opazovalnic, ki bi se nahajala na obrobju Cerkniškega jezera, je 
potrebno ta zemljišča odkupiti. 
 
Zemljišče, ki je predmet tega gradiva, se bo odkupilo v okviru projekta KRAS.RE.VITA (Izboljšanje stanja 
naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in 
Planinskem polju). 
 
Projekt se je pričel izvajati 1.10.2017. Omenjeno zemljišče moramo do konca decembra 2017 odkupiti, 
drugače NRP ne bo upravičen do kritja stroškov s strani ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj) in 
MOP-a«. 
 
Iz navedenih razlogov je bilo že za obravnavo na seji občinskega sveta obrazloženo, da je smiselno, da 
zemljišče pridobi Občina Cerknica, Notranjski regijski park pa prodajalcu plača kupnino. Občina Cerknica 
bo po pridobitvi te parcele v last in posest, zemljišče s pogodbo prenesla upravljanje Notranjskemu 
regijskemu parku. 
 
Dne 17. 11. 2017, je bila za parcele, pod št. 478-0048/2017, sklenjena prodajna pogodba na podlagi 
Zakona o ohranjanju narave. S to pogodbo je Občina Cerknica in Notranjski regijski park ustanovil tudi 
osebno služnost užitka v korist Notranjskega regijskega parka kot užitkarja nepremičnin, ki so predmet 
pogodbe, na podlagi katere ima užitkar pravico nepremičnine uporabljati in uživati tako, da se trajno 
ohranja narava. Užitek je vknjižen za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve pogodbe. 
 
Občina Cerknica je s Pogodbo o prenosu nepremičnega premoženja v upravljanje št. 007-0019/2016, z 
dne 27. 12. 2017, to parcelo prenesla v upravljanje Notranjskemu regijskemu parku. 
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4. parc. št. 681/4 k.o. Cerknica, v izmeri 30 
m2, parc. št. 681/6 k.o. Cerknica, v izmeri 
8 m2, parc. št. 682/6 k.o. Cerknica, v 
izmeri 60 m2, parc. št. 683/7 k.o. 
Cerknica, v izmeri 1 m2, parc. št. 683/8 
k.o. Cerknica, v izmeri 99 m2, parc. št. 
691/4 k.o. Cerknica, v izmeri 211 m2, 
parc. št. 691/5 k.o. Cerknica, v izmeri 83 
m2, parc. št. 692/4 k.o. Cerknica, v izmeri 
119 m2, parc. št. 692/5 k.o. Cerknica, v 
izmeri 183 m2, parc. št. 692/6 k.o. 
Cerknica, v izmeri 27 m2, parc. št. 693/4 
k.o. Cerknica, v izmeri 109 m2, parc. št. 
693/5 k.o. Cerknica, v izmeri 283 m2, 
parc. št. 693/6 k.o. Cerknica, v izmeri 21 
m2, parc. št. 683/9 k.o. Cerknica, v izmeri 
336 m2, parc. št. 683/10 k.o. Cerknica, v 
izmeri 89 m2, parc. št. 683/5 k.o. 
Cerknica, v izmeri 55 m2, parc. št. 685/4 
k.o. Cerknica, v izmeri 73 m2, parc. št. 
685/5 k.o. Cerknica, v izmeri 61 m2, parc. 
št. 685/6 k.o. Cerknica, v izmeri 34 m2, 
parc. št. 686/4 k.o. Cerknica, v izmeri 91 
m2, parc. št. 686/5 k.o. Cerknica, v izmeri 
53 m2, parc. št. 686/6 k.o. Cerknica, v 
izmeri 38 m2, parc. št. 687/4 k.o. 
Cerknica, v izmeri 98 m2, parc. št. 687/5 
k.o. Cerknica, v izmeri 18 m2, parc. št. 
687/6 k.o. Cerknica, v izmeri 22 m2, parc. 
št. 689/4 k.o. Cerknica, v izmeri 206 m2, 
parc. št. 689/6 k.o. Cerknica, v izmeri 3 
m2, parc. št. 694/4 k.o. Cerknica, v izmeri 
70 m2, parc. št. 694/5 k.o. Cerknica, v 
izmeri 246 m2, parc. št. 695/4 k.o. 
Cerknica, v izmeri 52 m2, parc. št. 695/5 
k.o. Cerknica, v izmeri 273 m2, parc. št. 
690/4 k.o. Cerknica, v izmeri 228 m2, 
parc. št. 690/6 k.o. Cerknica, v izmeri 6 
m2, parc. št. 688/4 k.o. Cerknica, v izmeri 
175 m2, parc. št. 688/5 k.o. Cerknica, v 
izmeri 7 m2, parc. št. 688/6 k.o. Cerknica, 
v izmeri 8 m2, parc. št. 682/4 k.o. 
Cerknica, v izmeri 469 m2, parc. št. 
682/10 k.o. Cerknica, v izmeri 86 m2 in 
parc. št. 627/2 k.o. Cerknica, v izmeri 10 
m2. 

Cerknica Ureditev 
zemljiškoknjižnega 
stanja zemljišč v 
območju krožišča 
pred Cerknico, po 
izvedeni parcelaciji – 
Skupna površina 
vseh zemljišč znaša 
4041 m2, od tega je 
bilo lastnikom 
zemljišč že plačano 
2531 m2 v letu 
2016. Za plačilo 
ostane še 1510 m2 

25.670,00 
 
PP 100440 – 
ureditev 
krožišča na R 
212. 
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Odkup je bil realiziran. 
Občina Cerknica je v letu 2016 pričela s pridobivanjem zemljišč za namen gradnje krožišča pred naseljem 
Cerknica. Iz projektne dokumentacije s katero Občina Cerknica razpolaga je razvidno, da bo za potrebe 
gradnje krožišča potrebno predhodno pridobiti sledeča zemljišča: parc. št. 682/3 k.o. 1676 Cerknica, v 
okvirni površini 79 m2, parc. št. 682/1 k.o. 1676 Cerknica, v okvirni površini 490 m2, parc. št. 683/3 k.o. 
1676 Cerknica, v okvirni površini 370 m2, parc. št. 685/2 k.o. 1676 Cerknica, v okvirni površini 64 m2, 
parc. št. 686/2 k.o. 1676 Cerknica, v okvirni površini 55 m2, parc. št. 687/2 k.o Cerknica, v okvirni površini 
29 m2,  parc. št. 688/2 k.o. 1676 Cerknica, v okvirni površini 16 m2,  parc. št. 689/2 k.o. 1676 Cerknica, v 
okvirni površini  2 m2, parc. št. 681/1 k.o. 1676 Cerknica, v okvirni površini 12 m2, parc. št. 682/2 k.o. 
1676 Cerknica, v okvirni površini 51 m2, parc. št. 683/2 k.o. 1676 Cerknica, v okvirni površini 105 m2, 
parc. št. 683/1 k.o. 1676 Cerknica, v okvirni površini 79 m2, parc. št. 685/1 k.o. 1676 Cerknica, v okvirni 
površini 82 m2, parc. št. 686/1 k.o. 1676 Cerknica, v okvirni površini 121 m2, parc. št. 687/1  k.o. 1676 
Cerknica, v okvirni površini 143 m2, parc. št. 688/1 k.o. 1676 Cerknica, v okvirni površini 162 m2, parc. št. 
689/1 k.o. 1676 Cerknica, v okvirni površini 219 m2, parc. št. 690/1 k.o. 1676 Cerknica, v okvirni površini 
198 m2, parc. št. 691/1 k.o. 1676 Cerknica, v okvirni površini 127 m2, parc. št. 692/1 k.o. 1676 Cerknica, v 
okvirni površini 113 m2, parc. št. 693/1 k.o. 1676 Cerknica, v okvirni površini 85 m2 in parc. št. 694/1 k.o. 
1676 Cerknica, v okvirni površini 58 m2. Skupna okvirna površina zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti 
znaša 2660 m2. Za ta namen smo v proračunu planirali 40.000,00 EUR. 
 
Na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 5. 5. 2016, so bile sprejete spremembe in 
dopolnitve (kot dodatek gradiva), s sledečo obrazložitvijo: 
 
Dne 26. 4. 2016 so na občinski upravi potekali razgovori z lastniki zemljišč, z namenom odkupa zemljišč 
na območju, kjer je predvidena gradnja krožišča na R1-212/1117 Rakek-Cerknica in odsek 1118 Cerknica- 
Bloška Polica, v križišču z R3-643, odsek 1362 Rakitna – Cerknica. 
 
V okviru razgovorov in na nekoliko spremenjen projekt, ki smo ga na Občino Cerknica prejeli 25. 4. 2016, 
smo ugotovili, da v že sprejeti Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016 nista vključeni 
parcela 627/2 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 10 m2 in parcela 695/1 k.o. 1676 Cerknica, v okvirni površini 6 
m2. Za ostale parcele, na katerih bo potekala gradnja krožišča pred Cerknico, pa je bil že sprejet načrt 
pridobivanja in sicer na 8. redni seji občinskega sveta, dne 19. 11. 2016, pod zap. št. 14. 
 
Glede na zgoraj navedeno smo občinskemu svetu predlagali, da se druga dopolnitev načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja za leto 2016 dopolni še s parc. št. 627/2 k.o. 1676 Cerknica, v površini 10 m2 
in s parc. št. 695/1 k.o. 1676 Cerknica, v okvirni površini 6 m2. Parceli sta nujno potrebni za gradnjo 
krožišča pred naseljem Cerknica. 
 
Za potrebe gradnje krožišča pred Cerknico je Občina Cerknica pridobila vsa zemljišča, v okvirni površini, 
kot so izhajala iz projekta, ki je bil izdelan za potrebe gradnje. V letu 2016 je bilo od lastnikov odkupljenih 
in plačanih 2531 m2 zemljišča. V letu 2017 je bilo krožišče zgrajeno. Takoj po izgradnji je bila s strani 
občine naročena parcelacija zemljišč, v območju krožišča in delno v območju predvidene obvoznice. Dne 
10. 10. 2017, je Geodetska pisarna Logatec, izdala Sklep oz. Odločbo o parcelaciji teh zemljišč, pod št. 
02112-813/2017-2 (IDPOS: 6593). Iz seštevka površin, ki so bile potrebne za gradnjo krožišča je razvidno, 
da je bilo za gradnjo uporabljeno 4041 m2 zemljišč. Iz navedenega izhaja, da bo potrebno odkupiti še 
preostalo razliko v površinah, kar znaša 1510 m2.  
 
Odkup teh zemljišč v izmeri 1510 m2 je predviden še v letu 2017. Sredstva za nakup so bila planirana na 
postavki: PP 100440 – ureditev krožišča na R 212. 
 
Za potrebe zemljiškoknjižne ureditve zgrajenega krožišča so s parcelacijo nastale nove parcelne številke. 
Parcele na katerih je zgrajeno krožišče, del kraka za obvoznico in nekaj parcel med R212 in bodočo 
obvoznico: 

- iz parcele 681/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 681/4 k.o. Cerknica, v izmeri 30 m2, 
- iz parcele 681/2 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 681/6 k.o. Cerknica, v izmeri 8 m2, 
- iz parcele 682/2 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 682/6 k.o. Cerknica, v izmeri 60 m2, 
- iz parcele 683/2 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 683/7 k.o. Cerknica, v izmeri 1 m2, 
- iz parcele 683/2 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 683/8 k.o. Cerknica, v izmeri 99 m2, 
- iz parcele 691/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 691/4 k.o. Cerknica, v izmeri 211 m2, 
- iz parcele 691/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 691/5 k.o. Cerknica, v izmeri 83 m2, 
- iz parcele 692/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 692/4 k.o. Cerknica, v izmeri 119 m2, 
- iz parcele 692/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 692/5 k.o. Cerknica, v izmeri 183 m2, 
- iz parcele 692/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 692/6 k.o. Cerknica, v izmeri 27 m2, 
- iz parcele 693/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 693/4 k.o. Cerknica, v izmeri 109 m2, 
- iz parcele 693/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 693/5 k.o. Cerknica, v izmeri 283 m2, 
- iz parcele 693/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 693/6 k.o. Cerknica, v izmeri 21 m2, 
- iz parcele 683/3 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 683/9 k.o. Cerknica, v izmeri 336 m2, 
- iz parcele 683/3 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 683/10 k.o. Cerknica, v izmeri 89 m2, 
- iz parcele 683/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 683/5 k.o. Cerknica, v izmeri 55 m2, 
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- iz parcele 685/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 685/4 k.o. Cerknica, v izmeri 73 m2, 
- iz parcele 685/2 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 685/5 k.o. Cerknica, v izmeri 61 m2, 
- iz parcele 685/2 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 685/6 k.o. Cerknica, v izmeri 34 m2, 
- iz parcele 686/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 686/4 k.o. Cerknica, v izmeri 91 m2, 
- iz parcele 686/2 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 686/5 k.o. Cerknica, v izmeri 53 m2, 
- iz parcele 686/2 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 686/6 k.o. Cerknica, v izmeri 38 m2, 
- iz parcele 687/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 687/4 k.o. Cerknica, v izmeri 98 m2, 
- iz parcele 687/2 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 687/5 k.o. Cerknica, v izmeri 18 m2, 
- iz parcele 687/2 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 687/6 k.o. Cerknica, v izmeri 22 m2, 
- iz parcele 689/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 689/4 k.o. Cerknica, v izmeri 206 m2, 
- iz parcele 689/2 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 689/6 k.o. Cerknica, v izmeri 3 m2, 
- iz parcele 694/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 694/4 k.o. Cerknica, v izmeri 70 m2, 
- iz parcele 694/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 694/5 k.o. Cerknica, v izmeri 246 m2, 
- iz parcele 695/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 695/4 k.o. Cerknica, v izmeri 52 m2, 
- iz parcele 695/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 695/5 k.o. Cerknica, v izmeri 273 m2, 
- iz parcele 690/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 690/4 k.o. Cerknica, v izmeri 228 m2, 
- iz parcele 690/2 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 690/6 k.o. Cerknica, v izmeri 6 m2, 
- iz parcele 688/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 688/4 k.o. Cerknica, v izmeri 175 m2, 
- iz parcele 688/2 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 688/5 k.o. Cerknica, v izmeri 7 m2, 
- iz parcele 688/2 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 688/6 k.o. Cerknica, v izmeri 8 m2, 
- iz parcele 682/1 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 682/4 k.o. Cerknica, v izmeri 469 m2, 
- iz parcele 682/3 k.o. 1676 Cerknica je nastala nova parc. št. 682/10 k.o. Cerknica, v izmeri 86 m2. 

Za parc. št. 627/2 k.o. Cerknica, v izmeri 10 m2, pa je potrebno urediti zemljiškoknjižno stanje parcele. 
 

Parcele predstavljajo skupno površino (4041 m2), ki je bila potrebna za odkup in je bila uporabljena za 
potrebe izvedbe projekta gradnje krožišča pred Cerknico.  
 
Kot je bilo že obrazloženo za 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Cerknica, dne  16. 11. 2017, je bilo 
potrebno z vsemi lastniki zemljišč na območju zgrajenega krožišča, skleniti anekse k prodajnim pogodbam 
namesto razlastitve, 

- v katerih so povzete orientacijske površine, ki so izhajale iz projekta za gradnjo krožišča in so bile 
podlaga za plačilo odškodnin, v letu 2016,  

- povzete dokončne površine novo nastalih parcel, ki izhajajo iz obvestil GURS-a, ki so nastale po 
zaključku geodetskega postopka,  

- povzeta razlika med okvirno površino in površino po zaključku geodetskega postopka,  
- povzeta že plačana odškodnina in odškodnina, ki jo je občina še dolžna plačati lastnikom ter 
- aneks, ki bo sklenjen z vsakim lastnikom posebej in bo vseboval zemljiškoknjižno dovolilo za 

vknjižbo lastninske pravice na Občino Cerknica in izbris vknjiženih zaznamb pri posameznih 
parcelah. 

Iz izračuna izhaja, da je bila občina dolžna lastnikom plačati še 1510 m2 zemljišč. 
 
V letu 2017 so bili sklenjeni sledeči aneksi k prodajnim pogodbam namesto razlastive iz leta 2016, in sicer: 
 

1. Dne 24. 11. 2017 je bil pod št. 478-0050/2015-6 (Jakopin D.), sklenjen aneks k prodajni pogodbi 
namesto razlastitve. Občina Cerknica je bila dolžna Jakopin Darji plačati še razliko med celotno 
odškodnino v znesku 12.784,00 EUR in že plačano odškodnino v znesku 12.376,00 EUR, to je 
408,00 EUR. 

2. Dne 23. 11. 2017 je bil pod št. 478-0050/2015-1 (Furlan), sklenjen aneks k prodajni pogodbi 
namesto razlastitve. Občina Cerknica je bila dolžna Furlan Olgi plačati še razliko med celotno 
odškodnino v znesku 3.366,00 EUR in že plačano odškodnino v znesku 2.533,00 EUR, to je 
833,00 EUR. 

3. Dne 23. 11. 2017 je bil pod št. 478-0050/2015-3 (Meden), sklenjen aneks k prodajni pogodbi 
namesto razlastitve. Občina Cerknica je bila dolžna Meden Francu plačati še razliko med celotno 
odškodnino v znesku 17.612,00 EUR in že plačano odškodnino v znesku 4.573,00 EUR, to je 
13.039,00 EUR. 

4. Dne 23. 11. 2017 je bil pod št. 478-0050/2015-4 Čenčur), sklenjen aneks k prodajni pogodbi 
namesto razlastitve. Občina Cerknica je bila dolžna Čenčur Janezu plačati še razliko med celotno 
odškodnino v znesku 9.435,00 EUR in že plačano odškodnino v znesku 7.786,00 EUR, to je 
1.649,00 EUR. 

5. Dne 23. 11. 2017 je bil pod št. 478-0050/2015-2 (Mele), sklenjen aneks k prodajni pogodbi 
namesto razlastitve. Občina Cerknica je bila dolžna Mele Francu plačati še razliko med celotno 
odškodnino v znesku 11.067,00 EUR in že plačano odškodnino v znesku 4.437,00 EUR, to je 
6.630,00 EUR. 

6. Dne 24. 11. 2017 je bil pod št. 478-0050/2015-7 (Jakopin B.), sklenjen aneks k prodajni pogodbi 
namesto razlastitve. Občina Cerknica je bila dolžna Jakopin Borisu plačati še razliko med celotno 
odškodnino v znesku 7.225,00 EUR in že plačano odškodnino v znesku 5.797,00 EUR, to je 
1.428,00 EUR. 

7. Dne 23. 11. 2017 je bil pod št. 478-0050/2015 (Zevnik), sklenjen aneks k prodajni pogodbi 
namesto razlastitve. Občina Cerknica je bila dolžna Zevnik Mariji plačati še razliko med celotno 
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odškodnino v znesku 3.230,00 EUR in že plačano odškodnino v znesku 2.652,00 EUR, to je 
578,00 EUR. 

8. Dne 23. 11. 2017 je bil pod št. 478-0050/2015-5 (Tekavec), sklenjen aneks k prodajni pogodbi 
namesto razlastitve. Občina Cerknica je bila dolžna Tekavcu plačati še razliko med celotno 
odškodnino v znesku 3.978,00 EUR in že plačano odškodnino v znesku 2.873,00 EUR, to je 
1.105,00 EUR. 

 

 
 
 

PRILOGA 
NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017  

-ZA MOTORNA VOZILA- 

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017, 
14. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 17. 11. 2016 

 
 

UPRAVLJAVEC: OBČINSKA UPRAVA OBČINE CERKNICA 
Motorna vozila 

Zap. 
štev. 

VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA KOLIČINA 
 

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST(EUR) 

1 osebni avtomobil FORD Fokus 1.6, - LJP1-99C, ID 
št.: WFOAXXWPDA4B89014, bencin, prevoženi 
kilometri na dan 19.10.2016: 171.509 km 

1 2.500,00 

Prodaja ni bila realizirana. 
Avtomobil ni bil odprodam. FORD Fokus se je tako še naprej koristil za potrebe javnih del in delavcev 
občinske uprave. 

 
 
 
 

PRILOGA 
NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2017 

-DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE – ZBIRKA SLIK »Svet ob Cerkniškem jezeru«, akademskega slikarja 
Lojzeta Perka  

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017, Rebalans 2 za leto 2017, 
18. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 21. 9. 2017 

 
 

UPRAVLJAVEC: OBČINSKA UPRAVA OBČINE CERKNICA 
Zbirka slik akademskega slikarja Lojzeta Perka 

Zap. 
štev. 

VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA KOLIČINA 
 

PREDVIDENA 
SREDSTVA (EUR) 

1. zbirka 22 (pravilno 21) umetniških slik  »Svet ob 
Cerkniškem jezeru«, akademskega slikarja Lojzeta 
Perka (pregled zbirke slik, v prilogi tega gradiva) 

22 
popravek: 

21 slik 

68.500,00 
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Odkup je bil realiziran. 
Z Mestno Občino Velenje so že več časa potekali pogovori za odkup zbirke 22 umetniških slik  »Svet ob 
Cerkniškem jezeru«, akademskega slikarja Lojzeta Perka. V mesecu novembru 2015 so si predstavniki 
Občine Cerknica slike tudi ogledali na Velenjskem gradu. Mestna Občina Velenje je bila lastnica zbirke slik, 
ki ponazarjajo svet ob Cerkniškem jezeru, in jih je bila pripravljena prodati Občini Cerknica, saj se slike 
tematsko navezujejo na pokrajino ob Cerkniškem jezeru. 
 
Od Mestne Občine Velenje smo v mesecu januarju 2016 prejeli uradno cenitev zbirke slik, ki je z višino 
125.600 evrov, presegala zmožnosti našega občinskega proračuna za ta namen. Nadalje smo iskali 
možnosti, kako najti skupni interes z Mestno Občino Velenje glede odkupa zbirke slik. Tako smo se odločili, 
da naročimo sodno cenitev zbirke tudi z naše strani. V mesecu marcu 2017, nam je dr. Ferdinand Šerbelj 
izdelal cenitev umetniških slik Lojzeta Perka, z upoštevanjem cen ponudb Perkovih del, ki se v tem času 
gibljejo na našem umetnostnem trgu. Ta cenitev je bi bila za odkup z naše strani sprejemljiva. Sestavni del 
obrazložitve za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Cerknica je bil tudi seznam vseh slik, z opisom 
in tržno vrednostjo posamezne slike. Mestna Občina Velenje nam je 17.8.2017 sporočila, da je pripravljena 
sprejeti našo ponudbo. Do začetka prodaje, se je iz zbirke slik izločila slika, katere motiv ni bil iz našega 
okolja. Za prodajo je tako zbirka obsegala 21 slik in ne 22, kot je bilo to prvotno. 
 
Nakup zbirke slik Lojzeta Perka je za cerkniško občino dragocena kulturna pridobitev iz več razlogov. 
Umetnik izhaja iz Starega trga pri Ložu in je zadnja leta umetniškega ustvarjanja preživel na cerkniškem. 
Kot slikar je notranjsko pokrajino opisal s svojo slikovito in dramatično izraznostjo. 
 
V Odloku o rebalansu 2 proračuna za leto 2017 smo za nakup zbirke slik planirali 68.500,00 EUR. 
 
Dne 9. 11. 2017, je na Mestni občini Velenje potekala javna dražba za prodajo zbirke slik slikarja Lojzeta 
Perka (zbirko sestavlja 21 slik-podroben opis slik je razviden iz spisa 611-0001/2015). Občina Cerknica je 
zbirko kupila na javni dražbi za 64.600,00 EUR. Prodajna pogodba je bila sklenjena dne 22. 11. 2017, pod 
št. 611-0001/2015. 

 
 

Obrazložitve pripravila:  
Olga Smodila, višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve 
 


