KAZALO

UVOD ......................................................................................................................... 2
PRAVNE PODLAGE .................................................................................................. 3
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2015 ......... 4
I. SPLOŠNI DEL .................................................................................................... 6
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ................................................... 6
REALIZACIJA PRIHODKOV – 11.719.310 (97%). ............................................. 6
REALIZACIJA ODHODKOV – 10.393.055 (89%) ............................................. 8
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB ......................................... 10
C. RAČUN FINANCIRANJA – 583.643 ......................................................... 10
RAČUNOVODSKO POROČILO .............................................................................. 17
POSLOVNO POROČILO ......................................................................................... 20
II. POSEBNI DEL .................................................................................................. 21
OBRAZLOŽITVE ...................................................................................................... 45
I I . P O S E B N I D E L ........................................................................................... 46
1 0 Ž u p a n 9 4 . 2 7 1 € .................................................................................. 46
2 0 O b č i n s k a u p r a v a 1 0 . 7 7 5 . 2 9 9 € ................................................... 48
3 0 N a d z o r n i o d b o r 5 . 1 7 5 € ............................................................... 121
4 0 O b č i n s k i s v e t 7 6 . 1 1 8 € ................................................................ 122
5 0 K r a j e v n e s k u p n o s t i 2 5 . 8 3 4 € .................................................... 125
I I I . N A Č R T R A Z V O J N I H P R O G R A M O V ..................................... 128
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV .. 137
POROČILO O UPRAVLJANJU ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA........ 147
POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
OBČINE CERKNICA ZA LETO 2015 .................................................................... 148

Zaključni račun 2015

1

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 2015 je bil sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta dne 19.03.2015, objavljen
v Ur.l. RS št. 21 z dne 27.07.2015, s prihodki in odhodki v višini 11.802.340 €. Odlok o rebalansu1
proračuna za leto 2015 pa na 6. redni seji Občinskega sveta dne 02.07.2015, objavljen v Ur.l. RS št. 50
dne 10.07.2015. Prihodki in odhodki veljavnega proračuna so bili v višini 12.263.769 €
Pri sestavi proračuna za leto 2015, so bili upoštevani makroekonomski okvirji, ki jih je posredovalo
Ministrstvo RS za finance. Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih
ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine.
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 2015 je bila Občini Cerknica
dodeljena dohodnina v znesku 6.124.957 EUR in finančno izravnavo v višini 586.616 EUR.
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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 – ZIPRS1617),
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 in 100/15),
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
in 104/11),
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 in 100/15),
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 in 104/09) 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 2015. To pomeni, da so med prihodki zajeti
samo tisti prejemki, ki so bili vplačani v obdobju od 1.1. do 31.12.2015 ter med odhodke tisti izdatki
proračuna, ki so bili do 31.12.2015 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.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo), 98. člena Zakona o javnih financah ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/2011 –
uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta občine Cerknica (Uradni list RS, št 58/2010), je
Občinski svet Občine Cerknica na svoji 11. redni seji, dne 05.05.2016 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2015
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2015.

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRORAČUN

REALIZACIJA

2015

2015

12.126.980

11.719.310

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

9.645.462

9.109.853

70 DAVČNI PRIHODKI

8.064.145

7.447.707

700 Davki na dohodek in dobiček

6.750.145

6.124.957

703 Davki na premoženje

1.114.000

1.178.780

200.000

143.970

Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

0

0

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.581.318

1.662.146

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.069.507

1.228.872

4.400

6.817

46.500

59.960

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

0

714 Drugi nedavčni prihodki

460.911

366.497

72 KAPITALSKI PRIHODKI

575.772

247.754

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

377.246

165.084

721 Prihodki od prodaje zalog

5.000

4.522

193.526

78.148

73 PREJETE DONACIJE

0

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.905.745

2.361.703

568.760

1.157.802

1.336.985

1.203.901

11.680.069

10.393.055

3.213.383

2.949.324

512.468

503.259

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve

87.870

75.153

2.208.745

2.017.242

403 Plačila domačih obresti

128.500

88.486

409 Rezerve

275.800

265.184

3.958.632

3.923.228

57.150

62.131

1.473.400

1.455.879

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
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483.837

483.015

1.944.245

1.922.203

0

0

4.291.554

3.304.618

4

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.291.554

3.304.618

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

216.500

215.884

431 Investicijski transferi

132.000

133.555

432 Investicijski transferi

84.500

82.329

446.911

1.326.255

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV

0

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

0

44 DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV

0

0

440 Dana posojila

0

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

0

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

0

500 Domače zadolževanje

0

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

583.700

583.643

55 ODPLAČILA DOLGA

583.700

583.643

550 Odplačila domačega dolga

583.700

583.643

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
B.

C.

(I.-II.)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

RAČUN FINANCIRANJA

IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČINIH

-136.789

742.613

X. NETO ZADOLŽEVANJE

-583.700

-583.643

XI. NETO FINANCIRANJE

-446.911

-1.326.256

136.789

742.613

9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO

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 2015 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 2015.
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: 4103-0001/2016
Datum: 05.05.2016
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 – 11.719.310 (97%).
70 Davčni prihodki
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci
vplačujejo v dobro proračunov. Vključuje vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.
Realizacija tekočih davčnih prihodkov v EUR:
Vrsta prihodka
Dohodnina
Davki na premoženje
Davki na blago in storitve
Drugi davki
Skupaj

Veljavni proračun
6.750.145
1.114.000
200.000
0
8.064.145

Realizacija
6.124.957
1.178.780
143.970
0
7.447.707

Indeks %
91
106
72
0
92

71 Nedavčni prihodki
 Nedavčni prihodki zajemajo:
 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja,
 takse in pristojbine,
 denarne kazni,
 prihodki od prodaje blaga in storitev,
 drugi nedavčni prihodki.
Realizacija nedavčnih prihodkov v EUR:
Vrsta prihodka
Udeležba na dobičku in doh.od prem.
Takse in pristojbine
Globe in denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
Skupaj

Veljavni proračun
1.069.507
4.400
46.500
0
460.910
1.581.317

Realizacija
1.228.872
6.817
59.960
0
366.497
1.662.146

Indeks %
115
155
129
0
80
105

72 Kapitalski prihodki
Kapitalski prihodki zajemajo:
prihodki od prodaje osnovnih sredstev,
prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
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Realizacija kapitalskih prihodkov v EUR:
Vrsta prihodka
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč
Prihodki od prodaje zalog-prodaja lesa
Skupaj

Veljavni proračun
377.246
193.526
5.000
575.772

Realizacija
165.084
78.148
4.522
247.754

Indeks %
44
40
90
43

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 vključujejo:
 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in
 prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU.
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.
Realizacija transfernih prihodkov v EUR:
Vrsta prihodka
Prejeta sred. iz državnega proračuna
Prejeta sred. iz strukturnih skladov EU
Skupaj

Veljavni proračun
568.760
1.336.985
1.905.745

Realizacija
1.157.802
1.203.901
2.361.203

Indeks %
204
90
124

20%
2%

Davčni
Nedavčni

14%
64%

Kapitalski
Transferni

Graf št. 1 – Realizacija prihodkov
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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 – 10.393.055 (89%)
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 2.949.324. Plače in drugi izdatki zaposlenim so realizirani 98 %,
prispevki delodajalcem 86%, izdatki za blago in storitve pa 91 %. Tekoče vzdrževanje objektov je
realizirano 94%, kamor spada vzdrževanje športnih dvoran, ulic in poti, javne razsvetljave, lokalnih cest,
gasilskih domov, stanovanj, opreme in podobno. Za ta namen je bilo porabljenih 1.484.342.
41 Tekoči transferi
V to skupino so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina (plačnik) od prejemnikov
sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. Tekoči transferi so bili realizirani v
višini 3.923.228 (99%). Sem spadajo subvencije za samozaposlitev in oskrba zapuščenih živali v višini
62.131 €, transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 1.455.879 od tega največji delež predstavlja
plačilo razlike programov v vrtcih in plačilih staršev v višini 902.540, dotacije neprofitnim organizacijam in
ustanovam (društva) v znesku 483.015 ter drugi tekoči transferi v višini 1922.203, od tega največji delež
predstavljajo transferi v javne zavode v višini 1.584.251.
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 3.304.618 (77%) 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.

Zap.
št.

INVESTICIJSKI ODHODKI 2015

1.

Nakup pisarniškega pohištva, opreme in DI

17.608

2.

Nakup računalnikov in programske opreme

34.513

3.

Nakup drugih osnovnih sredstev

4.

Nakup stanovanjske hiše v Begunjah za potrebe osnovne šole

5.

BRV za Mlinom v Cerknici

6.

Rekonstrukcija Ljubljanske ceste na Rakeku

7.

Ureditev tržnice v Cerknici

25.636

8.

Dograditev svetilk javne razsvetljave

20.543

9.

Izgradnja ČN v Občini Cerknica–Čista Ljubljanica-1. sklop -ES

10.

Izgradnja kanal. in ČN na Rakeku-Čista Ljubljanica-2. sklop-ES

11.

Rekonstrukcija vodovodnega sistema Begunje III. faza-ZFO-1

12.

Asfaltiranje javnih poti v občini

39.795

13.

Investicijsko vzdrževanje - upravna stavba C. 4. maja 53

51.629

14.

Rušenje objektov

87.736

15.

Avtobusna postajališča

19.432
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Znesek v EUR

7.041
81.000
3.626
1.852

443.696
1.338.276
202.643
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16.

Dom na Slivnici

17.

Sanacija meteornih voda v Begunjah

46.948

18.

Sanacija odlagališča komunalnih odpadkov na Rakeku

95.799

19.

Obnova zunanjega igrišča pri OŠ Cerknica

77.038

20.

Obnova šolskih objektov in okolice - OŠ Rakek

21.

Obnove vodovodnih sistemov

22.

Obnove kanalizacijskih sistemov

87.956

23.

Ureditev Cerknice

79.950

24.

Obnove stanovanj

50.587

25.

KS Cerknica - Tlakovanje vaškega jedra v Dolenjem jezeru

1.537

26.

KS Cerknica - Izdelava brvi v Dolenji vasi

3.350

27.

KS Grahovo - Obnova strehe na mrliški vežici Lipsenj

2.097

28.

Projekt RURAL DESIGN

2.500

29.

Lokalni energetski koncept - 1442

5.490

30.

Projektna dokumentacija za energetske sanacije - 1443

31.

Program opremljanja za BCP in komunalni prispevek - 1441

32.

Projekti ceste in pločniki - 142002

13.054

33.

Prostorski objekti in dokumentacija OPN - 1400

24.559

34.

Druge storitve in dokumentacije 142001

7.867

35.

Analize, študije in načrti

1.976

36.

Poterenska obdelava najdišča Cerknica-vrtec grobišče Svinja gorica

37.

Nakup zemljišč
SKUPAJ

5.957

8.101
209.397

16.070
7.011

32.459
149.889
3.304.618

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 215.884 EUR (100%). Navedeni odhodki se nanašajo predvsem na
investicijske transfere javnemu podjetju, javnim zavodom in društvom.

INVESTICIJSKI TRANSFERI 2015

Znesek v EUR

1.

Gasilska zveza Cerknica - za opremo in vozila -

2.

za vzdrževanje sakralnih objektov

3.

za vzdrževanje memorialne dediščine

3.544

4.

Vrtec Cerknica

3.887

5.

Knjižnica Cerknica

6.

O.Š. Cerknica

7.

O.Š. Rakek

6.500

8.

Glasbena šola Cerknica

4.500

SKUPAJ

Zaključni račun 2015

100.000
30.011

7.500
59.943

215.884

9

215.884
2.949.324

3.304.618

Tekoči
Tekoči-transferni
Investicijski

3.923.228

Investicijski-transferni

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 2015 Občina Cerknica ne izkazuje vračil danih bančnih posojil
oziroma depozitov.

C. RAČUN FINANCIRANJA – 583.643
DOLGOROČNA ZADOLŽITEV

Stanje
zadolžitve

Začetek

Konec

Višina

Namen kredita

zadolžitve

zadolžitve

zadolžitve

Kulturni dom v Cerk. - moratorij

2006-2011

2021

743.110,41

416.866,89

72.498,56

5.125,12 3M + 1,10 %

Kulturni dom v Cerk. - moratorij

2006-2011

2021

508.913,68

285.488,14

49.650,12

3.637,36 3M + 1,10 %

31.12.2015

Odplačilo

Obresti

Obr. mera

2015

2015

EURIBOR

Osnovna šola na Rakeku

2011

2027

970.000,00

541.583,85

96.999,96

7.065,79 3M + 1,15 %

Gradnja novega vrtca v Cerknici

2011

2027

1.500.000,00

1.108.333,49

99.999,96

15.958,38 3M + 1,30 %

Gradnja novega vrtca v Cerknici

2013

2028

2.000.000,00

1.724.137,50

137.931,00

27.299,52 6M + 1,41 %

Gradnja novega vrtca v Cerknici

2013

2028

1.000.000,00

865.921,82

67.039,08

11.082,76 3M + 1,20 %

Čista Ljubljanica - 1. sklop

2013

2034

900.000,00

823.728,80

45.798,72

11.788,12 6M + 1,42 %

Čista Ljubljanica - 2. sklop

2014

2024

300.000,00

286.238,55

13.725,60

4.173,68 6M + 1,30 %

7.922.024,09

6.052.299,04

583.643,00

SKUPAJ
Kratkoročni krediti
SKUPAJ

0
7.922.024,09

86.130,73
2.355,81

6052299,04

583.643,00

88.486,54

Neto financiranje znaša 1.326.256 EUR, od tega znaša odplačilo dolgoročnih kreditov 583.643 EUR
razlika, ki ostane v višini 742.613 EUR je presežek, ki se prenaša v proračun 2016.
Pripravila:
Leonida Matičič
Višja svetovalka za finance
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KONTO

OPIS

Sprejeti proračun
Veljavni proračun
2015
2015

Realizacija 2015

Indeks
2:1

Indeks
3:2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

SKUPAJ

P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

11.646.236 12.126.980 11.719.310 104
9.287.919
8.064.145

9.645.462
8.064.145

9.109.853 104
7.447.707 100

97
94
92

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

6.750.145

6.750.145

6.124.957

100

91

7000

DOHODNINA

6.750.145

6.750.145

6.124.957

100

91

703
7030
7031
7032
7033
704
7044
7047
706
7060

DAVKI NA PREMOŽENJE
DAVKI NA NEPREMIČNINE
DAVKI NA PREMIČNINE
DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA
DAVKI OD PROMETA NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
DAVKI NA POSEBNE STORITVE
DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV
DRUGI DAVKI
DRUGI DAVKI

1.114.000
1.013.000
1.000
20.000
80.000
200.000
4.000
196.000
0
0

1.114.000
1.013.000
1.000
20.000
80.000
200.000
4.000
196.000
0
0

1.178.780
1.026.407
904
38.279
113.190
143.970
2.092
141.878
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
0
0

106
101
90
191
141
72
52
72
0
0

1.223.774

1.581.317

1.662.146

129

105

832.800
100
200
832.500
4.400
4.400
46.500
46.500
0
340.074

1.069.507
100
200
1.069.207
4.400
4.400
46.500
46.500
0
460.910

1.228.872
100
4.521
1.224.251
6.817
6.817
59.960
59.960
0
366.497

128
100
100
128
100
100
100
100
0
136

115
100
2.261
115
155
155
129
129
0
80

71
710
7100
7102
7103
711
7111
712
7120
713
714

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU DIVIDEND
PRIHODKI OD OBRESTI
PRIHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
GLOBE IN DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
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7141

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

72

340.074

460.910

366.497

136

80

575.772

575.772

247.754

100

43

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV
PRIHODKI OD PRODAJE PREVOZNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH ZALOG

377.246
373.946
3.300
5.000
5.000

377.246
373.946
3.300
5.000
5.000

165.084
160.834
4.250
4.522
4.522

100
100
100
100
100

44
43
129
90
90

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV

193.526

193.526

78.148

100

40

0

0

52.837

0

0

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

720
7200
7201
721
7211
722
7220

PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV

7221

PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

193.526

193.526

25.311

100

13

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

0

0

0

0

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.782.545

1.905.745

2.361.703

107

124

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

687.746

568.760

1.157.802

83

204

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

687.746

568.760

1.157.802

83

204

1.094.799

1.336.985

1.203.901

122

90

7.735

7.735

0

100

0

1.087.064

1.329.250

1.203.901

122

91

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)

0

0

0

0

0

786

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

0

0

0

0

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

0

0

0

0

11.205.640 11.667.069 10.393.055 104

89

73
730
731

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

740
7400
741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU

7410

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA EU PREDPR. POMOČI

7413

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJO

78

II.
40
400
4000
4001
4002
4003

SKUPAJ

O D H O D K I (40+41+42+43)

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PLAČE IN DODATKI
REGRES ZA LETNI DOPUST
POVRAČILA IN NADOMESTILA
SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST
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2.953.356

3.213.383

2.949.324

109

92

512.068
438.482
12.950
30.270
20.000

512.468
438.482
12.950
30.270
20.000

503.259
448.410
8.867
26.825
12.511

100
100
100
100
100

98
102
68
89
63

13

4004
4009
401
4010
4011
4012
4013
4015
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4029
403
4031
409
4090
4091
4093

41
410
4102
411
4111
4112
4115
4119
412

SREDSTVA ZA NADURNO DELO
DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE
PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO
PREMIJE KOLEK. DOD. ZAVAROVANJA na podlagi ZKDPZJU
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE
IZDATKI ZA SLUŽBENA VOZILA
TEKOČE VZDRŽEVANJE
POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE
KAZNI IN ODŠKODNINE
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM
REZERVE
SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
PRORAČUNSKA REZERVA
SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
SUBVENCIJE
SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA
TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI
NADOMESTILA PLAČ
DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
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9.500
866
87.870
38.700
31.080
270
450
17.370
1.939.418
242.200
76.100
112.080
15.070
4.630
1.334.600
750
9.000
144.988
130.000
130.000
284.000
234.000
50.000
0

9.900
866
87.870
38.700
31.080
270
450
17.370
2.208.745
248.880
86.100
101.980
15.070
4.230
1.587.047
1.150
9.000
155.288
128.500
128.500
275.800
225.800
50.000
0

5.594
1.052
75.153
39.927
33.237
286
469
1.235
2.017.242
205.315
62.892
110.281
15.402
3.449
1.484.342
6.629
2.958
125.975
88.487
88.487
265.184
0
50.000
215.184

104
100
100
100
100
100
100
100
114
103
113
91
100
91
119
153
100
107
99
99
97
96
100
0

57
121
86
103
107
106
104
7
91
82
73
108
102
82
94
576
33
81
69
69
96
0
100
0

3.960.731

3.945.631

3.923.228

100

99

49.300
49.300
1.446.600
20.000
11.000
1.000
1.414.600
484.186

57.150
57.150
1.473.400
20.000
11.000
0
1.442.400
483.836

62.131
62.131
1.455.879
15.750
7.267
0
1.432.862
483.015

116
116
102
100
100
0
102
100

109
109
99
79
66
0
99
100
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4120
413
4130
4131
4132
4133
4135
414

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
TEKOČI TRANSFERI OBČINAM
TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE
TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ. JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI UP
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

420
4200
4202
4204
4205
4206
4208

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV
NAKUP OPREME
NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE
NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR, INVETICIJSKI INŽINIRING

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

484.186
1.980.645
102.030
50.000
5.000
1.640.654
182.961
0

483.836
1.931.245
102.030
59.400
5.000
1.592.654
172.161
0

483.015
1.922.203
99.910
59.300
5.000
1.584.251
173.742
0

100
98
100
119
100
97
94
0

100
100
98
100
100
99
101
0

4.075.052

4.291.554

3.304.618

105

77

4.075.052
25.000
68.100
2.172.463
1.200.105
280.384
329.000

4.291.554
106.000
69.320
2.399.385
1.230.915
199.384
286.550

3.304.618
81.000
59.163
2.076.068
827.513
182.347
78.527

105
424
102
110
103
71
87

77
76
85
87
67
91
27

216.500

216.500

215.884

100

100

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

132.000

132.000

133.555

100

101

4310

INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM

132.000

132.000

133.555

100

101

432
4323

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

84.500
84.500

84.500
84.500

82.329
82.329

100
100

97
97

440.596

459.911

1.326.256

104

288

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

431

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.

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

750
751

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

44 V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)

0

0

0

0

0

440
441

DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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VI.

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

0

0

0

0

0

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

583.700

583.700

583.643 100

100

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

583.700

583.700

583.643

100

100

ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM

583.700

583.700

583.643

100

100

-143.104

-123.789

742.613

87

-600

-583.700
-440.596

-583.700
-459.911

-583.643 100
-1.326.256 104
879.402

100
288

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

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550
5501

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA 9009
IX.

Zaključni račun 2015
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RAČUNOVODSKO POROČILO
DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH DNE 31.12.2015

V EUR

Sredstva na računu
Obvezna proračunska rezerva
Sredstva proračunskega sklada iz naslova okoljskih
dajatev za onesnaževanje okolja - odpadki
Sredstva proračunskega sklada iz naslova okoljskih
dajatev za onesnaževanje okolja - kanalizacije

1.
2.
3.
4.

1.354.289
43.387
82.004
200.000

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 2015 je bilo v sklad oblikovanih 50.000 EUR, plačanih refundacij za plače in računov pa v višini
6.613 EUR za kritje stroškov jesenskih poplav 2014.
Proračunska rezerva
PP - 1700




Stanje
01.01.2015

Stanje 01.01.2015
Oblikovanje 2015
Drugi splošni mat. in storitve
Nadomestilo izgublj.zaslužka

0

Skupaj

0

Povečanje z
oblikovanjem

Zmanjšanje za
naravne
nesreče

Stanje
31.12.2015

50.000
3.436
3.177
50.000

6.613

43.387

Namenska sredstva iz naslova okoljskih dajatev se vodijo preko skladov za namensko porabo in sicer
za omrežnino, odvajanje odpadnih voda in odpadke. Namenska sredstva za odpadke niso bila
porabljena. Stanje teh sredstev znaša 82.004 EUR.
Namenska sredstva iz naslova okoljskih dajatev se vodijo preko skladov za namensko porabo in sicer
za omrežnino, odvajanje odpadnih voda in odpadke. Namenska sredstva za omrežnino in odvajanje
odpadnih voda so bila porabljena le delno. Stanje teh sredstev znaša 200.000 EUR.

__________________________________________________________________________________
TERJATVE
Proračunsko leto zaključujemo s terjatvami v višini 554.579:
12 - kratkoročne terjatve do kupcev – 204.010
 stanarine – 112.300
 J.p.Komunala iz naslova najema komunalne infrastrukture – 78.546
z zapadlostjo v letu 2016
 razni kupci – 13.164
14



- do proračunskih uporabnikov – 52.673:
MSŠ – sofinanciranje prevozov na nevarnih poteh (zveri) – 18.742
MIR – sofinanciranje medobčinskega inšpektorata – 33.931
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17 - druge kratkoročne terjatve – 297.896:
 terjatve do davčnih zavezancev – nadzornik DURS – 260.859
 terjatve do neplačanih glob – nadzornik MIR – 16.046
 ZZZS – refundacije boleznin – 762
 subsidiarna odgovornost - 19.887
 ostale terjatve – 342
_______________________________________________________________________________

OBVEZNOSTI
Naše obveznosti znašajo 631.154
21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih – 45.140
iz naslova decembrskih plač, izplačanih v januarju 2016
22 – obveznosti do dobaviteljev – 333.267
z zapadlostjo v letu 2016.
23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja – 23.270
 obveznost DDV december 2015 – 14.450 (Va 31.01.2016)
 dajatve iz decembrskih plač – II. Bruto – 6.729 (Va 05.01.2016)
 Namenska sredstva AS Dolenja vas – 739
 Ostale obveznosti – 1.351
24 – obveznosti do proračunskih uporabnikov - 229.477
z zapadlostjo v letu 2016.
_______________________________________________________________________________
RAČUN FINANCIRANJA – 583.643
50

Zadolževanje – 0

55

Odplačilo dolga – 583.643

Odplačilo dolga iz najetih dolgoročnih kreditov.
_______________________________________________________________________________
SKLADI
Na podlagi poročila popisne komisije za popis neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter
zalog na dan 31.12.2015 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.
00
02
04

Vrsta
osnovnega
sredstva
Premoženjske pravice
Nepremičnine
Oprema in druga OS
Skupaj
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Nabavna
vrednost
252.337
49.622.393
6.408.526
56.283.256

Odpisana
vrednost
204.540
19.155.825
2.176.330
21.536.695

Sedanja
vrednost
47.797
30.466.568
4.232.196
34.746.561
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06 - Dolgoročne finančne naložbe v:


delnice
Zap.št.
1.
2.



Naložbe
Delnice - razne
Delnice – DEOS d.d.
Skupaj

Vrednost v €
10.482
67.000
77.482

Naložbe
Komunala Cerknica
RRA Pivka
Skupaj

Vrednost v €
771.839
11.337
783.176

kapitalske naložbe
Zap.št.
1.
2.

09 - Sredstva dana v upravljanje
Sredstva v upravljanju so usklajena na dan 31.12.2015 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 31.12.2015 je 20.113.201 EUR.
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Javni zavod
Knjižnica Cerknica
Glasbena šola Cerknica
Osnovna šola Rakek
Osnovna šola Cerknica
Zdravstveni dom Cerk.-LD
Vrtec Cerknica
Notranjski regijski park
Skupaj

Znesek v EUR
716.049
388.229
3.946.049
4.769.039
2.829.749
6.923.968
540.118
20.113.201

Posebni proračunski skladi vključuje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja:



odpadnih voda, ki so bila porabljena za obnove kanalizacij. Neporabljena sredstva v višini
200.000 ostajajo na skladu in se prenašajo v leto 2016.
sredstva iz naslova neporabljene najemnine za infrastrukturo odpadkov iz preteklih let v višini
82.004, ostajajo neporabljena in se prenašajo v leto 2016.

____________________________________________________________________________________
9009 – PRESEŽEK/ PRIMANKLJAJ
Bilanca stanja za leto 2015 izkazuje presežek v višini 742.613 EUR, presežek iz prejšnjih let pa je
136.789 EUR. Skupni presežek Občine Cerknica v višini 879.402 EUR se prenese v proračun za leto
2016.
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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 2015 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 2015 je razvidno, da smo prihodke realizirali 97 % od načrtovanih v skupni višini
11.719.310 EUR, kar kaže na odlično delo občinske uprave pri realizaciji proračuna.
Odhodki proračuna za leto 2015 so bili realizirani v višini 10.393.055 EUR oziroma v višini 89%.
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, glede na težko situacijo v državi in ZUJF-a, 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 2015 pa je revizijo nad finančnim
poslovanjem Občine Cerknica opravljal Inštitut za javno finančno pravo, Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana.
OCENA UČINKA POSLOVANJA
Odlok o proračunu za leto 2015 je bil zastavljen razvojno naravnano. V tem letu so se zaključili trije veliki
investicijski projekti, s katerimi smo v zadnjih letih pridobili veliko sredstev Evropske unije in državnega
proračuna.
Z zakonom določene naloge Občine Cerknica so bile v celoti in pravočasno realizirane.
Pripravila:
Leonida Matičič
Višja svetovalka za finance
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

Opis

Proračun 2015

Realizacija 2015

Indeks

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Župan

114.822,13

94.271,22

82

79.822,13

61.040,00

76

79.822,13

61.040,00

76

01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019003

Dejavnost župana in podžupanov

79.822,13

61.040,00

76

Plače in drugi izdatki župana

63.172,13

50.504,80

80

4000

PLAČE IN DODATKI

46.652,13

40.734,35

87

4001

REGRES ZA LETNI DOPUST

700,00

0,00

0

4002

POVRAČILA IN NADOMESTILA

2.650,00

1.183,57

45

4010

PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

6.400,00

2.523,45

39

4011

PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

5.080,00

2.888,07

57

4012

PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

40,00

24,42

61

4013

PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

4015

PREMIJE KOLEK. DOD.ZAVAROVANJA na podlagi ZKDPZJU

4024

IZDATKI ZA SLUŽBENA VOZILA

0100

0140
4029

80,00

40,73

51

1.570,00

48,22

3

0,00

3.061,99

0

Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana

16.650,00

10.535,20

63

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

16.650,00

10.535,20

63

35.000,00

33.231,22

95

35.000,00

33.231,22

95

04

SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov

35.000,00

33.231,22

95

Prireditve in sponzorstva, protokolarne zadeve

35.000,00

33.231,22

95

4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

25.000,00

14.675,84

59

4021

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

7.000,00

10.734,35

153

4023

PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE

0,00

1.495,00

0

4026

POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE

0,00

3.125,64

0

4029

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

0,00

150,39

0

1800
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4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

4133

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

20

Občinska uprava

3.000,00

2.950,00

98

0,00

100,00

0

12.038.555,53

10.775.298,68

90

2.100,00

1.262,27

60

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

2.100,00

1.262,27

60

02029001

Urejanje na področju fiskalne politike

2.100,00

1.262,27

60

Drugi odhodki in provizije

2.100,00

1.262,27

60

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

2.100,00

1.262,27

60

187.766,00

141.190,49

75

187.766,00

141.190,49

75

2000
4029

04

SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001

Obveščanje domače in tuje javnosti

10.000,00

3.919,92

39

Objave občinskih predpisov

10.000,00

3.919,92

39

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

10.000,00

3.919,92

39

177.766,00

137.270,57

77

53.300,00

50.313,62

94

1902
4020
04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0203

Vzdrževanje ostalih občinskih objektov
4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

500,00

3.242,79

649

4022

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

31.000,00

24.194,78

78

4025

TEKOČE VZDRŽEVANJE

21.800,00

22.876,05

105

Dom na Slivnici

13.000,00

5.956,95

46

0204
4204

NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

8.000,00

0,00

0

4205

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

5.000,00

5.956,95

119

Nakup (menjava) stanovanja

25.000,00

0,00

0

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV

25.000,00

0,00

0

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvršiteljev in notarjev

5.466,00

0,00

0

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

5.466,00

0,00

0

Odkupi objektov

81.000,00

81.000,00

100

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV

81.000,00

81.000,00

100

897.705,90

875.884,94

98

0208
4200
0209
4029
146003
4200

06

Zaključni račun 2015

LOKALNA SAMOUPRAVA

23

0601

Delovanje na področju LS ter koordinacija vladne in lokalne ravni

18.700,00

18.635,75

100

06019002

Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

3.300,00

3.270,39

99

Sodelovanje občine v združenjih lokalnih skupnosti

3.300,00

3.270,39

99

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

3.300,00

3.270,39

99

Povezovanje lokalnih skupnosti

15.400,00

15.365,36

100

Regionalni razvojni programi Notranjsko -kraške regije

15.400,00

15.365,36

100

TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PUP

15.400,00

15.365,36

100

Dejavnost občinske uprave

879.005,90

857.249,19

98

Administracija občinske uprave

827.005,90

805.620,67

97

Plače občinske uprave

504.466,26

500.171,21

99

4000

PLAČE IN DODATKI

365.000,00

389.760,89

107

4001

REGRES ZA LETNI DOPUST

10.000,00

7.220,00

72

4002

POVRAČILA IN NADOMESTILA

24.000,00

22.541,46

94

4003

SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST

20.000,00

7.624,17

38

4004

SREDSTVA ZA NADURNO DELO

9.900,00

5.594,20

57

4009

DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

866,26

1.051,52

121

4010

PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

32.300,00

35.617,54

110

4011

PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

26.000,00

28.917,70

111

4012

PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

230,00

249,42

108

4013

PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

370,00

407,80

110

4015

PREMIJE KOLEK. DOD.ZAVAROVANJA na podlagi ZKDPZJU

15.800,00

1.186,51

8

Medobčinski inšpektorat

100.029,64

98.484,50

98

TEKOČI TRANSFERI OBČINAM

100.029,64

98.484,50

98

3.500,00

3.455,40

99

01601
4029
06019003
2500
4135

0603
06039001
020001

020002
4130
020100

Sodni stroški, storitve odvetnikov in sodnih izvršiteljev
4029

3.500,00

3.455,40

99

Pisarniški in splošni material in storitve

42.000,00

41.570,35

99

4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

42.000,00

41.475,68

99

4202

NAKUP OPREME

0,00

94,67

0

020101
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020102

Posebni material in storitve

4.300,00

1.006,30

23

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

4.300,00

1.006,30

23

Stroški energije, vode, komunalne storitve in komunikacij

33.230,00

33.108,09

100

4022

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

33.230,00

33.047,07

99

4025

TEKOČE VZDRŽEVANJE

0,00

61,02

0

Prevozni stroški in storitve

10.220,00

8.060,99

79

4023

PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE

10.220,00

8.060,99

79

4024

IZDATKI ZA SLUŽBENA VOZILA

0,00

0,00

0

Izdatki za službena potovanja

4.230,00

223,34

5

IZDATKI ZA SLUŽBENA VOZILA

4.230,00

223,34

5

Tekoče vzdrževanje

37.000,00

35.575,84

96

TEKOČE VZDRŽEVANJE

37.000,00

35.575,84

96

Poslovne najemnine in zakupnine

1.150,00

1.102,70

96

POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE

1.150,00

1.102,70

96

31.660,00

31.044,66

98

4.880,00

4.880,00

100

4021
020103

020104

020105
4024
020106
4025
020107
4026
020108

Drugi operativni odhodki
4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

4021

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

4025

TEKOČE VZDRŽEVANJE

4026

POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE

4029
0202

0,00

1.309,71

0

4.900,00

4.721,74

96

0,00

868,58

0

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

21.880,00

19.264,63

88

Nakup opreme, računalnikov in programske opreme

55.220,00

51.817,29

94

0,00

950,62

0

4021

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

4202

NAKUP OPREME

55.220,00

50.866,67

92

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem za delovanje občinske uprav

52.000,00

51.628,52

99

Investicijsko vzdrževanje stavbe Cesta 4. maja 53

52.000,00

51.628,52

99

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

52.000,00

51.628,52

99

232.300,00

231.600,28

100

232.300,00

231.600,28

100

06039002
0205
4205

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Civilna zaščita in protipožarna varnost
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25

07039001

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

36.600,00

35.524,07

97

Plačilo storitev - usposabljanje

22.600,00

22.182,46

98

4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

11.000,00

7.231,03

66

4021

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

1.500,00

0,00

0

4022

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

2.750,00

3.573,38

130

4023

PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE

850,00

1.096,14

129

4029

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

6.500,00

281,91

4

4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

0,00

10.000,00

0

Dotacije po pogodbah -oprema in usposabljanje

9.000,00

9.000,00

100

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

9.000,00

9.000,00

100

Nabava opreme Civilna zaščita

5.000,00

4.341,61

87

4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

4.000,00

3.393,43

85

4202

NAKUP OPREME

1.000,00

948,18

95

195.700,00

196.076,21

100

Dot. za program Gasilski zvezi, funk. stroški

27.000,00

27.000,00

100

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

27.000,00

27.000,00

100

Dot. društvom, funkcionalni stroški. stroški

13.300,00

13.185,00

99

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

13.300,00

13.185,00

99

Vzdrževanje opreme, domov

35.000,00

35.491,21

101

0,00

3.250,71

0

35.000,00

32.240,50

92

Nabava opreme

100.000,00

100.000,00

100

INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

100.000,00

100.000,00

100

Izobraževanje gasilcev

19.500,00

19.500,00

100

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

120001

120002
4120
120003

07039002

Protipožarna varnost
121001
4120
121002
4120
121003
4022

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

4025

TEKOČE VZDRŽEVANJE

121004
4310
121005
4120
121007
4120

08
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19.500,00

19.500,00

100

Jubileji gasilskih društev

900,00

900,00

100

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

900,00

900,00

100

8.000,00

5.948,79

74

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

26

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

8.000,00

5.948,79

74

08029001

Prometna varnost

8.000,00

5.948,79

74

SPV

8.000,00

5.948,79

74

0,00

134,20

0

4.000,00

1.567,03

39

0,00

22,15

0

4.000,00

4.225,41

106

108.000,00

91.452,95

85

108.000,00

91.452,95

85

0306
4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

4021

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

4024

IZDATKI ZA SLUŽBENA VOZILA

4029

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001

Povečanje zaposljivosti

108.000,00

91.452,95

85

Javna dela

108.000,00

91.452,95

85

2200
4000

PLAČE IN DODATKI

26.830,00

17.914,36

67

4001

REGRES ZA LETNI DOPUST

2.250,00

1.647,36

73

4002

POVRAČILA IN NADOMESTILA

3.620,00

3.099,91

86

4010

PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

0,00

1.786,16

0

4011

PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

0,00

1.430,87

0

4012

PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

0,00

12,16

0

4013

PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

0,00

20,17

0

4021

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

300,00

0,00

0

4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

15.000,00

6.460,17

43

4133

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

22.000,00

29.691,21

135

4135

TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI UP

38.000,00

29.390,58

77

160.252,32

149.654,45

93

5.550,00

5.514,20

99

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

11029003

Zemljiške operacije

5.000,00

4.991,46

100

Urejanje poljskih poti

5.000,00

4.991,46

100

TEKOČE VZDRŽEVANJE

5.000,00

4.991,46

100

550,00

522,74

95

090101
4025
11029004
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Ukrepi za stabilizacijo trga

27

090004

Neposredna plačila v kmetijstvu

550,00

522,74

95

4102

SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

300,00

0,00

0

4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

250,00

522,74

209

12.300,00

11.323,75

92

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

11039001

Delovanje služb in javnih zavodov

2.300,00

2.380,51

104

Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

2.300,00

2.380,51

104

0,00

2.380,51

0

2.300,00

0,00

0

Zdravstveno varstvo rastlin in živali

10.000,00

8.943,24

89

Zdravstveno varstvo živali - oskrba zapuščenih živali

10.000,00

8.943,24

89

4021

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

10.000,00

0,00

0

4102

SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

0,00

8.943,24

0

142.402,32

132.816,50

93

090005
4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

4133

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

11039002
090201

1104

Gozdarstvo

11049001

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

142.402,32

132.816,50

93

Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

142.402,32

132.816,50

93

TEKOČE VZDRŽEVANJE

142.402,32

132.816,50

93

48.000,00

28.264,22

59

48.000,00

28.264,22

59

10030
4025

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

48.000,00

28.264,22

59

Lokalni energetski koncept - akcijski načrt

12.000,00

12.025,56

100

0,00

4.683,60

0

2.000,00

1.851,96

93

1442
4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

4025

TEKOČE VZDRŽEVANJE

4208

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR, INVETICIJSKI INŽINIRING

10.000,00

5.490,00

55

Projektna dokumentacija za energetske sanacije

36.000,00

16.070,30

45

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR, INVETICIJSKI INŽINIRING

36.000,00

16.070,30

45

Operacionalizacija LEK

0,00

168,36

0

TEKOČE VZDRŽEVANJE

0,00

168,36

0

1.371.644,64

1.301.806,47

95

1443
4208
1444
4025

13
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PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

28

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
100101
4025
100201
4025

13029002
100202

1.371.644,64

1.301.806,47

95

1.022.804,64

968.977,32

95

Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

458.902,32

452.118,27

99

TEKOČE VZDRŽEVANJE

458.902,32

452.118,27

99

Tekoče vzdrževanje ulic in poti

563.902,32

516.859,05

92

TEKOČE VZDRŽEVANJE

563.902,32

516.859,05

92

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

161.000,00

147.144,76

91

30.000,00

23.556,47

79

Avtobusna postajališča in kolesarnice
4029

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

0,00

4.124,82

0

4205

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

30.000,00

19.431,65

65

Ureditev Cerknice

81.000,00

79.950,15

99

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

81.000,00

79.950,15

99

Rekonstrukcija lokalne ceste Sv.Vid-Župeno II. faza

10.000,00

3.843,00

38

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR, INVETICIJSKI INŽINIRING

10.000,00

3.843,00

38

Asfaltiranje javnih poti v občini

40.000,00

39.795,14

99

NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

40.000,00

39.795,14

99

Cestna razsvetljava

181.640,00

180.438,15

99

Vzdrževanje javne razsvetljave

144.440,00

144.351,03

100

0,00

1.006,19

0

144.440,00

143.344,84

99

25.000,00

23.904,20

96

0,00

4.468,58

0

100408
4205
100433
4208
100436
4204
13029004
114001
4022

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

4025

TEKOČE VZDRŽEVANJE

114004

Dograditev javne razsvetljave
4025

TEKOČE VZDRŽEVANJE

4204

NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

25.000,00

19.435,62

78

Praznična osvetlitev

12.200,00

12.182,92

100

4021

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

12.200,00

7.748,22

64

4025

TEKOČE VZDRŽEVANJE

0,00

4.434,70

0

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

6.200,00

5.246,24

85

Rekonstrukcija Ljubljanske ceste Rakek

6.200,00

5.246,24

85

114005

13029006
100418
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29

4021

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

0,00

437,07

0

4027

KAZNI IN ODŠKODNINE

0,00

2.957,50

0

4204

NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

6.200,00

1.851,67

30

129.047,00

112.989,92

88

62.850,00

59.188,18

94

62.850,00

59.188,18

94

Sofinanciranje svetovalnih dejavnosti

7.000,00

7.000,00

100

4102

SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

1.000,00

1.000,00

100

4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

6.000,00

6.000,00

100

Intervencije za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva

55.850,00

52.188,18

93

SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

55.850,00

52.188,18

93

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

66.197,00

53.801,74

81

14039001

Promocija občine

8.200,00

8.200,00

100

Sofinanciranje pustne prireditve

8.200,00

8.200,00

100

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

8.200,00

8.200,00

100

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

57.997,00

45.601,74

79

Turistične akcije- table, propagandni material

11.900,00

3.185,42

27

4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

11.900,00

1.477,42

12

4202

NAKUP OPREME

0,00

1.708,00

0

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
2400

2403
4102

1901
4120
14039002
1600

1601

Tek ob Cerkniškem jezeru

1.300,00

1.300,00

100

4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

1.300,00

0,00

0

4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

0,00

1.300,00

0

CLLD - LAS Notranjska

850,00

0,00

0

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

850,00

0,00

0

RDO Postojnska jama - Zeleni kras

12.347,00

12.347,00

100

4133

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

12.347,00

0,00

0

4135

TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI UP

0,00

12.347,00

0

9.100,00

7.386,92

81

1602
4133
1607

1609
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Projekt RURAL DESIGN

30

4003

SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST

4202

NAKUP OPREME

4208

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR, INVETICIJSKI INŽINIRING

1610
4120

0,00

4.886,92

0

9.100,00

0,00

0

0,00

2.500,00

0

Dotacije društvom na podlagi razpisa

22.500,00

21.382,40

95

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

22.500,00

21.382,40

95

2.751.836,30

2.512.388,61

91

2.467.136,30

2.241.840,61

91

152.355,30

114.491,53

75

Sanacije divjih odlagališč

4.000,00

437,82

11

TEKOČE VZDRŽEVANJE

4.000,00

437,82

11

Pokrivanje stroškov odvoza komunalnih odpadkov

5.000,00

3.070,38

61

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki
113004
4025
113006
4135
113008

TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI UP
Obnova infrastrukture za komunalne odpadke

5.000,00

3.070,38

61

46.105,30

15.184,00

33

0,00

15.184,00

0

4093

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

4205

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

46.105,30

0,00

0

Sanacija odlagališča komunalnih odpadkov

97.250,00

95.799,33

99

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

97.250,00

95.799,33

99

2.314.781,00

2.127.349,08

92

83.360,00

46.947,89

56

113010
4205
15029002

Ravnanje z odpadno vodo
100437

Sanacija meteornih voda
4205

111004
4204
111007

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

83.360,00

46.947,89

56

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 1. sklop

513.297,00

444.803,88

87

NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

513.297,00

444.803,88

87

Obnova kanalizacijskih sistemov

300.000,00

287.955,71

96

0,00

200.000,00

0

300.000,00

87.955,71

29

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 2. sklop (Občina Cerknica)

1.408.124,00

1.338.276,07

95

NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

1.408.124,00

1.338.276,07

95

10.000,00

9.365,53

94

4093

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

4205

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

111009
4204
111010
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Subvencija odvoza grezničnih odpadnih voda

31

4135

TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI UP

10.000,00

9.365,53

94

284.700,00

270.548,00

95

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

284.700,00

270.548,00

95

Notranjski regijski park

146.500,00

132.348,00

90

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

146.500,00

132.348,00

90

TIC

36.000,00

36.000,00

100

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

36.000,00

36.000,00

100

Kulturni dom

89.500,00

89.500,00

100

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

89.500,00

89.500,00

100

Prireditve

12.700,00

12.700,00

100

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

12.700,00

12.700,00

100

1.219.405,00

922.183,60

76

340.750,00

184.337,50

54

340.750,00

184.337,50

54

75.000,00

24.697,20

33

0,00

138,62

0

1505

Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001
2300
4133
2310
4133
2320
4133
2330
4133

16

PROSTORSKO PLANIR. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAV.

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003

Prostorsko načrtovanje
1400

Prostorski akti in dokumentacija
4029

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

4208

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR, INVETICIJSKI INŽINIRING

75.000,00

24.558,58

33

Geodetske storitve

10.000,00

5.587,60

56

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

10.000,00

5.587,60

56

Kanalizacijski in vodovodni sistemi v občini

1410
4021
142001

64.750,00

13.610,96

21

4021

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

0,00

1.479,25

0

4022

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

0,00

1.379,85

0

4029

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

0,00

79,30

0

4202

NAKUP OPREME

0,00

1.830,00

0

4208

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR, INVETICIJSKI INŽINIRING

64.750,00

8.842,56

14

Projekt pločniki

31.000,00

10.649,63

34

0,00

1.438,63

0

31.000,00

9.211,00

30

142002
4021

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

4208

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR, INVETICIJSKI INŽINIRING
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142004
4204
142005
4205
1440
4025
1441
4208

BRV "Za Mlinom" v Cerknici

5.000,00

3.625,94

73

NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

5.000,00

3.625,94

73

Rušenje objektov

100.000,00

87.736,33

88

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

100.000,00

87.736,33

88

Kataster vodovod, kanalizacija

45.000,00

31.418,50

70

TEKOČE VZDRŽEVANJE

45.000,00

31.418,50

70

Baza podatkov za BCP in komunalni prispevek

10.000,00

7.011,34

70

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR, INVETICIJSKI INŽINIRING

10.000,00

7.011,34

70

563.530,00

454.998,42

81

508.030,00

412.040,02

81

Analize pitne vode

1.000,00

0,00

0

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

1.000,00

0,00

0

Obnova vodovodnih sistemov

300.000,00

209.396,91

70

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

300.000,00

209.396,91

70

Rekonstrukcija vodovodnega sistema Begunje III. faza

207.030,00

202.643,11

98

NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

207.030,00

202.643,11

98

Druge komunalne dejavnosti

55.500,00

42.958,40

77

Hortikulturne ureditve javnih površin ter otroških igrišč

20.000,00

17.322,32

87

TEKOČE VZDRŽEVANJE

20.000,00

17.322,32

87

Ureditev tržnice v Cerknici

25.700,00

25.636,08

100

NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

25.700,00

25.636,08

100

Ureditev brvi pri Tržnici Cerknica

9.800,00

0,00

0

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR, INVETICIJSKI INŽINIRING

9.800,00

0,00

0

116.200,00

114.819,37

99

Drugi programi na stanovanjskem področju

116.200,00

114.819,37

99

Gospodarjenje s stanovanji

116.200,00

114.819,37

99

38.000,00

40.705,71

107

1.700,00

2.046,50

120

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo
112001
4021
112019
4205
112023
4204

16039005
1101
4025
142003
4204
142006
4208

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003
1302
4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

4022

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE
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4025

TEKOČE VZDRŽEVANJE

24.500,00

17.741,99

72

4026

POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE

0,00

294,73

0

4029

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

0,00

3.443,23

0

4205

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

52.000,00

50.587,21

97

198.925,00

168.028,31

84

1606

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

16069002

Nakup zemljišč

198.925,00

168.028,31

84

Odkupi zemljišč in odškodnine za zemljišča

198.925,00

168.028,31

84

12.000,00

7.667,60

64

9.000,00

0,00

0

11.000,00

10.472,56

95

166.925,00

149.888,15

90

161.122,33

160.937,64

100

73.922,33

73.922,33

100

146001
4021

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

4027

KAZNI IN ODŠKODNINE

4029

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

4206

NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov

73.922,33

73.922,33

100

Preventivni programi

23.400,48

23.400,48

100

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

23.400,48

23.400,48

100

Reševalna služba

50.521,85

50.521,85

100

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

50.521,85

50.521,85

100

87.200,00

87.015,31

100

0701
4133
0702
4133

1707

Drugi programi na področju zdravstva

17079001

Nujno zdravstveno varstvo

59.400,00

59.300,49

100

Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

59.400,00

59.300,49

100

TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA

59.400,00

59.300,49

100

Mrliško ogledna služba

27.800,00

27.714,82

100

Mrliško pregledna služba

27.800,00

27.714,82

100

4021

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

23.800,00

22.965,44

96

4023

PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE

4.000,00

4.749,38

119

1.235.899,04

1.015.179,60

82

32.459,00

32.459,01

100

0703
4131
17079002
0704

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine
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18029002
0620
4206

Premična kulturna dediščina

32.459,00

32.459,01

100

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

32.459,00

32.459,01

100

NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

32.459,00

32.459,01

100

631.266,04

617.904,59

98

1803

Programi v kulturi

18039001

Knjižničarstvo in založništvo

390.724,00

390.724,00

100

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

344.524,00

344.524,00

100

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

344.524,00

344.524,00

100

Nakup knjig Knjižnica J. Udoviča Cerknica,Enota Rakek

38.700,00

38.700,00

100

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

060100
4133
060101
4133
060102
4323
060103
4323
18039002
060401

38.700,00

38.700,00

100

Oprema knjižnice

4.500,00

4.500,00

100

INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

4.500,00

4.500,00

100

Splošna amortizacija

3.000,00

3.000,00

100

INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

3.000,00

3.000,00

100

Umetniški programi

4.000,00

4.037,54

101

Kulturni dom Cerknica - vodenje in izvedba programa

4.000,00

4.037,54

101

0,00

543,91

0

4026

POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE

4029

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

4.000,00

3.493,63

87

Ljubiteljska kultura

81.350,00

80.444,90

99

Programi na podlagi razpisov

67.350,00

66.444,90

99

4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

67.350,00

66.067,45

98

4133

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

0,00

377,45

0

Javni sklad za ljubiteljsko kulturo

5.000,00

5.000,00

100

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE

5.000,00

5.000,00

100

Programi na podlagi javnega poziva - prireditve občinskega pomena

9.000,00

9.000,00

100

18039003
060300

060301
4132
060303
4120
18039004
2600
4020
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TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

9.000,00

9.000,00

100

Mediji in avdiovizualna kultura

81.692,04

75.763,46

93

Informativna dejavnost

27.000,00

21.095,29

78

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

27.000,00

17.912,38

66

35

4026

POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE

0,00

633,89

0

4029

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

0,00

2.549,02

0

Slivniški pogledi

54.692,04

54.668,17

100

4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

27.900,00

38.373,94

138

4022

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

0,00

6.311,51

0

4029

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

26.792,04

9.982,72

37

Drugi programi v kulturi

73.500,00

66.934,69

91

Kulturni dom Cerknica - funkcionalni stroški

30.500,00

27.382,53

90

2601

18039005
060402
4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

4.500,00

7.054,63

157

4022

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

16.000,00

17.770,96

111

4025

TEKOČE VZDRŽEVANJE

10.000,00

2.556,94

26

Oprema kulturnega doma

4.000,00

3.715,68

93

NAKUP OPREME

4.000,00

3.715,68

93

30.000,00

30.108,68

100

0,00

98,18

0

30.000,00

30.010,50

100

060404
4202
0605

Spomeniško - varstvene akcije za sakralne objekte
4029

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

4310

INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

0606

Vzdrževanje memorialne dediščine

7.000,00

5.727,80

82

4025

TEKOČE VZDRŽEVANJE

7.000,00

2.183,80

31

4310

INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

0,00

3.544,00

0

Investicijski transferi - sofinanciranje JSRS ( razpisi )

2.000,00

0,00

0

INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

2.000,00

0,00

0

572.174,00

364.816,00

64

0610
4310

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001

Programi športa

527.134,00

323.552,61

61

Financiranje programov športa na podlagi razpisa

152.000,00

150.506,48

99

4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

152.000,00

144.316,48

95

4133

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

0,00

6.190,00

0

Športna zveza Cerknica

5.000,00

5.000,00

100

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

5.000,00

5.000,00

100

080100

080101
4120
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080201

33.000,00

32.936,44

100

4020

Športna dvorana Cerknica
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

8.000,00

7.846,51

98

4022

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

6.900,00

7.773,05

113

4025

TEKOČE VZDRŽEVANJE

18.100,00

17.316,88

96

Telovadnica Rakek

5.800,00

5.699,68

98

4022

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

4.700,00

4.084,18

87

4025

TEKOČE VZDRŽEVANJE

1.100,00

1.615,50

147

Nogometno igrišče Cerknica - Koleno

8.400,00

8.371,78

100

4022

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

3.700,00

4.591,84

124

4025

TEKOČE VZDRŽEVANJE

4.300,00

2.279,94

53

4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

400,00

1.500,00

375

35.800,00

35.744,66

100

2.000,00

764,95

38

33.800,00

32.479,71

96

080202

080203

080204

Nogometno igrišče Rakek - Športni park Rakek
4022

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

4025

TEKOČE VZDRŽEVANJE

4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

0,00

1.500,00

0

4208

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR, INVETICIJSKI INŽINIRING

0,00

1.000,00

0

Športna dvorana Grahovo

200,00

158,69

79

TEKOČE VZDRŽEVANJE

200,00

158,69

79

Športna dvorana RAKEK

201.034,00

0,00

0

4204

NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

161.034,00

0,00

0

4208

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR, INVETICIJSKI INŽINIRING

40.000,00

0,00

0

Športni park Grahovo

5.900,00

5.245,80

89

4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

5.000,00

4.204,83

84

4022

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

0,00

486,32

0

4025

TEKOČE VZDRŽEVANJE

900,00

554,65

62

Zunanje igrišče pri O.Š. Begunje

100,00

55,29

55

TEKOČE VZDRŽEVANJE

100,00

55,29

55

71.800,00

71.732,94

100

080205
4025
080207

080208

080210
4025
080212
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Zunanje igrišče pri OŠ Cerknica

37

4025

TEKOČE VZDRŽEVANJE

4205

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

1.700,00

530,70

31

70.100,00

71.202,24

102

Zunanje igrišče pri telovadnici Rakek

8.100,00

8.100,85

100

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

8.100,00

8.100,85

100

Programi za mladino

45.040,00

41.263,39

92

Programi

31.000,00

31.000,00

100

4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

31.000,00

25.852,83

83

4135

TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI UP

0,00

5.147,17

0

080214
4205
18059002
051000

052000

Projekti

9.140,00

8.363,39

92

4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

9.140,00

2.597,50

28

4133

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

0,00

1.793,83

0

4135

TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI UP

0,00

3.972,06

0

Veter v laseh, s športom proti drogi

1.900,00

1.900,00

100

4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

1.900,00

0,00

0

4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

0,00

1.900,00

0

Pomoč mladim

2.000,00

0,00

0

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

2.000,00

0,00

0

Investicije in inv. vzdrževanje prostorov za mlade

1.000,00

0,00

0

TEKOČE VZDRŽEVANJE

1.000,00

0,00

0

19

IZOBRAŽEVANJE

1.993.111,00

1.972.106,89

99

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.430.600,00

1.418.475,56

99

19029001

Vrtci

1.426.600,00

1.415.975,12

99

Plačilo razlike med ceno prog. in plač. staršev

809.000,00

808.894,60

100

DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

809.000,00

808.894,60

100

Materialni stroški - financiranje ostalih programov

517.800,00

509.549,09

98

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

517.800,00

509.549,09

98

Investicijski transfer - obnova osnovnih sredstev

6.000,00

3.886,74

65

INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

6.000,00

3.886,74

65

0530

0550
4120
0560
4025

050101
4119
050102
4133
050103
4323
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38

0502
4119
19029002
0504
4135

Plačilo razlike med ceno prog. - vrtci drugih občin

93.800,00

93.644,69

100

DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

93.800,00

93.644,69

100

Druge oblike varstva in vzgoje otrok

4.000,00

2.500,44

63

Sofinanciranje zasebnega varstva otrok

4.000,00

2.500,44

63

TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI UP

4.000,00

2.500,44

63

392.511,00

391.714,22

100

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001

Osnovno šolstvo

323.041,00

322.244,22

100

Financiranje materialnih stroškov - O.Š.Cerknica

167.865,00

167.865,00

100

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

030101
4133
030102
4323
030103
4323
030201
4133
030202
4323
0303
4130
030701
4205
19039002
030401
4133
030403
4120
030404
4323
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167.865,00

167.865,00

100

Splošna amortizacija - O.Š.Cerknica

30.000,00

30.000,00

100

INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

30.000,00

30.000,00

100

Investicijski transferi za obnovo - O.Š.Cerknica

30.000,00

29.942,63

100

INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

30.000,00

29.942,63

100

Financiranje materialnih stroškov - O.Š.Rakek

80.676,00

80.676,00

100

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

80.676,00

80.676,00

100

Splošna amortizacija - O.Š.Rakek

6.500,00

6.500,00

100

INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

6.500,00

6.500,00

100

Šola s prilagojenim programom Postojna

2.000,00

1.425,15

71

TEKOČI TRANSFERI OBČINAM

2.000,00

1.425,15

71

OŠ Cerknica - igrišče

6.000,00

5.835,44

97

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

6.000,00

5.835,44

97

Glasbeno šolstvo

69.470,00

69.470,00

100

Financiranje materialnih stroškov - Glasbena šola

54.970,00

54.970,00

100

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

54.970,00

54.970,00

100

Godbeniška šola Cerknica

5.000,00

5.000,00

100

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

5.000,00

5.000,00

100

Splošna amortizacija - Glasbena šola

4.500,00

4.500,00

100

INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

4.500,00

4.500,00

100

39

030405
4133

Stoletnica smrti Frana Gerbiča

5.000,00

5.000,00

100

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

5.000,00

5.000,00

100

170.000,00

161.917,11

95

1906

Pomoči šolajočim

19069001

Pomoči v osnovnem šolstvu

170.000,00

161.917,11

95

Šolski prevozi

135.000,00

128.976,83

96

DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

135.000,00

128.976,83

96

Šolski prevozi - za otroke s posebnimi potrebami

35.000,00

32.940,28

94

DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

35.000,00

32.940,28

94

544.366,00

530.318,17

97

26.711,00

21.987,92

82

030501
4119
030502
4119

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

20029001

Drugi programi v pomoč družini

26.711,00

21.987,92

82

Pomoč novorojenčkom

20.000,00

17.510,34

88

0,00

1.760,34

0

20.000,00

15.750,00

79

Projekt varna hiša

6.711,00

4.477,58

67

TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI UP

6.711,00

4.477,58

67

517.655,00

508.330,25

98

93.050,00

86.345,73

93

2.400,00

2.152,15

90

040206
4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

4111

DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA

0410
4135

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

20049001

Centri za socialno delo
040301

Dejavnost Centra za socialno delo
4135

040303
4135
040304
4135
20049002
040207
4119
20049003
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TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI UP

2.400,00

2.152,15

90

Izvajanje službe za pomoč na domu

74.600,00

69.745,52

93

TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI UP

74.600,00

69.745,52

93

Vodenje in koordiniranje službe za pomoč na domu

16.050,00

14.448,06

90

TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI UP

16.050,00

14.448,06

90

Socialno varstvo invalidov

2.000,00

0,00

0

Izplačila družinskemu pomočniku

2.000,00

0,00

0

DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

2.000,00

0,00

0

315.000,00

314.675,49

100

Socialno varstvo starih

40

0406

Splošni socialni zavodi

150.500,00

150.243,57

100

0,00

2.306,94

0

DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

150.500,00

147.936,63

98

Posebni socialni zavodi

164.500,00

164.431,92

100

DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

164.500,00

164.431,92

100

Socialno varstvo materialno ogroženih

63.600,00

63.304,03

100

Regresiranje letovanja otrok

4.800,00

4.774,89

99

DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

4.800,00

4.774,89

99

Regresiranje prehrane učencev in dijakov

500,00

90,00

18

DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

500,00

90,00

18

Ostale pomoči in šolske potrebščine

11.000,00

10.626,97

97

4112

TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI

11.000,00

7.266,97

66

4119

DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

0,00

3.360,00

0

Subvencioniranje najemnin socialnih stan.

46.000,00

46.656,96

101

DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

46.000,00

46.656,96

101

1.300,00

1.155,21

89

4029

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

4119
0407
4119
20049004
040202
4119
040203
4119
040204

040205
4119
0409

Plačilo pogrebnih stroškov
4119

1.300,00

1.155,21

89

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

44.005,00

44.005,00

100

Strokovna služba OO Rdečega križa Cerknica

22.405,00

22.405,00

100

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

22.405,00

22.405,00

100

Dotacije na podlagi razpisa - območnim humanitarnim organizacijam

19.800,00

19.800,00

100

4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

19.800,00

17.696,25

89

4133

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

0,00

343,75

0

4135

TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI UP

0,00

1.760,00

0

Dotacije na podlagi razpisa - regijskim humanitarnim organizacijam

1.800,00

1.800,00

100

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

1.800,00

1.800,00

100

712.200,00

672.129,39

94

712.200,00

672.129,39

94

20049006
040305
4120
040400

040500
4120

DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201

Servisiranje javnega dolga
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22019001
2100
4031
2101
5501

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

712.200,00

672.129,39

94

Plačila obresti

128.500,00

88.486,54

69

PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM

128.500,00

88.486,54

69

Odplačilo kredita

583.700,00

583.642,85

100

ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM

583.700,00

583.642,85

100

275.800,00

50.000,00

18

50.000,00

50.000,00

100

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva

23029001

Rezerva občine

50.000,00

50.000,00

100

Posebna proračunska rezerva

50.000,00

50.000,00

100

0,00

0,00

0

50.000,00

50.000,00

100

1700
4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

4091

PRORAČUNSKA REZERVA

4119

DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

0,00

0,00

0

2303

Splošna proračunska rezervacija

225.800,00

0,00

0

23039001

Splošna proračunska rezervacija

225.800,00

0,00

0

Splošna proračunska rezervacija

225.800,00

0,00

0

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

225.800,00

0,00

0

10.000,00

5.175,30

52

10.000,00

5.175,30

52

10.000,00

5.175,30

52

2700
4090

30

Nadzorni odbor
02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203

Fiskalni nadzor

02039001

Dejavnost nadzornega odbora

10.000,00

5.175,30

52

Nadzorni odbor

10.000,00

5.175,30

52

0,00

87,60

0

10.000,00

5.087,70

51

74.391,00

76.118,17

102

74.391,00

76.118,17

102

74.391,00

76.118,17

102

0130
4024

IZDATKI ZA SLUŽBENA VOZILA

4029

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

40

Občinski svet
01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019001

Dejavnost občinskega sveta

71.391,00

74.044,02

104

Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet

22.200,00

24.911,82

112

0110
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4029
0120
4029
017002
4120
017003
4120
017004
4120
017006
4120
017008
4120
017009
4120
01019002
017100
4120
017101
4024
017102

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

22.200,00

24.911,82

112

Sejnine članom občinskih odborov in komisij

16.900,00

16.841,20

100

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

16.900,00

16.841,20

100

Socialni demokrati

3.961,00

3.961,00

100

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

3.961,00

3.961,00

100

Slovenska demokratska stranka

9.959,00

9.959,00

100

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

9.959,00

9.959,00

100

Slovenska ljudska stranka

2.520,00

2.520,00

100

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

2.520,00

2.520,00

100

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

4.045,00

4.045,00

100

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

4.045,00

4.045,00

100

Stranka DeSUS

3.547,00

3.547,00

100

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

3.547,00

3.547,00

100

Naša Notranjska - NaNo

8.259,00

8.259,00

100

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

8.259,00

8.259,00

100

Izvedba in nadzor volitev in referendumov

3.000,00

2.074,15

69

Povrnitev stroškov volilne kampanje

2.000,00

1.960,65

98

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

2.000,00

1.960,65

98

Stroški lokalnih volitev - OVK

0,00

53,50

0

IZDATKI ZA SLUŽBENA VOZILA

0,00

53,50

0

1.000,00

60,00

6

0,00

60,00

0

1.000,00

0,00

0

26.000,00

25.834,01

99

26.000,00

25.834,01

99

26.000,00

25.834,01

99

26.000,00

25.834,01

99

7.850,00

7.686,83

98

Stroški občinske volilne komisije
4026

POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE

4029

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

50

Krajevne skupnosti
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0601

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni

06019001

Priprava strokovnih podlag s področja LS ter strokovna pomoč lokalnim organom in
službam
016001
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4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

7.850,00

300,00

4

4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

0,00

2.500,00

0

4205

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

0,00

4.886,83

0

Odbor KS Rakek

5.860,00

5.860,00

100

4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

5.860,00

0,00

0

4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

0,00

5.860,00

0

Odbor KS Grahovo

5.100,00

5.097,18

100

4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

5.100,00

1.840,00

36

4025

TEKOČE VZDRŽEVANJE

0,00

1.160,00

0

4205

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

0,00

2.097,18

0

Odbor KS Begunje

3.670,00

3.670,00

100

4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

3.670,00

202,58

6

4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

0,00

3.467,42

0

Odbor KS Cajnarje Sv. Vid

3.520,00

3.520,00

100

4020

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

3.520,00

0,00

0

4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

0,00

3.520,00

0

12.263.768,66

10.976.697,38

016002

016003

016004

016005
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OBRAZLOŽITVE
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II. POSEBNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
10 Župan
01 POLITIČNI SISTEM

94.271 €
61.040 €

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

61.040 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program 0101 - Politični sistem vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

61.040 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram 01019003 - Dejavnost župana in podžupana

0100 Plače in drugi izdatki župana

50.505 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Plača župana je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju -ZSPJS (Uradni list RS, št
108/2009-UPB13, 8/2010 Odl US, 13/2010, 16/2010 - Odl US, 20/2010 - Odl US, 59/2010 in
85/2010 in Odlokom o plačah funkcionarjev (Ur. l. RS št. 14/06, 27/06 in 1/07 – odl. US). 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.

0140 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana10.535 €
Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Plača podžupan je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju -ZSPJS (Uradni list RS,
št 108/2009-UPB13, 8/2010 Odl US, 13/2010, 16/2010 - Odl US, 20/2010 - Odl US, 59/2010 in
85/2010 in Odlokom o plačah funkcionarjev (Ur. l. RS št. 14/06, 27/06 in 1/07 – odl. US). V Občini
Cerknica je v letu 2015 opravljal nepoklicno funkcijo podžupana eden podžupan, ki je uvrščen v 39.
plačni razred. Podžupan je bil s sklepom župana imenovan dne 01.02.2015. Pristojen je za
opravljanje nalog s področja komunalne infrastrukture in nalog s področja delovanja odborov
krajevnih skupnosti. Realizacija izplačil je bila izvedena na osnovi navedenih zakonov in je nižja od
planiranih izdatkov.
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE

33.231 €

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

33.231 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program 0403 - Druge skupne administrativne službe vključujejo sredstva za izvedbo
protokolarnih storitev.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

33.231 €

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

1800 Prireditve in sponzorstva, protokolarne zadeve

33.231 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za namen sponzorstva, podporo
pomena ter za protokolarne namene. Sredstva za izvedbo
realizirana v okviru plana in v skladu s Pravilnikom o dodelitvi
pokroviteljstva v Občini Cerknica, številka 007-1/2013, z dne
kriterije za dodelitev sredstev.
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20 Občinska uprava

10.775.299 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.262 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Ekonomska in fiskalna administracija zajema odhodke iz naslova plačila stroškov plačilnega
prometa in vodenja računov.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1.262 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje
stroškov plačilnega prometa.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1.262 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike zajema stroške plačilnega prometa provizija UJP, Banke Slovenije in drugih bank.

2000 Drugi odhodki in provizije

1.262 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške storitev Uprave za javna plačila, provizije bank in podobno. Ti stroški so v
višini 1.262,27 €.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE

141.190 €

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

141.190 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program 0403 - Druge skupne administrativne službe vključujejo sredstva za izvedbo
protokolarnih storitev

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

3.920 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v
Uradnem listu RS ali drugem uradnem glasilu, izdelava celostne podobe občine.
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1902 Objave občinskih predpisov

3.920 €

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. 58/2010 in 78/2015) namenjena za objavo sprejetih aktov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem137.271 €
Opis realizacije podprograma
Opis 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

0203 Vzdrževanje ostalih občinskih objektov

50.314 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema funkcionalne stroške in stroške rednega vzdrževanja občinskih objektov in sicer
za Društveni center Rakek, Gerbičeva rojstna hiša v Cerknici - Tabor 48, Jurčkov tabor v Cerknici Tabor 42, Hiša na Gerbičevi ulici 32 v Cerknici, stara osnovna šola v Grahovem. Vključeni so
stroški čiščenja, električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, zavarovanja, varovanja
objektov in stroški nujnih vzdrževalnih del.

0204 Dom na Slivnici

5.957 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2015 je bilo na tej postavki planirano 13.000,00
EUR. V tej postavki so vključene kompenzacije najemnin za investicijsko vzdrževanje v višini
5.956,95 EUR. Poleg navedenega je bila v proračunu predvidena tudi gradnja male čistilne
naprave v vrednosti 8.000,00 EUR, ki pa ni bila realizirana.

0208 Nakup (menjava) stanovanja

0€

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Menjava ni bila realizirana. Občina Loška dolina se je odločila, da stanovanje na naslovu: Cerknica,
Primšarjeva ulica 15, ki je bilo v lasti Občine Loška dolina, proda.
V času od sprejema načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto
2015, kjer je vključena v prodajo tudi ta nepremičnina, je prišla iz Občine Loška dolina pobuda za
menjavo tega stanovanja, ki se teritorialno nahaja na območju občine Loška dolina in je v lasti
Občine Cerknica, za menjavo s stanovanjem, ki se nahaja na območju občine Cerknica in je v lasti
Občine Loška dolina. Pobudo smo s strani občinske uprave načeloma sprejeli.
Glede na navedeno smo Občinskemu svetu Občine Cerknica predlagali, da se načrt pridobivanja z
nepremičnim premoženjem za leto 2015, ki se nanaša na stavbe in dele stavb dopolni s
stanovanjem, ki ima oznako ID 1676-1815-9, v izmeri 31,2 m2 in se nahaja na naslovu: Cerknica,
Primšarjeva ulica 15, 1380 Cerknica. Za stanovanje z oznako ID 1636-2-11, v izmeri 40,3 m2, na
naslovu: Lož, Smelijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu, ki se nahaja na območju občine Loška
dolina in je v lasti Občine Cerknica, pa je že bil sprejet načrt razpolaganja.
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Občinskemu svetu Občine Cerknica smo predlagali, da sprejme dopolnitev načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2015, oziroma predlagano menjavo stanovanja z oznako ID
1676-1815-9, v izmeri 31,2 m2, ki se nahaja na naslovu: Cerknica, Primšarjeva ulica 15, 1380
Cerknica, z stanovanjem z oznako ID 1636-2-11 v izmeri 40,3 m2, ki se nahaja na naslovu: Lož,
Smelijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu.

0209 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvršiteljev in
notarjev

0€

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2015 ni bilo realizacije sredstev na tej postavki, ker storitve niso bile potrebne.

146003 Odkupi objektov

81.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Cerknica je v letu 2015 odkupila zemljišče s parc. št. 1516/1 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici,
v izmeri 803 m2. Na navedenem zemljišču stoji stanovanjska hiša s pomožnim objektom in
stavbnim zemljiščem. Predmetno zemljišče leži tik ob stavbi Osnovne šole Maksima Gasparija v
Begunjah pri Cerknici. Solastnika sta razmišljala, da bi stanovanjsko hišo, ki je bila zgrajena okrog
leta 1970, pričeli obnavljati. S strani občinske uprave smo bili mnenja, da bi bilo smiselno
navedeno parcelo, vključno z vsemi objekti odkupiti, iz razloga, ker parcela 1516/1 k.o. 1661
Begunje pri Cerknici leži v neposredni bližini stavbe osnovne šole. Namen odkupa je bil, da, bo
občina le-to delno namenila za širitev otroških igrišč in izgradnji kurilnice na biomaso. Stavba
osnovne šole je omejena s šolskim funkcionalnim zemljiščem. Z odkupom te parcele smo rešili ta
problem dolgoročno. V letu 2015 je Občina Cerknica z lastnikoma sklenila prodajno pogodbo.
Kupnina po tej pogodbi znaša 81.000,00 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

875.885 €

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

18.636 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in
lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

3.270 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram 06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnost: delovanje nevladnih institucij
lokalne samouprave (Skupnost občine Slovenije, Združenje občin Slovenije)
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01601 Sodelovanje občine v združenjih lokalnih skupnosti

3.270 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva občine za prispevek članarine in ostale dajatve za delovanje občine v
združenju in skupnosti občin Slovenije so bila v višini 3.300,00 evrov. Poraba sredstev v višini
3.270,39 evrov tako izkazuje realizacijo dejanskih finančnih obveznosti za ta namen.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

15.365 €

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

2500 Regionalni razvojni programi Notranjsko -kraške regije

15.365 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občine Notranjsko kraške regije sofinancirajo 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 2015 je
Občina Cerknica v okviru postavke sofinancirala javne naloge skladno z ZSSRR.

0603 Dejavnost občinske uprave

857.249 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program 0603 - Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

805.621 €

Opis realizacije podprograma
Popdprogram 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

020001 Plače občinske uprave

500.171 €

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, ki je manjša od planskih
sredstev.

020002 Medobčinski inšpektorat

98.485 €

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
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proračuna tiste občine, v kateri ima sedež. Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delo
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
343.508,39 evrov, od česar znaša delež Občine Cerknica 29,12 % oziroma 100.029,64 evrov.
Sredstva so bila realizirana v višini 98.484,50 evrov po dejanski realizaciji.
V letu 2015 smo s strani Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo prejeli prvi del
sofinanciranja skupne občinske uprave v višini 14.541,85 evrov za leto 2014. Drugi del pa je bil
zaradi zamika izplačila v višini 33.930,97 evrov nakazan v letu 2016. Na prihodkovni strani smo na
podlagi dogovora o sodelovanju pri izboljšanju prometne varnosti v občinah ustanoviteljicah
medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2015 prejeli tudi nakazilo v višini 13.202,08
evrov, ki so bila nakazana v mesecu januarju 2016.

020100 Sodni stroški, storitve odvetnikov in sodnih izvršiteljev 3.455 €
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

41.570 €

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

1.006 €

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.
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020103 Stroški energije, vode, kom. storitev in komunikacij

33.108 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V navedeno postavko so vključeni stroški električne energije, kuriv in stroški ogrevanja, komunalne
storitve, stroški telefona, interneta in poštnine.

020104 Prevozni stroški in storitve

8.061 €

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 trije avtomobili
in sicer Opel Combo letnik 2007, Ford Focus letnik 2004 in Ford C-Max letnik 2012.

020105 Izdatki za službena potovanja

223 €

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

35.576 €

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

1.103 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V to postavko so vključeni stroški najema POS terminala za plačilni promet z občani v sprejemno
informacijski pisarni Občine Cerknica.

020108 Drugi operativni odhodki

31.045 €

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

51.817 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2015 je bila posodobljena računalniška oprema z nakupom 1 računalnika, tiskalnika in
monitorja ter 1 prenosnega računalnika in nadgradnjo strežnika. Za potrebe brezpapirnega
poslovanja občinskega sveta je bilo nabavljenih 19 prenosnih računalnikov. Obnovila se je letna
licenca za antivirusni program za celoten operacijski sistem. Izvedelo se je podaljšanje licence za
program Auto CAD MAP. Vse skupaj v višini 30.764,17 evrov.
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Pisarniško pohištvo in oprema se je nabavila za prenovo pisarne računovodstva ter nabavo stolov
za sejno sobo v pritličju upravne stavbe. Nabavljene so bile tudi ognjevarne arhivske omare za
hranjenje trajnih dokumentov. Vse skupaj v višini 17.608,32 evrov. Pod drobni inventar v višini
950,62 evra so vključene talne obloge za prenovljene prostore.
Za potrebe vzdrževanja suhih arhivskih prostorov v kleti je bil nabavljen razvlažilec zraka v višini
529,98 evrov. V višini 1.964,20 evrov so bili nabavljeni podkonstrukcijski reklamni panoji za
promocijo občinskih dogodkov.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
51.629 €
Opis realizacije podprograma
Podprogram 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave - tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

0205 Investicijsko vzdrževanje stavbe Cesta 4. maja 53

51.629 €

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 2015 so bila sredstva namenjena delni prenovili enega krila stavbe. Začeli smo tudi s
temeljito obnovo kleti, ki se bo nadaljevala v naslednjem proračunskem letu.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

231.600 €

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 naravnih in drugih nesreč.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

231.600 €

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
35.524 €
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
nesreč.
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120001 Plačilo storitev - usposabljanje

22.182 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja stroške sistema za pozivanje na intervencije in SMS obvestila za vsa
prostovoljna gasilska društva v občini Cerknica in ostale pripadnike CZ, zavarovane premije in
tehnični pregled za osebni avtomobil in plovilo za društvo za podvodne dejavnosti RAK,
nadomestila plače med opravljanem nalog zaščite, reševanja in pomoči gasilcem in pripadnikom
CZ, kateri so dali zahtevek za nadomestilo plače, dotacija Rdečemu križu za usposabljanja
bolničarjev, usposabljanje zavodov v skladu z veljavno zakonodajo za razporejanje v ekipe PP,
stroške priprave in sodelovanja na regijskem in državnem preverjanju PP , kjer je ekipa PP PGD
Cerknica na regijskem osvojila prvo in na državnem pa sedmo mesto, nabava potopne črpalke-mini
žolna, odej..

120002 Dotacije po pogodbah - oprema in usposabljanje

9.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dotacije po pogodbah; Dotacija Društvu za podvodne dejavnosti RAK (1.400 €), sofinanciranje
dejavnosti gasilske enote širšega pomena PGD Cerknica (5.600 €) in dotacija Zvezi šoferjev in
avtomehanikov (2.000 €).

120003 Nabava opreme Civilna zaščita

4.342 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja stroške nabave mobilnega radijske postaje v kovčku, prenosnega
računalnika, dokup člena štabnega šotora in servisiranje kompresorske postaje za polnjenje
izolirnih dihalnih aparatov.

07039002 Protipožarna varnost

196.076 €

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

121001 Dot. za program Gasilski zvezi, funkc. 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 Dotacije društvom, funkcionalni stroški

13.185 €

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.
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121003 Vzdrževanje opreme, domov

35.491 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja stroške v višini 15.000 €, ki so namenjeni vzdrževanju gasilskih vozil in
opreme . Znesek se nakaže na Gasilsko zvezo Cerknica. Za vzdrževanje gasilskih domov se je v
letu 2015 sofinanciralo PGD Ivanje selo, Dolenja vas in Dolenje Jezero in sicer vsakemu po 5.000
€. Iz te postavke se pokrivajo stroški za redno mesečno vzdrževanje in servis dvigala, porabo
električne energije, komunalnih storitev, 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, katere se izvajajo v Izobraževalnem centru na Igu in v Sežani. Znesek se nakaže
Gasilski zvezi Cerknica.

121007 Jubileji gasilskih društev

900 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta sredstva so dodeljena PGD-jem, ki v tekočem letu praznujejo okroglo obletnico delovanja.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

5.949 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Notranje zadeve in varnost zajema stroške Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

5.949 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program 0802 - Policistična in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za pokrivanje
stroškov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

08029001 Prometna varnost

5.949 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram 08029001 - Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
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0306 SPV

5.949 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v višini 5.948,79 € 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 ter v
lanskem letu tudi nabave 5 kom koles za opravljanje izpitov v osnovnih šolah.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

91.453 €

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
spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- nacionalni program ukrepov aktivne politike zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

91.453 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program 1003 - Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje 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.

10039001 Povečanje zaposljivosti

91.453 €

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
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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 izvedbo 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 26 brezposelnih oseb.

2200 Javna dela

91.453 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Javna dela so program za brezposelne osebe, ki ga sofinancira Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve. Program je namenjen reševanju težje zaposljivih oseb, ki so že daljše obdobje
prijavljeni na zavodu za zaposlovanje kot aktivni iskalci zaposlitve. V program so bile vključene
starejše dolgotrajno brezposelne osebe ter osebe pri katerih je ugotovljen upad delovne
sposobnosti, ki nima za posledico statusa invalidnosti (posledica odvisnosti) ter starejše invalidne
osebe, ki jim je z odločbo priznan status invalida ali lastnosti invalidne osebnosti in jim zato
vključevanje v program javnih dela ohranja določeno stopnjo socializacije ter mlajše osebe.
Vključitev v javno delo jim omogoča, da si sami zagotovijo sredstva za svoje lastno preživetje, saj
so v nasprotnem primeru večinoma prejemniki denarnih pomoči. Z vključevanjem dolgotrajno
brezposelnih oseb v programe javnih del, se brezposelnim osebam omogoči vključenost v delovno
okolje, ter zagotavljanje osnovne socialne varnosti, ki si jo zagotovijo z lastnim delom.
Občina je posameznemu izvajalcu nakazala sredstva, ki so bila namenjena kritju stroškov
izvajanja javnih del, in sicer do max. 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 2015 so bile
izplačane tudi obveznosti do izvajalcev javnih del za stroške dela za mesec december 2014, in
sicer Rdečemu križu, društvu Zimzelen, Društvu Novi Paradoks, Športni zvezi Cerknica, Društvu
Biodinamikov notranjska in Društvu Notranjskih kulturnikov Krpan.
Realizacija postavke je 85%. Sredstva so se nakazovala izvajalcem mesečno na podlagi
izstavljenih zahtevkov v skladu s tripartitnimi pogodbami med Zavodom za zaposlovanje,
izvajalcem in naročnikom Občino Cerknica.

Izvajalec

Odhodek: Znesek
v EUR

Območni odbor RK Cerknica - Loška dolina

320,67

Društvo Novi paradoks

845,14

Društvo prijateljev mladine

4.205,41

Športna zveza Cerknica

162,15

Društvo za biodinamiko Notranjska

553,28

Društvo notranjskih kulturnikov Krpan

24,38

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

4.440,44

Notranjski regijski park

3.760,98

OŠ Notranjski odred Cerknica

8.052,64
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OŠ Jožeta Krajca Rakek

4.828,42

Center za socialno delo Cerknica

7.998,80

DEOS

1.051,45

JP Komunala Cerknica

20.340,33

Občina Cerknica

34.519,72

Medgeneracijsko društvo Zimzelen
SKUPAJ

26.219,19

349,14
91.452,95

26.219,19

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 26 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.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

149.654 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju kmetijstva
(prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za
kmetijstvo),gozdarstva in ribištva

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

5.514 €

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

4.991 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram 11029003 - Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov
(urejanje poljskih poti)

090101 Urejanje poljskih poti

4.991 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2015 so se sredstva porabila za nasutje nekategoriziranih občinskih poti po območju celotne
občine.
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11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

523 €

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

090004 Neposredna plačila v kmetijstvu

523 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2015 sredstva namenjena za razvoj in ohranjanje kmetijstva zaradi priprav in uskladitev
pravnih podlag niso bila razpisana. Navedeni znesek predstavlja plačilo obveznosti iz leta 2014.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11.324 €

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

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

2.381 €

Opis podprograma
Delovanje služb in javnih zavodov
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o kmetijstvu,
 Zakon o divjadi in lovstvu
 Zakon o lokalni samoupravi
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

090005 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

2.381 €

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 2015 je ta znesek znašal 2.380,58 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 juliju 2015 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 8
lovskih družin, zato so se sredstva, ki so bila namenjena za ostali 2 lovski družini, v višini 3,07
EUR, enakomerno razdelila med izbrane vlagatelje (dodatnih 0,38 EUR na vsako izbrano lovsko
družino).

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

8.943 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč za živali ter
oskrbe zapuščenih živali
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090201 Zdravstveno varstvo živali - oskrba zapuščenih živali

8.943 €

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.
Zapuščeno žival se namesti v zavetišče s katerim ima občina sklenjeno pogodbo. Občina Cerknica
je zaradi odpovedi pogodbe s strani Zavetišča za živali Postojna, konec oktobra 2015 sklenila
pogodbo z Zavodom za oskrbo, nego in vzgojo hišnih in izgubljenih živali, Oskar Vitovlje. Plačila za
opravljene storitve v letu 2015 Zavodu Oskar Vitovlje (zadnja dva meseca) pa so bila realizirana v
letu 2016.

1104 Gozdarstvo

132.817 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program 1104 - Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne
infrastrukture

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

132.817 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in
vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture

10030 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

132.817 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Odhodkovni del proračuna za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2015 obsega pristojbine za
vzdrževanje gozdnih cest, sredstva v višini 38,97% sofinancira republika iz sredstev namenjenim
vzdrževanju gozdnih cest. Poraba v letu 2015 v višini 53.920,88 € je bila realizirana v skladu s
planom. Dodatna sredstva in naslova koncesijske dajatve za leto 2014 v višini 78.898 € ( skupna
prejeta sredstva v višini 236.706,95 € so bila 1/3 namenjena za vzdrževanje gozdni cest, 2/3 pa za
vzdrževanje občinskih cest ) so bila realizirana v višini 78.895,62 €. Skupna realizacija je bila torej
132.816,50 €.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH
SUROVIN

28.264 €

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
28.264 €
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

28.264 €

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

12.194 €

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, stroške delovanja
energetsko svetovalne pisarne EnSvet in osveščanja k OVE in URE. Iz postavke so se črpala tudi
sredstva za izdelavo energetskih izkaznic občinskih stavb.

1443 Projektna dokumentacija za energetske sanacije

16.070 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po predhodno opravljenih razširjenih energetskih pregledih, ki pokažejo pomanjkljivosti
posameznega objekta, se pristopi k izdelavi projektne dokumentacije. Za energetske sanacije
objektov je potrebno predhodno izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo, z natančnim popisom
potrebnih del. Dokumentacija in popisi so predpogoj za izvedbo razpisa za izvajalca gradbeno
obrtniških in instalacijskih del.
Realizirana sredstva so bila namenjena za geodetski posnetek, arheološke storitve in storitve
projektiranja za novo kotlovnico in zalogovnik pri ZD Cerknica ter za projektno dokumentacijo PGD
za Glasbeno šolo na Rakeku za katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje januarja 2016.
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1.301.806 €

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.301.806 €

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

968.977 €

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 ograje, ovire za
umirjanje prometa.

100101 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

452.118 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
S Komunalnim podjetjem Cerknica je bila v letu 2015 na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih
javnih službah (Ur.l. RS št. 34/96) 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 351.176,04 € in Aneks št. 1 v višini 75.485,35 € (Dodatna sredstva in naslova koncesijske
dajatve za leto 2014 - skupna prejeta sredstva v višini 236.706,95 € so bila 1/3 namenjena za
vzdrževanje gozdni cest, 2/3 pa za vzdrževanje občinskih cest – lokalne ceste in javne poti )
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 426.651,09 €. Dela so realizirana v skladu s planom za leto 2015,
dodatni stroški so nastali zaradi poplav konec leta 2014 ter večjih stroškov letnega investicijskega
vzdrževanja (zaradi prejetih dodatnih sredstev), del finančne realizacije se je prenesel iz leta 2014,
del pa prenesel v leto 2016. Skupna realizacija v letu 2015 je 452.118,27 €.

100201 Tekoče vzdrževanje ulic in poti

516.859 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
S Komunalnim podjetjem Cerknica je bila v letu 2015 na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih
javnih službah (Ur.l. RS št. 34/96) 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 428.469,03 €, € in Aneks št. 1 v višini 75.485,35 € (Dodatna sredstva in
naslova koncesijske dajatve za leto 2014 - skupna prejeta sredstva v višini 236.706,95 € so bila 1/3
namenjena za vzdrževanje gozdni cest, 2/3 pa za vzdrževanje občinskih cest – lokalne ceste in
javne poti ).
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 503.949,41 €. Dela so realizirana v skladu s planom za leto 2014,
dodatni stroški so nastali zaradi poplav konec leta 2014 ter povečanih stroškov letnega
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investicijskega vzdrževanja, del finančne realizacije se je prenesel iz leta 2014, del pa prenesel v
leto 2015. Skupna realizacija v letu 2015 je 516.859,05 €.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

107.350 €

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 )

100202 Avtobusna postajališča in kolesarnice

23.556 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dela so obsegala ureditev avtobusnih postajališč v naseljih Grahovo in Bločice ( ureditev platoja
in postavitev nadstrešnice ), nabava in postavitev radarske table ( v naseljih Grahovo in Rakek ) ter
usmerjevalne table za pešpoti med naselji Rakek, Cerknica in Begunje v skupni vrednosti
23.556,47 €.

100408 Ureditev Cerknice

79.950 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema ureditev parkirišč ter del javne poti na severni strani zdravstvenega doma s
katerim smo zagotovili dodatnih 26 parkirnih mest. Dela so obsegala premaknitev cestišča in
novogradnjo parkirišča, izgradnjo hodnika za pešce, izgradnja javne razsvetljave, rekonstrukcija
odvodnjavanja ter arheološka izkopavanja. V postavki je zajeta tudi asfaltiranje športnega igrišča v
naselju Dolenje jezero. Skupna vrednost vseh realiziranih del je 79.950,15 €.

100433 Rekonstrukcija lokalne ceste Sv.Vid-Župeno II. faza

3.843 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema del plačila projektne dokumentacije za nov priključek na R 643 Rakitna-Begunje.

13029003 Urejanje cestnega prometa

39.795 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram 13029003 – Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,
avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje
vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja
in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih
znakov in oglaševanje
Zakonske in druge pravne podlage




Zakon o javnih cestah
Zakon o varnosti cestnega prometa
Zakon o prevozih v cestnem prometu
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100436 Asfaltiranje javnih poti v občini

39.795 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi velikih stroškov vzdrževanja ob večjih nalivih smo asfaltirali makadamske odseke javnih poti
v naselju Goričice ( v dolžina 130m in širina 4,0m ) in v naselju Bezuljak ( v dolžini 370m in širini
3,0m ). Skupna realizirana vrednost je 39.795,14 €.

13029004 Cestna razsvetljava

180.438 €

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

114001 Vzdrževanje javne razsvetljave

144.351 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2013 smo vzdrževanje javne razsvetljave oddati koncesionarju v sklopu razpisa javnozasebnega partnerstva. Realizirani stroški na postavki predstavljajo stroške vzdrževanja
koncesionarja Elgo-Nova d.o.o. v višini 143.344,84 €, ter stroški električne energije (cerkve,
semafor Rakek) v višini 1.006,19 €.

114004 Dograditev javne razsvetljave

23.904 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dela so obsegala dograditev javne razsvetljave (postavitev kandelabrov s svetilkami) v naselju
Dolenja vas proti Podskrajniku (6 svetilk), Vrtna ulica na Rakeku (7 svetilk), Bločice (5 svetilk) ter
osvetlitev cerkve v naselju Martinjak.

114005 Praznična osvetlitev

12.183 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Realizirana sredstva v višini 12.182,92 € predstavljajo stroške novoletne krasitve dela naselja
Cerknice, po izdelani projektni dokumentaciji (ob občinski stavbi in na tržnici).

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

5.246 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram 13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranje investicij
in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah
Zakonske in druge pravne podlage


Zakon o javnih cestah

100418 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste Rakek

5.246 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V začetku oktobra 2011 smo z naše strani že podpisali SPORAZUM O SOFINANCIRANJU
ureditve regionalne ceste R3- 640/1373 Rakek- Logatec in izgradnja hodnika za pešce skozi Rakek
od km 0,065 do km 1,340. V začetku septembra 2012 je bila podpisana tripartitna pogodba med
naročnikom - DRSC, sofinancerjem – Občino Cerknica in izvajalcem – REKON d.o.o. za izvedbo
del na objektu »Ureditev ceste R3- 640/1373 Rakek- Logatec skozi Rakek –železniška postaja – 1.
etapa«. Obseg del zajema ureditev ceste od križišča z ulico Na vasi do konca naselja Rakek.
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Pogodbena vrednost omenjenih del je 688.821,36 €, od česar je sofinancerski delež Občine
Cerknica v višini 131.920,81 €. V pogodbi niso zajeti stroški odkupov zemljišč, rekonstrukcije
vodovodnega omrežja in gradbenega nadzora. Dne 17.3.2014 je bil podpisan Aneks za dodatna
dela v višini 49.002,89 € ( oporni zid na priključku ceste Na vasi – v celoti plača občina ).
Realizacija v letu 2015 v višini 5.24624 € zajema stroške rekonstrukcije v višini 1.851,67 €, stroški
odškodnin za zemljišča v višini 2.957,50 € € in stroške cenitev v višini 437,07 €. Dela so se
zaključila v letu 2013, končni pregled pa je bil opravljen februarja letos.

14 GOSPODARSTVO

112.990 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Gospodarstvo zajema promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

59.188 €

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

59.188 €

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

2400 Sofinanciranje svetovalnih dejavnosti

7.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru postavke predstavljajo plačilo izvedenih aktivnosti za spodbujanje razvoja obrti
oziroma gospodarstva ter razvoj lokalnih podjetniških povezav, s poudarkom na vsebinah za razvoj
podeželja. Izvedena so bila svetovanja s področja davčne, delovno-pravne, okoljevarstvene, tipično
branžne in druge zakonodaje, pomembne za sam začetek kot delovanje posameznega
gospodarskega subjekta kot tudi vse potrebne aktivnosti oziroma svetovanja za posameznike, ki so
izkazali željo po delovanju v eni od pravnoorganizacijskih oblik, ki jih določa Zakon o gospodarskih
družbah, oziroma so izkazali namen, da v skladu s Pravilnikom o dopolnilni dejavnosti na kmetiji,
osebnem dopolnilnem delu (vrednotnice) opravljajo določene dejavnosti. Pomoč oziroma
svetovanja so bila namenjena tudi posameznikom glede kratkotrajnega dela, upokojenega dela,
zaposlovanja, koriščenja ugodnosti javnih razpisov, subvencij, oddajanja v najem, energetskih
izkaznic, statusa invalida, obdavčitev, itd.
Navedeni znesek predstavlja sorazmerni del obveznosti plačila iz leta 2014 ter obveznosti iz leta
2015.
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2403 Intervencije za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva 52.188 €
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 2015 – spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja. Od prispelih 17
vlog so bila odobrena sredstva 16 upravičencem, od tega 7 za ukrep samozaposlitev in 9 za ukrep
zaposlitev brezposelne osebe. Višina sredstev sofinanciranja upravičenih stroškov za ukrep
samozaposlitve je bila 2.372,19 EUR oziroma 3 minimalne plače ter za ukrep zaposlitve
brezposelne osebe 3.953,65 EUR oziroma 5 minimalnih plač.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

53.802 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

8.200 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram 14039001 - Promocija občine: promocijske prireditve in aktivnosti

1901 Sofinanciranje pustne prireditve

8.200 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pustno društvo je izvedlo prireditve za pustni teden, s poudarkom na nedeljskem karnevalu, ki je v
letu 2015 nosil naziv Zacopranih 40. 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

45.602 €

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 spodbujanju razvoja turizma

1600 Turistične akcije- table, propagandni material

3.185 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v višini 1467.42 EUR so bila namenjena ureditvam v Rakovem Škocjanu. Namestila se je
dodatna opozorilna tabla ter dopolnilo in dogradilo zaščitne ograje na učni poti. Prenova se je
izvedla v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave. Znesek v višini 1.708,00 EUR pa
predstavlja nakup avtostojnic.

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
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Notranjskega tekaškega pokala, ki je v letu 2015 obsegal skupaj 9 tekov. Tek ob Cerkniškem
jezeru se je izvedel 7.6.2015 in 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

12.347 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Program dela za leto 2015 je obsegal številne aktivnosti, ki jih je potrebno izvajati za celovit
turistični razvoj naše regije. Aktivnosti so razdeljene v štiri glavne sklope: distribucijska funkcija,
promocija destinacije ter razvojne in operativne naloge. Program je pripravljen v skladu z
zastavljeno strategijo destinacije Zeleni kras in stremi k celovitemu in trajnostnemu razvoju celotne
regije.
V prvi polovici leta 2015 je bilo največ aktivnosti izvedenih v promocijske namene in usmerjenih v
izobraževanje članov RDO.
Promocijska orodja so obsegala spletno prisotnost preko obstoječih spletnih portalov in družbenih
omrežij, izvajanje študijskih tur, udeležbo na sejmih doma in v tujini ter pripravo tiskanih brošur.
Izobraževanja za člane RDO so se pričela v zimskem obdobju, saj imajo turistični ponudniki takrat
na voljo največ prostega časa. Izobraževanja so v prvem polletju obsegala tečaje tujih jezikov in
delavnico na temo marketinga in razvoja turističnega produkta.
2. DISTRIBUCIJSKA FUNKCIJA
SPLET
Prisotnost na spletu in družbenih omrežjih je izrednega pomena za vse turistične destinacije in
posamezne ponudnike. Splet prevzema glavno vlogo v iskanju idej za preživljanje prostega časa in
počitnic, turisti in bodoči obiskovalci dobijo vse aktualne informacije o njihovih bodočih destinacijah
na enem mestu. V letu 2015 se je nadaljevalo ažuriranje obstoječih vnosov na spletnih portalih
www.zelenikras.si in www.slovenia.info ter spletnih blogih. Glavni cilj je animirati obiskovalce, da
obiščejo Zeleni kras ter dvigniti prepoznavnost naše regije kot ene izmed turističnih destinacij v
Sloveniji.
Z aprilom 2015 je bila pripravljena posodobitev spletnega portala www.zelenikras. Pripravil se je
poseben razdelek, v katerem je zbrana in predstavljena posebna ponudba regije. Vsi člani RDO
imajo možnost, da s kratkim vnosom (v štirih jezikih) nagovorijo potencialne obiskovalce k
aktivnemu preživljanju počitnic na Zelenem krasu. Aktivnost sovpada z google oglaševanjem, ki se
tudi v letošnjem letu fokusirano izvaja na severno italijanskem trgu (v poletnih mesecih).
Posamezne turistične atrakcije in Zeleni kras so bili vključeni v prvi digitalni turistični katalog
Slovenije, ki ga je pripravil SPIRIT Slovenija. Pri temu so dobili svoje vnose Postojnska jama,
Predjamski grad, Cerkniško jezero, Jezerski hram in Park vojaške zgodovine, ponudbo pa
zaokrožuje povezava na skupni regijski spletni portal, kjer je dostopna vsa ponudba naše
destinacije.
Prisotnost Zelenega krasa se kaže tudi na socialnih omrežjih, med katerimi je glavni vir
komuniciranja s potencialnimi obiskovalci Facebook profil Zeleni kras-Green Karst, ki vztrajno
pridobiva nove všečke in sledilce.
3. PROMOCIJSKA FUNKCIJA
Promocijske aktivnosti, ki jih je v letu 2015 izvajala RDO, so se nanašale na predstavitve na
domačih in tujih turističnih sejmih in prireditvah, objave v medijih, izdajo tiskanega promocijskega
materiala ter direktni marketing (osebni obiski na terenu):
SIW 2015 (Ljubljana)
6 sejmov v Italiji (Ferrara Liberamente, Padova Turismo e vacanze, FSB Udine, Workshop
Milano EXPO Gate, Liberamente Rimini, maraton Bavisela Trst )
2 sejma v Avstriji (Celovec Freizeit in Workshop Dunaj)
Izdaja 20.000 publikacij Zgodbe z razgledom (posodobitev in ponatis)
Izdaja 5.000 publikacij Dva obraza enega sveta (posodobitev in ponatis)
Izdaja 40.000 vodnikov In Your Pocket Green Karst
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TURISTIČNI SEJMI IN PREDSTAVITVE
SIW 2015 (8.5.2015)
Slovenska turistična borza - SIW 2015 je največji dogodek za turistično gospodarstvo v Sloveniji.
Letos se je dogodek odvijal v ŠC Milenium v BTC Ljubljana. RDO si je mizo delil skupaj s TIC LOŽ,
dogodka sta se udeležila vodja RDO Dejan Iskra in Romana Nared. Dogovorjenih je bilo 20
sestankov s tujimi turističnimi agencijami, ki ponujajo manj poznane destinacije in atraktivne
programe. Interes vseh potencialnih partnerjev je bil izjemen, kot dobro so se izkazali vnaprej
pripravljeni turistični programi (6 programov), ki vključujejo nove in atraktivne turistične produkte.
Ferrara Liberamente 2015 (27.2.-1.3.2015)
V letu 2014 je bil sejem v Ferrari izjemno dobro obiskan, obiskovalci pa so izrazili izredno veliko
interesa za turistično ponudbo tako naše regije kot celotne Slovenije. V letu 2015 je bil sejem
slabše obiskan, v dveh dneh si je sejem ogledalo 26.000 obiskovalcev, pri čemur je bilo glavno
povpraševanje po kampih, parkiriščih za avtodome in splošnih značilnostih (kaj videti, kje jesti…)
FSB Udine (14.-15.3.2015)
Zeleni kras se je letos prvič udeležil sejma FSB (Fitnes, Sport, Benessere) Udine. Sejem je trajal
dva dni (soboto in nedeljo), pri čemur je bil v soboto obisk manjši. V nedeljo je bilo na sejmišču
izjemno pestro dogajanje, udeleženci so bili športni navdušenci, ki so se zanimali tudi za tovrstno
ponudbo v naši regiji. Pri temu so bile s pomočjo zemljevidov in brošur v italijanskem jeziku
predstavljene možnosti za kolesarjenje, pohodništvo ter ribolov.
Padova turismo e vacanze, Expo camper (20.-22.3.2015)
Sejem v Padovi je trajal tri dni in sicer od petka do nedelje. RDO si je delil pult z STO Milano, ker
pa niso mogli zagotoviti svojega informatorja je RDO prevzel tudi to funkcijo. Ta povezava se je
izkazala za izredno uspešno, saj se je ogromno število obiskovalcev ustavilo pri mizi s splošno
ponudbo Slovenije, obiskovalce pa smo servisirali z vsemi potrebnimi informacijami o naši
destinaciji. Slabše vreme je privabilo veliko število obiskovalcev (po uradnih podatkih se je sejma
udeležilo 20.000 obiskovalcev), predvsem v soboto in nedeljo.
Workshop Milano (20.-22.3.2015)
Istočasno kot sejem v Padovi je potekal tudi WS v Milanu, ki je bil organiziran v sklopu prireditev
pred uradno otvoritvijo svetovne razstave EXPO 2015. Dogodka sta se v imenu regije udeležila
Peter Štefin in Ljoba Jenče. V soboto je potekala turistična borza, kjer je Peter Štefin na sestankih
s predstavniki turističnih agencij predstavljal Zeleni kras. V nedeljo so potekale predstavitve regij za
splošno publiko. Na dogodku je Ljoba Jenče predstavila zgodbe Zelenega krasa in Cerkniškega
jezera ter obiskovalce navdušila s svojim petjem in glasbo.
Rimini Liberamente (17.-19.4.2015)
Sejem Liberamente je letos prvič potekal tudi v Riminiju. Udeležili so se ga stalni predstavniki iz
Slovenije, med katerimi je bil Zeleni kras edina turistična destinacija. Sejem je bil dobro obiskan,
vendar pa na splošno ni bilo pravega zanimanja za turistično ponudbo.
Pot na sejem si je RDO delil s predstavnikom Term Krka, s katerim smo obiskali tudi dve turistični
agenciji ob poti na sejmišče.
Maraton Bavisela Trst (3.5.2015)
RDO je dobila ponudbo STO Milano, v kateri je bila pozvana k udeležbi na športni prireditvi
maraton Bavisela 2015. Ker predstavniki STO Milano niso imeli svojih informatorjev so Zelenemu
krasu odstopili šotor na obali v Trstu, kjer je RDO v nedeljo delila informacije o naši turistični
ponudbi. Dogodka so se udeležili tekači (start maratona iz Lipice do Trsta), domačini z družinami
(ki so imeli krajše trase teka), ter tuji turisti, ki so se takrat nahajali v Trstu. Prireditev je bila izredno
dobro obiskana, veliko poizvedovanja je bilo po naši turistični ponudbi (jame, muzeji, hrana).
Workshop Dunaj (23.-24.3.2015)
Predstavnik RDO se je udeležil turistične borze na Dunaju, ki jo je organiziral STO Dunaj. Dogodek
je potekal v hotelu Viena Marriot na Dunaju, nanj je bilo prijavljenih 24 predstavnikov turističnega
gospodarstva iz Slovenije. RDO je zakupil polovico mize, vendar je ni delil z nikomer, saj je bilo
dovolj ostalih mest. Dogodek se je pričel ob 17.00 in je trajal do 19.30, sledilo je neformalno
druženje do 21.00. Sestanki s predstavniki turističnih agencij so bili uspešni (potekali so v
angleščini). RDO je predstavila ponudbo v regiji, ki je do sedaj še niso poznali. Potencialne
partnerje so tudi povabili k obisku naše regije. Po zaključenem dogodku potekajo obveščanja
turističnih agencij po e-mailih.
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Celovec Freizeit (10.4.2015)
Zeleni kras se je letos prvič udeležil sejma Freizeit v Celovcu. Sejemsko dogajanje je bilo izjemno
pestro s številnimi razstavljavci (turistična ponudba, avtomobilska industrija, kamperji…). Zeleni
kras je imel vse tri dni sejma svojega informatorja v nemškem jeziku, v petek pa se je na sejmu
predstavljal še muzej Jezerski hram. Udeležba slovenskih predstavnikov je bila izjemno obsežna,
predstavljale so se regije, mesta, turistični ponudniki in termalni centri.
TISKANI MATERIAL
V sodelovanju z uredniki turističnih vodnikov In Your Pocket je bila pripravljena vsebina za
regionalni vodnik – In Your Pocket Green Karst. Od januarja 2015 dalje so potekali terenski obiski
urednika, ki je pripravljal vsebino in besedila za vodnik. Pri tem so ga spremljali predstavniki RDO
ter zaposleni na TIC po posameznih občinah naše regije. Vodnik je izšel konec maja in je bil
natisnjen v nakladi 40.000 izvodov. Za distribucijo 20.000 izvodov poskrbi družba In Your Pocket ,
ki ga deli po hotelih, restavracijah, TIC in ostalih točkah po Sloveniji. 20.000 izvodov imajo na
razpolago RDO in TICi Zelenega krasa, ki skrbijo za nadaljnjo distribucijo vodnikov (natisnjeni v
angleškem jeziku).
Zaradi pomanjkanja tiskanega promocijskega gradiva je bila v 20.000 izvodih posodobljena in
ponatisnjena brošura Zgodbe z razgledom. V njej je predstavljena vojaško-zgodovinska dediščina
Zelenega krasa. Ponatis je izšel v štirih jezikih (slovenščina, angleščina, italijanščina in nemščina).
Pripravili smo ponatis nemške različice publikacije o naravni dediščini Zelenega krasa – Dva
obraza enega sveta. Publikacija je natisnjena v nakladi 5000 izvodov in je namenjena
predstavitvam na nemško govorečih trgih, sejmih v Avstriji in Nemčiji ter nemško govorečim
turistom v regiji.
V sodelovanju s posameznimi turističnimi ponudniki (Park vojaške zgodovine Pivka, Posestvo grad
Prestranek, Kantina Pivka in Smrekarjeva domačija) je RDO pripravila dvojezični letak, ki se je delil
preko pošte v Italiji (Tržaško zaledje). Glavna ciljna skupina so bili zamejski Slovenci in Italijani, ki
so iskali destinacije in ideje za preživljanje velikonočnih počitnic. Letak je bil razdeljen na 10.000
naslovov.
ŠTUDIJSKE TURE
Študijske ture predstavljajo izjemno pomembno promocijsko orodje, saj se lahko s targetiranim
izborom udeležencev študijske ture in izbiro pravega programa (produkta) poveže medije, stroko in
končne uporabnike. V prvi polovici leta 2015 je RDO sodeloval in organiziral različne ture za tuje
turistične novinarje, ki bodo v svojih časopisih, blogih, socialnih omrežjih in med svojimi prijatelji
delili vtise in zgodbe, ki so jih doživeli v Sloveniji in na Zelenem krasu.
Poleg novinarskih študijskih tur je RDO organizirala strokovno turo za incoming turistične agencije
v Sloveniji, ki so se je udeležili predstavniki agencij in državni turistični vodniki. V tej turi so
predstavili nov produkt Postojna – središče krasoslovja, kjer smo povezali atrakcije, lokalne
ponudnike in strokovni javnosti predstavili, kaj vse je mogoče ponuditi v naši destinaciji.
RDO je pripravila in izvedla strokovno ekskurzijo za zaposlene v kranjskih vrtcih. Ekskurzija je
vključevala oglede sodelovanja med uporabniki znamke Zeleni kras ter oglede znamenitosti, ki jih
območje ponuja.
Izvedene študijske ture:
Novinar Werner Ringhofer
STO Dunaj je kontaktiral RDO glede pomoči pri organizaciji tridnevne študijske ture za avstrijskega
novinarja Werneja RInghoferja in njegovo spremljevalko. Zanj je bil pripravljen atraktiven program,
ki se je začel v petek, ko si je novinar ogledal Predjamski grad in Postojnsko jamo, sledil je ogled
Parka vojaške zgodovine v Pivki ter večerja in nočitev na turistični kmetiji Andrejevi v Narinu. V
prvem dnevu je novinarja spremljal Dejan Iskra, ki mu je predstavil celoten koncept Zelenega krasa
ter vse, kar naša regija ponuja. Drugi dan študijske ture je obsegal ogled Škocjanskih jam,
Rakovega Škocjana, Cerkniškega jezera (Muzej Jezerski hram in Hiša izročila) ter večerjo in
nočitev v Pristavah Snežnik. Zadnji dan si je novinar ogledal turistično ponudbo Loške doline (grad
Snežnik, gostišče Mlakar…) ter bil nad videnim navdušen. Svoje prispevke je objavil v reviji Alpe
Adria magazin, kjer je naša regija predstavljena v prispevku biserov Slovenije, dodatne objave pa
bodo sledile v specializiranih revijah, ki se posvečajo predvsem kulinarični ponudbi.
Poljski novinarji
V sodelovanju s podjetjem MGM media optima je bila organizirana študijska tura za šest poljskih
novinarjev. Destinacija Zeleni kras je predstavljala eno izmed točk, ki so jih obiskali med
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večdnevnim raziskovanjem Slovenije. Ogled je vključeval Park vojaške zgodovine Pivka, Planinsko
jamo, Predjamski grad, večerjo na TK Hudičevec in spanje v penzionu Lipizzaner Lodge v Landolu.
Nizozemski novinarji
Za skupino šestih novinarjev z Nizozemske je bil pripravljen poseben program na Blokah. Dan se
je začel z večerjo v penzionu Bloška hiša (penzion Slamar) v Novi vasi, sledilo je spanje v
glamping kampu Idila na Bloškem jezeru. Naslednje jutro je bila obiskovalcem predstavljena
zgodba Blok, suhih travnikov in Bloščice. Sledil je ogled Križne jame ter kosilo na Smrekarjevi
domačiji na Grobiščah pri Postojni.
Študijska tura turistične agencije turistični vodniki (15.5.2015)
Predstavnikom turističnih agencij in združenju turističnih vodnikov Slovenije je RDO pripravila in
predstavila program Postojna - središče krasoslovja. Program se je pričel v hotelu Kras s splošno
predstavitvijo regije in krasoslovne znanosti, sledil je voden ogled Muzeja krasa, degustacija
lokalnih produktov v Guštarni ter kosilo na Smrekarjevi domačiji. Vsi udeleženci so bili nad videnim
presenečeni, strinjali so se, da se v zimskem času pripravi nadaljevanja tovrstnih tur.
Strokovna ekskurzija kranjski vrtci
Strokovne ekskurzije se je udeležilo 53 zaposlenih iz različnih enot kranjskih vrtcev. Ker so jih
primarno zanimale povezave med lokalno hrano in šolstvom, jim je bil predstavljen program, v
katerem so bili vključeni ponudniki lokalnih proizvodov (Kmetija Jernucljevi, Kmetija Štefetovi,
Sadjarska kmetija Morelj in Sadjarska kmetija Biščak), znamenitosti (Pivška kotlina, Brkini, grad
Prem, Kettejeva rojstna hiša) ter domače kosilo v gostilni pri Zotlarju. Udeleženci niso poznali
omenjenega področja, so se pa ob obisku navdušili in zagotovili, da se bodo zagotovo še kdaj
oglasili pri sirarjih in sadjarjih iz naše regije.
4. OPERATIVNE NALOGE
V prvi polovici leta so potekale priprave na sodelovanje na svetovni razstavi EXPO 2015 v Milanu.
Primorsko-notranjska regija se je v slovenskem paviljonu predstavljala od 1. do 14.7.2015. V tem
času so bili na ogled promocijski filmi destinacije Zeleni kras, panoji s fotografijami naše regije ter
nastopi glasbeno pevske skupine iz Cerknice.
RDO je v sodelovanju z ostalimi sorodnimi turističnimi organizacijami Slovenije ter združenji
turističnih vodnikov urgirala in poslala več dopisov pristojnim ministrstvom glede problematike
osebnega dopolnilnega dela. Nov pravilnik je namreč iz opisa del izbrisal lokalno turistično vodenje
in prevoze na tradicionalni način. Pri tem so pripravili poročila s statističnimi podatki ter vse
predložili pristojnim osebam.
RDO je svoje člane in ponudnike nastanitev v regiji smo obvestila o uredbi Finančne uprave
Republike Slovenije, s katero so vsi ponudniki nastanitev obvezani k pridobitvi posebne
identifikacijske številke za DDV za račune iz tujine (booking.com ter ostali rezervacijski sistemi).
Ostale operativne naloge:
Pomoč pri organizaciji srečanja predstavnikov Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki je
potekala v Pivki (4.3.2015)
Svetovanje glede sobodajalstva novim ponudnikom nastanitev
Sodelovanje pri svetovanju in informiranju potencialnim podjetnikom na področju turizma
Novinarska konferenca (11.3.2015)
Udeležba na srečanju turističnih ponudnikov v Loški dolini (9.2.2015)
Ogled Garden Village Bled – primer dobre prakse na področju glamuroznega kampiranja
Priprava turističnih programov za različne namene (SIW, študijske ture…)
Priprava besedil za objave v različnih brošurah in spletnih medijih (TTG, EXPO Milano…)
Delavnica na temo športnega in kulturnega turizma v EDEN destinacijah (SPIRIT, 9.4.2015)
Delavnica razvoja kulturnih produktov – projekt Hera (Postojna, 5.6.2015)
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ČLANOV
V letu 2015 je RDO nadaljevala z izobraževanji, ki jih je začela izvajati v lanskem letu.
Izobraževanje ponudnikov je ključ do višje kakovosti ter celovite turistične ponudbe destinacije.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti:
Trije tečaji tujih jezikov za člane RDO (nadaljevalni tečaj angleščine in italijanščine, začetni
tečaj nemščine)
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Tematska delavnica za člane RDO (Priložnosti za podjetnike v turizmu in nova marketinška
znanja)
Usposabljanje za turistične informatorje v TIC Zeleni kras.
Februarja so se pričeli trije tečaji tujih jezikov: nadaljevalni tečaj angleščine (40 urni) in italijanščine
(40 urni) ter začetni tečaj nemškega jezika (30 urni). Tudi v letošnjem letu je bila glavna tema
tečajev tuji jeziki za zaposlene v turizmu. Ponudniki gostinskih in nastanitvenih storitev so običajno
prvi stik turista z našim okoljem, zato je izredno pomembno, da gosta pravilno sprejmemo in mu
ponudimo vse potrebne informacije.
Poleg tečajev so 7.5.2015 v prostorih GZS (območna zbornica Postojna) izvedli delavnico na temo
marketinga (Priložnosti za podjetnike v turizmu in nova marketinška znanja), ki jo je izvedla
Karmen Rodman iz podjetja KonektOn. Člani RDO so pridobili nova znanja na področju marketinga
in spoznali kako lahko izboljšajo kakovost lastne turistične ponudbe ter povečajo svojo prodajo. Na
konkretnih primerih so posamezni turistični ponudniki pod mentorstvom predavateljice poiskali
možnosti za nadgradnjo in razvoj svojih produktov.
RDO je 25.4.2015 v Postojni organizirala usposabljanje za turistične informatorje, ki delajo v TICih
v regiji. Turističnim informatorjem so podali usmeritve za delo v TIC, predstavili so jim celotno
turistično ponudbo Zelenega krasa, dali so jim navodila za sprejem in servis gostov. Drugi del
usposabljanja je bil sestavljen iz delavnice – igre vlog, na kateri so morali informatorji servisirati
različne ciljne skupine (družine, pare, tujce, domačine, aktivne športnike…) ter jim tako ponuditi
kompletno storitev TICa.
5. REZULTATI DELA RDO
NOČITVE IN PRIHODI 2015
Po podatkih, pridobljenih na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije (SURS), je bilo v
letu 2014 na področju Primorsko-notranjske regije izvedenih 72.987 nočitev in 48.522 prihodov
domačih in tujih turistov. V primerjavi z letom 2013 beležimo 17,3 % porast nočitev in 20,7 %
porast prihodov gostov.
V prvih treh mesecih leta 2015 je bilo na Zelenem krasu izvedenih 8.215 nočitev in 4.472 prihodov
gostov. V primerjavi z istim obdobjem leta 2014 beležimo za 79,9% porast nočitev in 55% več
prihodov.
Med podatki, ki jih pridobi SURS in tistimi, ki jih RDO sporočijo občine, prihaja do nekaterih razlik.
Po statističnih podatkih, ki jih občine pridobijo preko odvedene turistične takse, je bilo v letu 2014 v
Primorsko-notranjski regiji izvedenih 91.232 nočitev (leta 2013 je bilo izvedenih 77.655 nočitev).
Navedena sredstva predstavljajo pogodbeni znesek Občine Cerknica za pokritje stroškov
delovanja (pokrivanje stroškov dela in deleža promocijskih, distribucijskih, razvojnih in operativnih
aktivnosti) za leto 2015.

1609 Projekt RURAL DESIGN

7.387 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru 3. javnega razpisa IPA OP Slovenija - Hrvaška 2007 – 2013, je bil na seznamu pogojno
odobrenih projektov, ki so dobili potrditev tudi projekt RURAL DESIGN. Celoten naziv projekta je
Kreativna industrija za oblikovanje prostora.
Čezmejno konzorcijsko partnerstvo je sestavljeno iz treh hrvaških istrskih občin (mesto Vodnjan,
Občina Sveti Lovreč in Občina Svetvinčenat) ter dveh slovenskih občin (Cerknica, Metlika ). Vse
občine povezuje izjemo bogata naravna in kulturna dediščina, zato je bil projekt vključen v prioriteto
trajnostno upravljanje z naravnimi viri.
Terminski načrt izvajanja projekta je februar 2015 – april 2016. Skupna vrednost projekta znaša
392.912,00 EUR. Sofinanciranje pa znaša 333.975,20 EUR.
Občina Cerknica ima v tem projektu odobrenih 93.012,00 EUR, od česar znaša IPA sofinanciranje
79.060,20 EUR, nacionalno sofinanciranje 9.301,20 EUR in lastno sofinanciranje 4.650,60 EUR.
Glavni namen čezmejnega projekta je dvig kvalitete urbanega in ruralnega prostora in izdelava
skupne čezmejne metodologije za organizacijo procesa stalnih izboljšav ureditve javnega prostora
preko urejanja javne signalizacije.
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Glavne aktivnosti obsegajo: vodenje in upravljanje projekta in partnerstva, izdelavo metodologije
(raziskava in analiza prostorov, komunikacija z deležniki, elaborati signalizacije, elaborati
vizualizacije področij, skupna čezmejna monografija konceptov ureditve območij), pilotne akcije
rešitev po občinah ter informiranje in obveščanje javnosti (delavnice z lokalnimi prebivalci in javnimi
uslužbenci, spletna stran, objave v medijih, zaključne konference, info zgibanke).
Realizacija v letu 2015 je v višini 7.386,92 €

1610 Dotacije društvom na podlagi razpisa

21.382 €

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 22.500,00 EUR. Na razpis se je prijavilo 8 društev,
katerim se je na podlagi meril in kriterijev dodelilo sredstva v skupni višini 21.382,00 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

2.512.389 €

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

2.241.841 €

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

114.492 €

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
Zakonske in druge pravne podlage



Zakon o varstvu okolja
Zakon o gospodarskih javnih službah

113004 Sanacije divjih odlagališč

438 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2015 smo sanirali divje odlagališče v okolici naselja Grahovo. Višina stroškov je bila 437,82
€.

113006 Pokrivanje stroškov odvoza komunalnih odpadkov

3.070 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki je potrebno v okviru javne službe najmanj enkrat v koledarskem letu
zagotoviti tudi prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov.
Kosovni odvoz od vrat do vrat se izvaja v vseh naseljih, razen v naselju Cerknica, kjer imajo občani
možnost oddaje kosovnih odpadkov na urejenem zbirnem centru. Z namenom zbiranja čim bolj
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čistih frakcij (kar je pogoj za predajo v nadaljnjo obdelavo) se zbiranje kosovnih odpadkov ne izvaja
več v sklopu akcij zbiranja kosovnih odpadkov, temveč po sistemu na klic. Realizirana sredstva v
višini 3.070,38 € predstavlja odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev v letu 2015.

113008 Obnova infrastrukture za komunalne odpadke

15.184 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Najemnina za infrastrukturo na področju zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki jo Občina
Cerknica obračunava javnemu podjetju znaša 15.184 €/leto. V letu 2015 se sredstva niso porabila,
zato se planirana sredstva v celoti prenese v leto 2016.

113010 Sanacija odlagališča komunalnih odpadkov

95.799 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Odlaganje odpadkov na odlagališču Rakek Pretržje se je zaključilo v letu 2010. Za pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče je potrebno izvesti še sanacijska oziroma
zapiralna dela skladno z Uredbo o odlagališčih odpadkov. Sanacijska dela morajo biti zaključena v
roku treh let po zaključku odlaganja, na kar je že večkrat opozoril tudi Okoljski inšpektorat. S
pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče se bodo znižali tudi stroški
upravljanja zaprtega odlagališča, saj se s tem zmanjša pogostost izvajanja monitoringov. V letu
2015 smo uredili del zapiralnih del.
Skupni realizirani stroški sanacije v letu 2015 so 147.304,29 €, od česar je Občina Loška dolina
krila stroške v višini 51.556,50 €, Občina Cerknica pa v višini 95.747,79 € ter del stroškov
koordinatorja varstva pri delu v višini 51,55 €. Skupna realizacija na tej postavki je torej 95.799,33
€.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

2.127.349 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih
sistemov in čistilnih naprav
Zakonske in druge pravne podlage


Zakon o vodah

100437 Sanacija meteornih voda

46.948 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Realizacija obsega izgradnjo meteornega kanala v delu naselja Begunje (na javni poti št. 541971 Begunje-Virl.d.-Selšček) in sicer je del kanala dolžine 277 m, izgrajen iz cevi premera cevi 50 cm,
del kanala v dolžini 150 m pa bo odprt. Skupni stroški so bili 46.947,89 €

111004 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice
- 1. sklop
444.804 €
Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skupnem projektu »Čista Ljubljanica« nastopa 8 občin s 15 projekti. V skladu s podpisanim
sporazumom je projekt za prijavo na kohezijska sredstva vodilo Komunalno podjetje Logatec, ki je
s pomočjo zunanjega izvajalca pripravil skupno vlogo. Skupna vrednost projekta je 38.400.000 €,
občina Cerknica pa nastopa s projektom novogradnja ČN Dolenja vas (velikost 12.000 PE).
Pogodba je bila podpisana 8.12.2011, dela so se izvajala po rumeni knjigi FIDIC. Izvajalec je bil
uveden v delo 3.1.2012, zaključek del je bil novembra 2013, po enoletnem poskusnem obratovanju
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so se dela končala 6.12.2014, ko je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje.
Projekt je financiran iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 3.134.159 €, lastne udeležbe
Republike Slovenije v višini 553.087 € in lastnih sredstev Občine. Pogodbe o sofinanciranju s strani
MKO so bile podpisane 12.7.2012.
Skupna realizirana vrednost v letu 2015 je 444.783,71 €, od tega so stroški gradnje (plačilo
zadržanih sredstev) 439.871,49 €, stroški koordinatorja 4.430,20 € in stroški obveščanja in
oglaševanja 482,02 € (transfer Občini Logatec). Iz namenskih sredstev kohezijskega sklada smo
v letu 2015 prejeli 399.730,70 €, iz postavke slovenske udeležbe (MOP) pa 54.239,20 €.

111007 Obnova kanalizacijskih sistemov

287.956 €

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 ).
Realizirana cena amortizacije v letu 2015 na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode znaša
87.955,71 €, kar se je porabilo za obnovo kanalizacijskega omrežja na Čabranski ulici in v Kamni
Gorici v naselju Cerknica, del neporabljene najemnine v višini 200.000 € pa se je prenesel v leto
2016.

111009 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice
- 2. sklop (Občina Cerknica)
1.338.276 €
Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
S strani MGRT-ja je bila 5.7.2013 izdana Odločba o dodelitvi sredstev za projekt »Odvajanje in
čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 2. sklop (Občina Cerknica )«. V okviru projekta se bo
na območju naselja Rakek zgradilo 14.583 metrov kanalizacije, 8 črpališč in čistilna naprava
Rakek, kapacitete 4.000 PE. Občina Cerknica je dne 15.7.2013 podpisala pogodbe z izvajalcem
del, podjetjem Riko d.o.o. v skupnem nastopu z Godina d.o.o. in Pirc gradnje d.o.o. v višini
8.776.138,75 € ( brez DDV ), nadzornikom del, podjetjem Proplus d.o.o. v višini 119.072,00 € ( z
DDV ) ter podjetjem, ki bo zadolženo za obveščanje javnosti FRONTAL d.o.o. v višini 25.442,61 € (
z DDV ). Vrednost celotnega projekta znaša 8.920.653,37 € in ga delno financira Republika
Slovenija (1.088.431,40 € ), delno Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo
okolja - področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda«
(6.167.777,86 €), delno pa ga bo financirala Občina Cerknica (1.664.444,11 € ). Pogodbe s strani
MKO so bile podpisane 26.11.2013.
Dela so bila v celoti zaključena konec meseca junija 2014. V okviru projekta se je na območju
naselja Rakek zgradilo 15.052 metrov kanalizacije, 8 črpališč in čistilna naprava Rakek, kapacitete
4.000 PE. Za kanalizacijski sistem smo pridobili uporabno dovoljenje, za čistilno napravo pa je bila
izdana odločba o poizkusnem obratovanju. Dne 18.7.2014 smo pričeli z poizkusnim obratovanjem
na novozgrajeni čistilni napravi Rakek, ki se je zaključilo 19.11.2015, ko smo celotno investicijo tudi
prevzeli.. Dne 13.11.2015 pa je bilo za čistilno napravo izdano tudi uporabno dovoljenje. Zaradi
dodatnih del je bil podpisan tudi Aneks k pogodbi.
Finančna realizacija v letu 2015 je bila 1.338.276,07 € € ( od tega gradnja 1.307.740,79€, nadzor
21.976,95 € in obveščanje javnosti 8.567,33 € ). Iz namenskih sredstev kohezijskega sklada smo v
letu 2015 prejeli 856.581,32 €, iz postavke slovenske udeležbe ( MOP ) pa 156.890,29 €.
Vrednost celotnega projekta je 9.361.694,08€ ( od tega gradnja 9.205.302,77 €, nadzor 130.948,70
€ in obveščanje javnosti 25.442,61 € ). Iz namenskih sredstev kohezijskega sklada smo prejeli
6.467.698,18 €, iz postavke slovenske udeležbe ( MOP ) pa 1.140.358,55 €.
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111010 Subvencija odvoza grezničnih odpadnih voda

9.366 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
JP Komunala Cerknica d.o.o. je kot upravljavec ČN Dolenja vas dne 7.10.2011 s strani
Inšpektorata RS za okolje in prostor, Območna enota Ljubljana, prejela odločbo o takojšnji
prepovedi sprejema grezničnega mulja na komunalno čistilno napravo Dolenja vas. V prehodnem
obdobju oz. do izgradnje nove ČN Dolenja vas se bo greznični mulj odvažal na ČN Domžale. Cena
za odvzem, zbiranje, odvoz in sprejem grezničnega mulja na ČN Domžale znaša 24 €/m3 brez
DDV. Cena, katero so do sedaj plačevali uporabniki je znašala 7 €/m3. Da nebi prišlo do
nekontroliranega odvoza grezničnega mulja, je bila v juliju potrjena cena za odvoz grezničnega
mulja v višini 10,43 €/m3, ostali del pa subvencionira Občina Cerknica. Realizacija v letu 2015 ( do
konca maja 2015 ) je znašala 9.366 € ( predvsem zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema Rakek
ter priključevanja stanovanjskih hiš na kanalizacijski sistem v naselju Rakek - pri priključevanju na
posamezne stanovanjske objekte se hkrati izprazni še greznica ). Greznične odpadne vode se od
konca maja 2015 odvaža na CČN Dolenja vas, zato subvencije s strani občine niso več potrebne.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

270.548 €

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
270.548 €
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 ohranjanju narave

2300 Notranjski regijski park

132.348 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zavod je v zadnjih letih še kako občutil gospodarske razmere v Sloveniji. Denarja je primanjkovalo,
kar je zavod, posebej v letu 2013 pahnilo v nezavidljiv položaj, tudi v finančni dolg. Druga velika
težava povezana s financiranjem je bila povezana z dejstvom, da zavod od leta 2009 ni uspel
pridobiti projekta na razpisih Evropske unije. V letu 2014 je nastala še težava prehoda v novo
perspektivo EU. Tako v letu 2014 ni bilo na voljo niti enega razpisa na katerega bi se lahko
Notranjski park smiselno pripravil. Šele v letu 2015 (oktober) in v letu 2016 (marec) so bili na voljo
prvi razpisi na katere se je bilo smiselno prijaviti. Rezultati bodo znani v maju 2016 in oktobru 2016.
Po statusnih spremembah v drugi polovici leta 2014, se je Notranjski park lahko v 2015 posvetil
nekaterim strateškim nalogam, ki so pomembne v luči dolgoročnega cilja- razvoja znotraj
Notranjskega parka. V tej luči so cilje dela v letu 2015 razdelili po posameznih področjih.
1. 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.
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Preprečevanje zaraščanja na presihajočem Cerkniškem jezeru s košnjo preko 279 ha zemljišč
Urejanje drugega najstarejšega zavarovanega območja v Sloveniji- Rakovega Škocjana (žled,
ostanki sečnje). Pridobitev sredstev na razpisu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov in posledično
opravljanje nadstandardnih del s čiščenjem lazov, opravljanjem vedutne sečnje na Velikem in
Malem naravnem mostu.
Floristični popis vrst in rastišč na območju NRP in analiza dobljenih podatkov.
Popis in vrednotenje naravne dediščine Notranjskega parka.
Dopolnitev smernic ohranjanja Natura 2000 vrst- ptice.
Dopolnitev smernic ohranjanja Natura 2000 vrst- vrste in habitatni tipi.
Monitoring orhidej (kukavičevk) in ohranjanje rastišč .
Zbiranje starih zemljevidov in upodobitev Cerkniškega jezera.
Popis jam, brezen in udornic.
Popis ptic na Cerkniškem jezeru (skupaj z Notranjsko sekcijo DOPPS-a)
Popis lokacij invazivnih vrst in njihovo odstranjevanje.
Popis redkih vrst znotraj Notranjskega parka.
Popis rastišč rastlin z Rdečega seznama ogroženih vrst.
Popis nahajališča kačjih pastirjev.
Popis vodotokov s pojavljanjem navadnega kaplja
Popis nahajališč dvoživk
2. EVROPSKI PROJEKTI IN SODELOVANJE S PARTNERJI
Notranjski regijski park v tem trenutku ne izvaja nobenega projekta sofinanciranega iz skladov
Evropske unije. V drugi polovici leta 2014 se je zato zavod osredotočil na določanje prioritetnih
razpisov za katere po oblikoval prijavo in skušal pridobiti projektno financiranje. V tej luči so v letu
2015 potekale naslednje aktivnosti.
Priprava vsebinskega in formalnega dela za prijavo na kohezijska sredstva.
Kompletna prijava na sklad LIFE, oddana 7. oktobra, rezultate čakamo, izjemno kompleksna
prijava, k je trajala 4 mesece in, ki ne dopušča površnosti
Začetek pisanja 2 projektov na Interreg SLO- HRV, v enem projektu sodelujemo kot partnerji v
drugem kot podizvajalci
Začetek pisanja projekta interreg SLO-ITA
Sodelovanje pri vzpostavljanju LAS Notranjska in LRS Notranjska
Prijava na Danube program s partnerji: »Adaptacija na klimatske spremembe«
Sodelovanje z drugimi zavarovanimi območji in strateško povezovanje v zvezi Dinaric arc
parks.
Sodelovanje v skupini, ki pripravlja nominacijo klasičnega krasa za vpis na Unescov seznam
svetovne dediščine
Sodelovanje v nacionalni skupini, ki pripravlja izhodišča za povezovanje slovenskih parkov na
področju turizma.
3. UREJANJE (USMERJANJE) TURISTIČNEGA OBISKA in PROMOCIJA
V Notranjskem parku je v zadnji četrtini leta stekel niz aktivnosti, ki so se osredotočile na urejanje
turističnega obiska v zavarovanem območju in sistematične promocije zavarovanega območja. V
tej luči so izpeljali sledeče akcije.
Prenova lojtrnega voza v potujoči INFO center.
Organizacija in izpeljava 22 tematskih nedelj na Cerkniškem jezeru
Prenova Turistično informacijskega centra Notranjskega parka in vzpostavljanje trgovinice s
spominki.
Sodelovanje na treh sejmih na Gospodarskem razstavišču in enem v Gornji Radgoni ter
omogočanje obiska sejma drugim ponudnikom ter predstavitev parka s turistično ponudbo v centru
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Ljubljane
Sistematično komuniciranje z mediji.
Opravili prenovo CGP Notranjskega parka, kot temelj in izhodišče za vse nadaljnje postavitve
tabel in signalizacij na zavarovanem območju ter vzpostavitev blagovne znamke NRP
Začeli z oblikovanjem mrestišč Notranjskega parka- premičnih, dizajniranih oglasnih desk za
promocijo ponudnikov, ki bodo postavljene na javnih mestih z visoko frekvenco ljudi.
Opravili prenovo spletne strani s celostno prenovo koncepta in vsebin
Vzpostavitev temeljev za sodelovanje z drugimi društvi, ponudniki, turističnimi delavci
Začetek oblikovanja lastnih turističnih produktov in storitev in začetek konkretnega
povezovanja s ponudniki turističnih storitev iz regije.
Dokončali sistematičen popis obstoječe turistične ponudbe na območju NRP
Sodelovanje in podpora pri organizaciji pustnih dogodkov.
Dokončanje urejanja turistične infrastrukture v Rakovem Škocjanu.
Bruto prihodek od tržne dejavnosti končali pri 4.500,00 eur.
4. IZOBRAŽEVANJE, OZAVEŠČANJE
Ena ključnih nalog parka je sodelovanje z lokalnim prebivalstvom. V drugi polovici leta, po združitvi
vseh treh enot so zato izpeljali nekatere aktivnosti, ki zavodu pomenijo temelje za nadaljnje
sodelovanje z lokalnim prebivalstvom. Velik cilj zavoda je izboljšati ugled zavoda med
prebivalstvom.
Program predstavitev Notranjskega parka za občane- 4 predstavitve nalog, dela in vizije
razvoja parka ter pogovor z domačini
Organizacija raziskovalnih počitnic za otroke (poleti dvakrat, jeseni enkrat)
Obujanje in osvežitev mreže šol Notranjskega parka- pripravili pedagoške programe v skladu
z nacionalnimi učnimi načrti
Večeri Notranjskega parka- niz predavanj o naravni in kulturni dediščini Notranjskega parka.
Celodnevna prireditev Dan parka s sodelovanjem društev, posameznikov, vaščanov
Dolenjega Jezera.
Pripravili smo niz botaničnih sprehodov
Pripravili razstavo orhidej Notranjska parka v cerkniški knjižnici
Izobraževanje o obrezovanju drevja v sadovnjaku Notranjskega parka
Skupaj z Big bangom in priznanimi fotografi pripravili fotografsko delavnico
Med te cilje sodijo tudi vse aktivnosti, ki so sicer primarno povezane s turizmom
5. KULTURA
Področje delovanja Kulturnega doma
Ohranjanje programskega koncepta prejšnjih let
Ena mesečna lutkovna predstava za otroke
Ohranili smo sodelovanje z osnovnimi šolami, glasbeno šolo
Pripravili gostovanje predstav za zahtevnejšo publiko
Izpeljali večere »stand up-a«
Vzpodbujali, gostili (tako na vajah kot predstavah), usmerjali, pomagali pri razvoju predstav
domačih ljubiteljskih gledaliških skupin
Kakovostna izvedba občinskih prireditev
Nadgradili smo sodelovanje z domačimi društvi, skupinami, posamezniki
Iskanje sinergije v skupnih dogodkih vseh treh enot Notranjskega parka
Kulturni dom s programskim konceptom približali čim širšemu krogu ljudi (predpremiera filma o
Steinbergu, septembrski uvod v novo sezono)
Pripravili smo odmevno predstavitev prevoda knjige Franca Antona Steinberga v sodelovanju
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s knjižnico
Povečali smo število obiskovalcev dogodkov v samem KD Cerknica ali na ploščadi pred KD
Cerknica
Povečali smo število dogodkov preko povezovanja z društvi, organizacijami in posamezniki,
gostovalo je 24 različnih društev
Povečali število prireditve v letu 2015 v primerjavi z 2014 za 23 dogodkov
Povečali število obiskovalcev v letu 2015 za 7621
Povečali število prihodkov v letu 2015 za 3 tisoč evrov.
Javni zavod notranjski regijski park je sicer v letu 2015 opravil veliko večino zadanih si nalog. Na
račun povečanega števila dogodkov, povečanih komunikacijskih, izobraževalnih in turističnih
dogodkov so se bili prisiljeni odpovedati močnemu poudarku na raziskovalnem delu, predvsem pri
popisih rastišč zaščitenih in redkih rastlin.
Še bolj je bilo leto 2015 zaznamovano s pripravami na evropske razpise. Pripravili so prijavo na
LIFE projekt. Gre za izjemno obsežen projekt in posledično izjemno zahtevno prijavo, ki obsega
220 strani A4. Prav tako je prijava na LIFE mehanizem s strokovnega vidika zelo zahtevna. Delo za
prijavo na LIFE je potekalo od aprila 2015 do 7. oktobra 2015.
Konec leta 2015 so pričeli s prijavo na kohezijska sredstva. Gre za prijavo, ki bo podobno obsežna
kot LIFE prijava, kar je zahtevalo v decembru ogromno dela, s ciljem dokončanja prijave pa bo
zaznamovano tudi leto 2016.
V turističnem smislu so v letu 2015 uspeli narediti nekaj velikih korakov. Predvsem tematske
nedelje na Cerkniškem jezeru so doživele velik odziv med obiskovalstvom in tudi domačimi
turističnimi ponudniki.
Zelo veliko dela je bilo pri prenovi spletne strani, saj ne gre le za prenovo dizajna, pač pa
vzpostavitev popolnoma nove spletne strani z novimi vsebinami, dizajnom in delno tudi
fotografskim gradivom. Spletna stran www.notranjski-park.si je tako zdaj osrednja spletna stran z
informacijami o naravni dediščini, kulturi in kulturni dediščini, turizmu in s funkcionalnimi
informacijami za izletnike oziroma turiste kot so policija, zdravstveni dom, lekarna…
V kulturnem domu je javni zavod izvedel nekaj izjemno odmevnih dogodkov. Posebej smo
zadovoljni s septembrsko prireditvijo »10. sezona v Kulturnem domu Cerknica«, ki se je odvijala na
ploščadi pred Kulturnim domom in z decembrskimi prireditvami pod naslovom »Cerknica v
prazničnih lučeh«, ki so bile vse izjemno dobro obiskane. Poleg tega so uspeli zajetno povečati
število dogodkov in obiskovalcev. V primerjavi z letom 2014 je bilo v KD Cerknica 23 predstav več,
ali skorajda 2 na mesec več. To se odraža tudi pri obisku Kulturnega doma, saj je KD Cerknica
obiskalo 7621 obiskovalcev več kot leto prej. Posebej so zadovoljni tudi s sodelovanjem z drugimi
društvi in organizacijami, saj je na odru Kulturnega doma Cerknica gostovalo kar 24 različnih
društev s področja Cerknice. Velja omeniti tudi to, da so na primer OŠ Cerknica na odru gostili kar
devetkrat, Glasbeno šolo Frana Gerbiča pa trinajstkrat.
Posebej so lahko zadovoljni z delom, ki smo ga opravili s pomočjo javnih delavcev. Tu je
sofinanciranje s strani občine ključno. V Notranjskem regijskem parku so s pomočjo javnih
delavcev očistili nasipe na Cerkniškem jezeru, tudi zanemarjen nasip proti nekdanjemu gostišču
Mulec. V Rakovem Škocjanu so nadaljevali z delom prenove učne poti in obiskovalske
infrastrukture. Poleg tega so zmagali na razpisu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za
nadstandardna dela v Rakovem Škocjanu. Tako so na trgu zaslužili 19.700 evrov bruto. Vsa dela
so opravili v roku in zgledno, kar je ob pregledu delovišč potrdila tudi direktorica Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov.

2310 TIC

36.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev v okviru Notranjskega regijskega parka

2320 Kulturni dom

89.500 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev v okviru Notranjskega regijskega parka
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2330 Prireditve

12.700 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev v okviru Notranjskega regijskega parka

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

922.184 €

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 admin

184.338 €

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

184.338 €

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 urejanje prostora

1400 Prostorski akti in dokumentacija

24.697 €

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. Velik del sredstev
s postavke je bil namenjen SD OPN št. 4, ki se bodo zaključile v maju 2016.
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, evidence in podobno. V proračunskem letu 2015
so se črpala sredstva za delno pripravo PZI novoletne osvetlitve, dodatne hidrološko hidravlične
študije za izdelavo idejne zasnove protipoplavnih ukrepov.

1410 Geodetske storitve

5.588 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so se realizirala za izdelavo geodetske podlage za potrebe dodatnih
hidrološko hidravličnih študij za analizo poplavne varnosti Cerknice in Dolenje vasi ter idejno
zasnovo protipoplavnih ukrepov.
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142001 Kanalizacijski in vodovodni sistemi v občini

13.611 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Realizacije postavke obsega stroške priprave projektnih in investicijskih dokumentacij za projekte
na področju kanalizacijskega in vodovodnega sistema v občini in sicer: stroški arheoloških
izkopavanj, izdelava investicijske dokumentacije (DIIP), stroški notarskih overovitev, odškodnin za
služnost, geodetske meritve, izdelava študije požarne varnosti ( IC Podskrajnik ), stroški izdelave
poročil.
Skupna realizirana vrednost v letu 2015 je 13.610,96 €.

142002 Projekt pločniki

10.650 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Realizacija postavke obsega del plačila izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo
državne ceste R643 v naselju Begunje, del plačila izdelave projektne dokumentacije ureditev
hodnika za pešce v naselju Unec ter stroški geodetskih meritev. Realizirana vrednost v letu 2015 je
10.649,63 €.

142004 BRV "Za Mlinom" v Cerknici

3.626 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški v višini 3.625,94 € predstavljajo sanacijo brežine in okolice pri novozgrajeni brvi »Za
Mlinom« v Cerknici zaradi poplav v novembru 2014.

142005 Rušenje objektov

87.736 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Realizacija na postavki v višini 87.736 € predstavlja celotne stroške pri rušenju objekta Cesta 4
maja 51 ter ureditev okolice in sicer: stroški arheoloških izkopavanj v višini 17.792 €, stroški
rušenja v višini 33.124,27 €, stroški nadzora in varstva okolja v višini 3.235,44 € ter stroški zunanje
ureditve v višini 33.584,29 €. Dela so v celoti zaključena.

1440 Kataster vodovod, kanalizacija

31.419 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Realizirana finančna sredstva v višini 31.419 € predstavljajo: vzdrževanje geoinformacijskega
sistema za občino Cerknica v višini 8.027,60 € 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 23.390,90 €.

1441 Baza podatkov za BCP in komunalni prispevek

7.011 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Realizacija na tej postavki predstavlja stroške izdelave Odlokov o programu opremljanja v skupni
višini 3.516,04 €, stroški izdelave baze za NUSZ v višini 3.052,44 € ter vzdrževanje baze BCP v
višini 442,86 €.

Zaključni račun 2015

81

1603 Komunalna dejavnost

454.998 €

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

412.040 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram 16039001 - Oskrba s pitno vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov,
pokrivanje izgube
Zakonske in druge pravne podlage


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

209.397 €

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. Investicija je obsegala: Rekonstrukcija
vodovoda pri lekarni, Cesta pod Slivnico, Kamna Gorica in na Čabranski ulici
v Cerknici,
rekonstrukcija vodovoda v naselju Ivanje Selo, rekonstrukcija vodovoda v naselju Begunje ( ob
rekonstrukciji meteorne vode ) in priprava pitne vode CŠOD Rakov Škocjan. Skupna realizirana
vrednost na tej postavki je 209.396,91 €.

112023 Rekonstrukcija vodovodnega sistema Begunje III. faza 202.643 €
Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Investicija predstavlja nadaljevanje rekonstrukcije vodovodnega sistema Begunje. V letu 2011 je
bila narejena izvedba I faze (rekonstrukcija 900 m vodovodnega omrežja, jašek na vrtini ter elektro
priključek, v letu 2013 je bila izvedena II faza rekonstrukcije (rekonstrukcija 760 m vodovodnega
omrežja), v letu 2015 smo zgradili 718 m vodovodnega omrežja ter zgradili vodohran 180 m3.
Celotna vrednost investicije je bila 202.643,11 €, sofinancirana pa je bila v okviru Načrta porabe
dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij v letu 2015, v skladu z določili 23 člena
ZFO-1 v višini 99.979 €.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

42.958 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram 16039005 - Druge komunalne dejavnosti: nasaditev in vzdrževanje zelenic
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1101 Hortikulturne ureditve javnih površin ter otroških igrišč

17.322 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva, ki so bila namenjena cvetlični ter trajni zasaditvi gredic v Cerknici 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 je bilo
prav tako realizirano.

142003 Ureditev tržnice v Cerknici

25.636 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V mesecu oktobru 2014 je bil objekt tržnica v Cerknici v celoti končan, za kar smo v začetku
novembra pridobili uporabno dovoljenje. Objekt je v upravljanje prevzela Komunala Cerknica
d.o.o., ki je opozorila ne nekaj pomanjkljivosti, ki jih projekt v fazi izvedbe ni predvidel. Realizirana
sredstva v višini 25.636 € predstavljajo izdelavo štirih prodajnih pultov in polic v zaprtih prodajnih
prostorih tržnice, nabavo in dobavo tende ( 4 kom ) nad vhodi v zaprtih prostorih tržnice, izdelavo
nadstrešnice za gostinski vrt ter projektno dokumentacijo in nadzor.

142006 Ureditev brvi pri Tržnici Cerknica

0€

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 planirali sredstva za pripravo strokovnih podlag (Hidrološko hidravlična
študija) in projektno tehnične dokumentacije za samo brv. Oba dokumenta sta še v fazi priprave,
zato ni prišlo do porabe sredstev. Le-te smo planirali za proračunsko leto 2016.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

114.819 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje
neprofitnih stanovanj, obveznosti so skladov, upravljanje s stanovanji, članarine, zavarovalne
premije za stanovanjske objekte

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

114.819 €

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

114.819 €

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, zavarovalne premije požar,
izliv vode in odgovornost, rezervni sklad).
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna
168.028 €
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

168.028 €

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


Zakon o stavbnih zemljiščih

146001 Odkupi zemljišč in odškodnine za zemljišča

168.028 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki 146001 Odkupi zemljišč in odškodnine za zemljišča, je bilo v letu 2015 porabljenih
skupaj 168.028,31 EUR, in sicer:
40211300 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve:
Stroški izvedenih geodetskih storitev, izdelanih cenilnih poročil in drugih podobnih storitev. Višina
porabljenih sredstev znaša 7.667,60 EUR.
V letu 2015 je bilo izvedenih nekaj parcelacij, cenitve in druge podobne storitve, ki so bremenile
občinski proračun. V proračunu občine za leto 2015 smo na tej postavki planirali 12.000,00 EUR.
Izvedena je bila geodetska odmera dela kategorizirane javne poti JP 541962-Begunje-n.nas-otok, v
naselju Begunje pri Cerknici (Švigelj), izvedena je bila ekspropriacija dolžinskega objekta – ceste,
od križišča cest za Otok, do mostu v zadnjem kraju, v smeri proti Dolenjem Jezeru, odmera dela
ceste v naselju Slugovo, itd.
V zadnjih nekaj letih je bila zgrajena mrliška vežica v Grahovem, Begunjah pri Cerknici, na Uncu in
izvedena rekonstrukcija mrliške vežice na Rakeku. Opravili smo načrtovane vrise mrliških vežic v
kataster stavb, izdelali etažni načrt za stanovanjsko stavbo v Cerknici, Gerbičeva ulica 40, izdelali
etažni načrt za stavbo Kravanjeva hiša itd.
40270200 Odškodnine zaradi sodnih postopkov:
V letu 2015 je bilo planiranih 1.000,00 EUR. V letu 2015 ni bila iz občinskega proračuna plačana
nobena odškodnina zaradi sodnih postopkov, zato je tudi poraba sredstev 0,00 EUR.
40279900 Odškodnine za zemljišča:
V letu 2015 je bilo planiranih 8.000,00 EUR. Iz navedene postavke nismo plačali nobene
odškodnine, zato je stanje porabe sredstev 0,00 EUR.
40292000 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, sodnih izvršiteljev..:
V letu 2015 je bilo za ta namen planiranih 10.000,00 EUR, porabljenih 5.317,12 EUR. V navedeni
postavki so zajeti stroški notarskih overitev, stroški priprave nekaterih pogodb in zemljiškoknjižnih
dovolil ter stroški odvetnikov, ki zastopajo Občino Cerknica v posameznih postopkih pred sodišči.
40299900 Cenitve nepremičnin:
V letu 2015 je bilo za ta namen porabljenih 2.950,34 EUR. Iz navedene postavke so bile plačane
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posamezne cenitve cenilcev za potrebe določitve tržne vrednosti nepremičnin za prodajo oz. nakup
itd.
40299904 Davek od prometa nepremičnin:
V letu 2015 je bilo v ta namen porabljenih 2.205,10 EUR.
42060000 Nakup zemljišč:
V Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2015, smo planirali odhodke, ki izhajajo iz Načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015, in sicer:
-odkupi zemljišč in odškodnine za zemljišča .………………………………………247.925,00 EUR
Dne 30. 11. 2015 je bil podan predlog za prerazporeditev sredstev št. OS-1/2015, iz proračunske
postavke 146001 Odkupi zemljišč in odškodnine za zemljišča – Nakup zemljišč, da se iz prvotnih
247.925,00 EUR zniža za 81.000,00 EUR, tako, da se odpre nova proračunska postavka z
vključeno prerazporeditvijo: 146003 Odkupi objektov in znaša 81.000,00 EUR, (nakup stavbe v
Begunjah pri Cerknici-pri OŠ Begunje pri Cerknici), zmanjšana postavka po prerazporeditvi znaša
166.925,00 EUR.
Tekom leta 2015 je občinski svet obravnaval še nekaj popravkov in dopolnitev načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2015.
V okviru Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015, je Občina Cerknica
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 odkupila nepremičnine, ki so razvidne iz »Seznama pridobivanja
nepremičnega premoženja v letu 2015«, ki je priloga tega zaključnega računa.
V postavki Nakupi zemljišč, je bilo v letu 2015 realiziranih nakupov v vrednosti 149.888,15 EUR.
Podrobnejše obrazložitve so podane v prilogi tega akta.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

160.938 €

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.

1702 Primarno zdravstvo

73.922 €

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.
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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

73.922 €

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, reševalno službo in sofinanciranje specializacije
za čeljustno ortopedijo. Z dosego cilja je zagotovljena ustrezna oskrba uporabnikov ortodontske
ambulante.

0701 Preventivni programi

23.400 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zdravstveni dom Cerknica - Loška dolina je v letu 2015 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.
Prav tako so realizirana sredstva za sofinanciranje specializacije za čeljustno ortopedijo v višini
13.000 €, ki so jo v skladu s pogodbo sofinancirale vse tri občine ustanoviteljice, na podlagi
mesečnih zahtevkov in dejansko nastalih stroškov dela. specializantka čeljustne ortopedije je v
mesecu maju 2015 uspešno zaključila specializacijo in z junijem začela z rednim delom v ZD
Cerknica v ortodontski ambulanti v pogodbenem obsegu ZZZS (0,80 programa).
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
načrta razvojnih programov
Zagotovljena je ustrezna oskrba v ortodontski ambulanti.

0702 Reševalna služba

50.522 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zdravstveni dom Cerknica pridobiva sredstva za opravljanje zdravstvene službe skoraj v celoti iz
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Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana, le manjši odstotek iz
drugih virov financiranja. Najbolj deficitarna dejavnost, ki se z rednim financiranjem ne pokrije s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je reševalna služba. Za pokritje 24-urnega
delovanja reševalne službe in dežurne službe v dejavnosti NMP, občine ustanoviteljice (Bloke,
Cerknica in Loška dolina) sofinancirajo stroške za pokritje reševalne službe NMP in stroške za
dežurno službo NMP. Sredstva so bila realizirana v planirani višini.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

87.015 €

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

59.300 €

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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
 zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
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

59.300 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Od 1.1.2012 o pravici do plačila prispevka za zavarovane osebe, ki so zavarovane na podlagi 099,
odloča, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-2 , Uradni list RS, št.
62/10 in 40/11)) Center za socialno delo. Plačila izvršuje Občina Cerknica.
V skladu s 5. odstavkom 30. člena ZUPJS nam je Center za socialno delo dolžan posredovati
podatke o izdanih odločbah upravičencem po mesecih, ki so upravičeni do pravice do kritja
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
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, temveč je zakonec sam upravičen do plačila prispevka za
obvezno zdravstveno zavarovanje iz proračuna občine.
V skladu s 24. točko 15. člena ZZVZZ pa se iz te postavke plačuje tudi prispevek za obvezno
zdravstveno zavarovanje otrok do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski
člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v
obvezno zdravstveno zavarovanje.
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Mesečni znesek je odvisen od števila zavarovancev in višine prispevka, ki ga določi ZZZS in je
znašal 30,87 € na osebo. Občina je v letu 2015 plačevala prispevke za povprečno 160
zavarovancev na mesec
Na postavki je bilo potrebno, glede na prvotni plan, in število izdanih odločb - upravičenost do
osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez dohodka, zagotoviti dodatna sredstva.
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

27.715 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram 17079002 - Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe in obdukcij.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
 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 pregledna služba

27.715 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da mrliško pregledno službo
zagotavljajo občine, kar pomeni, da morajo zagotoviti delovanje te službe in sredstva za njeno
financiranje. Na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, ki ga je
izdal Minister na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti, je med občino in izvajalcem te
dejavnosti - Zdravstvenim domom Cerknica sklenjena posebna pogodba, ki poimensko določa
zdravnike za opravljanje te službe, višino povračila zdravstvenemu zavodu, območje, plačevanje
obdukcij in transportnih stroškov. Na omenjene stroške občina nima vpliva, saj obdukcije odrejajo
zdravniki glede na nujnost posameznih primerov. Na postavki mrliško pregledna služba je bilo v
letu 2015 potrebno zagotoviti dodatna sredstva, saj planirana niso zadoščala. Skozi leto 2015, je
realizacija te postavke progresivno naraščala. V letu 2015 je bilo opravljenih 56 mrliških ogledov in
odrejenih 17 sanitarnih obdukcij.
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.
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1.015.180 €

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
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

32.459 €

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
Varovanje 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, oz se ohranja arhitekturne in
rokodelske presežke iz posameznih zgodovinskih obdobij.

18029002 Premična kulturna dediščina

32.459 €

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

32.459 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 kulturno varstvenega 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 se bo skladno s pogodbo zaključila decembra 2016, ko mora biti izdelan tudi katalog, v
katerem bodo predstavljeni najdeni predmeti.
V letu 2015 so bila realizirana sredstva porabljena skladno s pogodbo za dokumentiranje,
konzerviranje in restavriranje najdb, ki se bo nadaljevalo in zaključilo v letu 2016.

1803 Programi v kulturi

617.905 €

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

390.724 €

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
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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.

060100 Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

344.524 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
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. Sredstva, ki jih mora občina zagotoviti za izvajanje dejavnosti
knjižnice, so v obsegu primerne porabe. Iz proračuna za leto 2015 je Občina Cerknica zagotovila
sredstva za dejavnost knjižničarstva knjižnici Jožeta Udoviča v višini 344.524 €, 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 140.653 enot knjižnega
gradiva, od tega 12.726 enot neknjižnega gradiva (dvd, cd, cd-rom itd.) in 5.740 enot serijskih
publikacij, naročena je na 295 revij in časopisov ter ima 36 računalnikov, od tega 18 za javno
uporabo, 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, enote Rakek in Stari trg pri Ložu trikrat na teden in enota Nova vas
dvakrat tedensko. Knjižnici smo za izvajanje dejavnosti nakazali sredstva v skladu s sprejetim
planom in pogodbo o financiranju.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
načrta razvojnih programov
Knjižnica Jožeta Udoviča ima ustrezen obseg gradiva, saj ima na dan 31. 12. 2015 140.653 enot
knjižnega gradiva in je dosegla normativ 200 knjig na 1000 prebivalcev in 22 enot neknjižnega
gradiva na 1000 prebivalcev.

060101 Nakup knjig Knjižnica J. Udoviča Cerknica,Enota Rakek

38.700 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je dolžna sofinancirati nabavo knjig, del sredstev zagotavlja tudi 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. Sredstva so bila v celoti realizirana. Knjižnica je namenila za nakup gradiva tudi dodatna
lastna sredstva.
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.
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060102 Oprema knjižnice

4.500 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Knjižnica Jožeta Udoviča je planirana sredstva namenila za posodobitev oziroma zamenjavo
opreme v planirani višini, za nabavo računalnikov in programov. Občina je Knjižnici refundirala
sredstva na podlagi predloženih računov oziroma listin v planirani višini.

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 in osnovna sredstva v matični Knjižnici in enoti na Rakeku.

18039002 Umetniški programi

4.038 €

Opis realizacije podprograma
Vsebina podprograma 18039002 Umetniški programi: dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih
zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali
drugih pravnih oseb.
Zakonske in druge pravne podlage


zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj kulture v občini in ohranjanje doseženega nivoja
razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Cilj je približati dogodke profesionalnih in amaterskih
izvajalcev na področju kulture občanom tako, da se organizirajo gledališke in lutkovne predstave,
koncerte in druge prireditve.
Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci
Izvedba dogodkov v enakem obsegu kot predhodno leto.

060401 Kulturni dom Cerknica - vodenje in izvedba programa

4.038 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Decembra 2014 je dejavnost kulturnega doma prešla pod okrilje Notranjskega regijskega parka.
Planirana sredstva so bila realizirana za plačilo storitev (koncert, programsko vodenje, študentsko
delo ter SAZAS), ki so bile opravljene do konca meseca novembra 2014, računi so bili izdani v
decembru 2014, obveznosti pa so zapadle v plačilo v letu 2015.

18039003 Ljubiteljska kultura

80.445 €

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.
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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

66.445 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Realizacija postavke je 98%, ker društva niso realizirala vseh prijavljenih projektov, za kar
posledično niso bila upravičena do izplačila sredstev. Nerealizirano je bilo 905,10 EUR. ZLDNNotranjski rogisti niso realizirali nakupa opreme in letnega koncerta, Društvo Tabor ni izvedlo
koncerta pri Sv. Vidu in KD Rak Rakek ni realiziral udeležbe na seminarju Gorenjski plesi, ker le ta
ni bil razpisan.
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.
Poročilo o realizaciji programov na področju kulture v letu 2015 je predstavljeno v nadaljevanju. Na
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Cerknica za leto 2015 se
je prijavilo 24 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. Sofinanciranje je
namenjeno za izvajanje dejavnosti programov, projektov, izobraževanja, založništvo, nakup
opreme in osnovnih sredstev, stroške delovanja društev in za izvedbo posameznih projektov. V letu
2015 so bile podpisane pogodbe o sofinanciranju z naslednjimi izvajalci kulturnih programov in
projektov: Knjižnica Jožeta Udoviča, Društvo upokojencev Cerknica_ ŽePZ Lipa, Društvo pevski
zbor Tabor Cerknica, Združenje borcev za vrednote NOB, KD Rak Rakek, KD Notranjska, F-letno,
Društvo notranjskih kulturnikov Krpan, KD Menišija, Kulturno društvo Big Band Cerknica, Kulturno
društvo Godba Cerknica, Mažoretni twirling in plesni klub Mace, KD Fran Gerbič, KUD Pa-leta,
Notranjsko domoljubno društvo general Maister, JSKD OI Cerknica, Društvo LOVRENC, TKD
Sovica, NŠK Cerknica, Kulturno izobraževalno društvo Plesonoga, Zveza lovskih družin
notranjske-Notranjski rogisti, Društvo Jelen, Društvo ljudski pevci Jezerci in Andreja Gorjanc.
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
28.02.2016.
V nadaljevanju je podan podrobnejši pregled realizacije sredstev v letu 2015 za posamezna
društva in sicer:
društvo

program

oprema

izobraževanje

založništvo

stroški
delovanja

projekti

SKUPAJ

KD Godba
Cerknica

6.040,95

4.700,00

880,00

1.630,46

772,00

643,06

14.666,47

KD Big band
Cerknica

2.289,01

450,00

200,00

600,70

137,00

1.048,47

4.725,18

KUD Paleta

1.240,04

250,00

405,41

1.895,45

KD Fran Gerbič

2.564,36

476,00

1.020,51

4.060,87

Pevski zbor
TABOR

2.530,65

241,00

0,00

2.771,65

MTP Klub Mace

2.547,51

550,00

1.160,31

4.657,82
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KD Menišija

1.238,16

1.528,16

290,00

Fl_etno

213,00

213,00

ŽePZ Lipa

850,42

850,42

Društvo General
Maister

489,29

489,29

1.048,47

1.048,47

Knjižnica Jožeta
Udoviča Cerknica

377,45

377,45

Združenje borcev
za vrednote NOB

363,47

363,47

643,06

2.434,39

KD Notranjska

Društvo
Notranjskih
kulturnikov Krpan

1.191,33

Društvo Lovrenc

1.483,55

600,00

1.483,55

JSKD OI Cerknica
NŠK Cerknica
ZLDN-Notran.
rogisti

0,00

Andreja Gorjanc
Društvo
Plesonoga

2.622,43

225,00

TK Sovica
KD Rak Rakek

9.538,17

Društvo Ljudski
pevci Jezerci

940,33

Društvo Jelen
SKUPAJ

920,00

559,19

0,00

0,00

195,72

195,72

412,40

3.259,83

251,63

251,63

3.816,46

15.310,63
2.530,33

1.590,00

1.313,09
36.390,00

1.036,00

559,19

2.771,93

1.458,84
7.030,00

2.400,00

3.690,00

060301 Javni sklad za ljubiteljsko kulturo

4.500,00

12.434,9
0

66.444,90

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 s 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 2015 je sklad izvedel vse zastavljene programe, in sicer 6 na območnem nivoju ter enega na
regijskem nivoju.
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Izvedba območnega programa: revija plesnih ustvarjalcev, revija otroških in mladinskih pevskih
zborov, srečanje otroških gledaliških skupin, srečanje otroških folklornih skupin, revija odraslih
pevskih zborov, območno Linhartovo srečanje in drugo.
Na področju otroškega zborovskega se beleži ponovni trend dviga kvalitete in poseganje po
zahtevnejših skladbah. Kar polovico zborov dosega regijski nivo. Na folklornem področju se je
regijskega srečanja udeležila odrasla folklorna skupina KD Rak Rakek. Državni nivo med PZ
dosega MePZ Fran Gerbič, na plesnem plesalke KD Rak Rakek in plesalke KID Plesonoga, ki so
se udeležile tako državnega srečanja v Velenju Pika miga kot tudi Žive, srečanja, ki poteka v
Ljubljani, v prvi polovici leta pa so sodelovale tudi na Opusu. Največji uspeh pa beleži Godba
Cerknica z zmago na tekmovanju v koncertni skupini.
Izpostava predlaga enega člana v komisijo za pregled in ocenjevanje vlog, ki prispejo na razpis in
posreduje razporeditev skupin in društev v kakovostne razrede, tam kjer je seveda to možno.
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 v preteklem letu.

060303 Programi na podlagi javnega poziva - prireditve
občinskega pomena

9.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pod to postavko so bila planirana sredstva v skupni višini 9.000,00 evrov, realizacija je bila v celoti
izvedena. 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 praznika dan boja proti okupatorju in praznik dela 1. maj v Občini Cerknica za leto
2015, v skupni višini 3.000,00 evrov. Z Kulturnim društvom Godba Cerknica sta bili podpisani
pogodbi 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 2015 v skupni višini 6.000,00 evrov.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

75.763 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram 18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura: oglaševanje, najem strežnika…

2600 Informativna dejavnost

21.095 €

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

54.668 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2015 je bilo izdanih 10 številk glasila Slivniški pogledi (številka v januarju ni izšla, ker je bila
odločitev o vsakomesečnem izdajanju sprejeta kasneje; v avgustu glasilu ne izide zaradi počitnic),

Zaključni račun 2015

95

vsak mesec v začetku meseca. Naklada znaša 4000 izvodov, kar omogoči dostavo vsem
gospodinjstvom v občini Cerknica (cca. 3750) ter partnerjem občine in naročnikom.
Realizacija v letu 2015 je bila višja od načrtovane izključno zaradi višjih stroškov na dveh
postavkah, tisk in distribucija, kar je posledica povečanega obsega posameznih številk glasila.
Stroški za plačilo honorarjev, sejnin za člane uredniškega odbora in nagrade urednika so bili v
mejah načrtovanega ali malo pod njo.
Postavki tisk in distribucija sta v letu 2015 zahtevali več sredstev zaradi povečanega obsega
posameznih številk glasila (publikacija večjega obsega je zaradi več strani tudi težja, zato je
distribucija dražja; poleg tega so se storitve Pošte Slovenije v notranjem prometu lani dvakrat
podražile).
Za povečanje obsega pri ustvarjanju štirih (4) številk je bilo več razlogov, in sicer:
zaradi izrednih dogodkov;
zaradi boljšega odziva s terena: v določenih mesecih prispe več prispevkov za objavo, beleži
se namreč izredno dober odziv pri pošiljanju prispevkov za objavo iz raznih društev, ustanov in tudi
od posameznikov, ki oblikujejo življenje v občini;
povečane potrebe po uradnih objavah (celo 20 strani), za Občino Cerknica in ustanove,
katerih ustanoviteljica je (razpisi, dražbe, odloki…).
Tako je nekaj številk doseglo celo obseg 56 strani (predvideno je bilo do 44 strani). Ocenjeno je
bilo, da je bolj obsežno obveščanje in objava več posredovanih prispevkov v interesu občanov, saj
je šlo na letni ravni za povišanje v skupnem znesku 3.616,40 EUR (v primerjavi s finančnim
načrtom).
Realizacija ostalih odhodkov v letu 2015 je bila v okviru načrtovanega (oblikovanje, znesek sejnin
za člane uredniškega odbora) ali nekoliko nižja (honorarji in mesečna nagrada urednice).
Načrtovani dohodki iz oglaševanja v letu 2015 niso bili doseženi (58 odstotna realizacija), zato se v
letu 2016 izvaja drugačen pristop (potencialne oglaševalce se nagovarja širše in bolj proaktivno).

18039005 Drugi programi v kulturi

66.935 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram 18039005 - Drugi programi v kulturi: investicijski transferi Javnim kulturnim zavodom,
kulturnim društvom, funkcionalni stroški Kulturnega doma Cerknica, tekoče vzdrževanje
spomenikov

060402 Kulturni dom Cerknica - funkcionalni stroški

27.383 €

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 ter
nadomestilo za uporabo programske opreme. Največji prihranek je bil na drugih splošnih materialih
stroških in storitvah ter na stroških električne energije in tekočega vzdrževanja, medtem kot se je
strošek komunalnih storitev povečal zaradi stroška omrežnin.

060404 Oprema kulturnega doma

3.716 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila v letu 2015 porabljena predvsem za posodobitev računalniške mreže ter v
manjši meri za nakup odrske in audiovizualne opreme.

0605 Spomeniško - varstvene akcije za sakralne objekte

30.109 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila na podlagi Javnega razpisa za obnovo in vzdrževanje objektov kulturne dediščine
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dodeljena petim župnijam, za obnovo petih cerkva v skladu s pogoji in merili razpisa.

0606 Vzdrževanje memorialne dediščine

5.728 €

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 spominskih obeležij. Iz
postavke so se črpala tudi sredstva za sanacijo vandalizma na objektih memorialne dediščine.

0610 Investicijski transferi - sofinanciranje JSRS ( razpisi )

0€

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva niso realizirana ker ni bilo razpisov Javnega sklada Republike Slovenije, na katera bi
društva lahko kandidirala in bi jim potem del sofinancirali iz občinskega proračuna.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

364.816 €

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

323.553 €

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

080100 Financiranje programov športa na podlagi razpisa

150.506 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu s prijavami na Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerknica
za leto 2015, je komisija, ki jo je imenoval Župan Občine Cerknica, na podlagi sprejetega letnega
programa športa za leto 2015 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 2015 so
bila razdeljena sredstva 32 prijavljenim posameznim izvajalcem 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 2015
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 ter končno finančno poročilo o
izvedbi programa.
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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 OKS in ostalih administrativno materialnih stroškov, vključno s prevoznimi stroški.
Športna zveza Cerknica je osrednja športna organizacija in kot strokovni organ nudi pomoč svojim
članom, kakor tudi Občini Cerknica. Število članstva se je od leta 2008, ko je bilo včlanjenih v
zvezo samo pet društev, povečalo na trenutno 29 športnih društev, ki imajo sedež v Občini
Cerknica.

080201 Športna dvorana Cerknica

32.936 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2015 smo v ŠD Cerknica skrbeli predvsem za redno vzdrževanje in nekatera nujna popravila
z izboljšavami. Ostali stroški športne dvorane so bili ogrevanje, čiščenje, komunalne storitve.

080202 Telovadnica Rakek

5.700 €

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

8.372 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na nogometnem igrišču Cerknica smo nadaljevali z rednimi vzdrževalnimi deli skupaj z
namestitvijo razsvetljave, ostala sredstva so bila porabljena za komunalne storitve - poraba vode,
ter električno energijo.

080204 Nogometno igrišče Rakek - Športni park Rakek

35.745 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila predvsem porabljena za investicijo montaže razsvetljave na igrišču, porabo vode,
električno energijo ter tekoče vzdrževanje.

080205 Športna dvorana Grahovo

159 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za manjša vzdrževalna dela.

080206 Kegljišče Cerknica

0€

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2015 ni bilo porabljenih sredstev na Kegljišču v Cerknici.

080207 Športna dvorana RAKEK

0€

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2015 je bila pripravljena dokumentacija idejne zasnove za izgradnjo nove športne dvorane
na Rakeku, medtem ko se je plačilo glede na izstavitev računa prenesla na leto 2016 .
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080208 Športni park Grahovo

5.246 €

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

55 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za manjša vzdrževalna dela.

080212 Zunanje igrišče pri OŠ Cerknica

71.733 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Preko javnega naročila je bil izpeljan projekt adaptacije Zunanjega športnega igrišča pri OŠ
Cerknica z zamenjavo športne površine, novih košarkarskih košev , nogometnih golov, montažo
ograje z ustreznimi vrati in vrtljivimi vrati, ter zarisom ustreznih črt za rokomet oziroma mali
nogomet, dveh košarkarskih igrišč in igrišča za med dvema ognjema. Projekt je sofinancirala
Fundacija za šport v znesku 23.971,00 EUR.

080214 Zunanje igrišče pri telovadnici Rakek

8.101 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zunanje igrišče pri telovadnici Rakek smo adaptirali s tem, da smo ga preplastili z novim asfaltom
in montirali dva košarkarska koša.

18059002 Programi za mladino

41.263 €

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 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.
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.
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051000 Programi

31.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za mladinske programe so bila sredstva realizirana v planirani višini in so bila razdeljena 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 morali najkasneje do 28. 2. 2016 financerju predložiti vsebinsko in finančno
poročilo za preteklo leto. Prejemniki sredstev so v primeru nerealiziranih programov oziroma
projektov dolžni vrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva.
društvo

naziv programa

Društvo Notranjski študentski klub

Delovanje kluba in izvedbo projektov ter stroške delovanja

4.679,25

Društvo prijateljev mladine

Bralna značka, Teden in dan otroka, Dejavnosti med zimskimi,
prvomajskimi ali jesenskimi počitnicami, Letovanje otrok in družin, Ekološke
in zgodovinske delavnice, Otroški parlament ter Prostovoljci in za stroške
delovanja društva

4.796,23

Baletno društvo

program vadba klasičnega baleta za otroke in mladostnike

2.339,62

Društvo tabornikov Rod jezerska
ščuka Cerknica

Celoletni program društva ter za stroške delovanja

4.445,28

NEC Cerknica

Program Mladi projekti managerji

1.169,81

STEG- Skavtska skupina Cerknica

Celoletni program društva - letne skavtske aktivnosti v Steg Cerknica 1

3.158,49

Salezijanski mladinski center

Delovanje klubske dejavnosti, in mladinsko prostovoljno delo

4.094,34

VITRA center za uravnot. razvoj

Program mladinska info točka

1.169,81

CSD Cerknica

Program mladinsko prostovoljno delo

2.807,55

Inštitut Logos Vitae

Program Vrtiljak talentov in potencialov v družini

2.339,62

sredstva v EUR

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.

052000 Projekti

8.363 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pod to postavko so bila planirana sredstva v skupni višini 9.140,00 €, realizacija pa je nižja, ker
društva niso realizirala vseh prijavljenih projektov, za kar posledično niso bila upravičeno do
izplačila sredstev. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in v skladu s
Pravilnikom. Vse vloge so bile popolne, tako da so se sredstva razdelila sledečim izvajalcem
mladinskih projektov:
izvajalec

projekt

VDC Postojna

letovanje, ekskurzija in prostočasne aktivnosti

640,65

Mikološko društvo Cerknica

projekt Gobarska razstava v Cerknici, in Begunjah in Grahovem

316,19

M.K. sekcija Rakek – PGD Rakek

Mladinske gasilsko športne dejavnosti

469,81

ARS palada Tišler

Poletna šola tujih jezikov 2015

1.623,00

Plesni klub Evora

Plesna predstava Ples do nebes z Evoro 2x letno in 10-letnica
plesnega kluba Evora

1.000,00

RK Cerknica

Projekt naš prosti čas posvečen za otroke
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CSD Cerknica

Počitniški program 2015 in prostovoljstvo

OŠ Jožeta Krajca Rakek

Roden:Rakek 2015 (mednarodna izmenjava učencev)

PAJN, Zavod za sonaravno
bivanje

Pajnček igrajmo se izročila in Parzival, pripovedovanje zgodb za
mlade

1.708,41
521,52
1.281,31

SKUPAJ

8.363,39

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 2015 je bila pod vodstvom Osnovne šole Notranjskega odreda dne 6.6.2015 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 na posameznih poligonih.
Stroški prireditve so bili materialni stroški in sicer: nakup majic, ter administrativni stroški.

0550 Pomoč mladim

0€

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka ni bila realizirana. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje dela stroškov večjih
projektov mladih, ki so v interesu občine.

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

1.972.107 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 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

1.418.476 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev
in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.
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Dolgoročni izidi glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo vsem, ki želijo svoje otroke vpisati v
tovrstne programe.

19029001 Vrtci

1.415.975 €

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
 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
Cilji so usmerjeni k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke - Kurikul 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

808.895 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 2015 izvajala v 25 oddelkih na štirih lokacijah - na lokaciji vrtca v Cerknici 18
oddelkov, v Grahovem 2 oddelka, na Rakeku v vrtcu 4 oddelki in 1 oddelek v OŠ Rakek.
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
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
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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. Glede na Pravilnik o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in
120/05) (v nadaljevanju: metodologija) - je bil opravljen izračun cen
storitev programov v vrtcih v Občini Cerknica, ki so bile v veljavi od 1. 1. 2013. Razliko med
plačilom staršev in dejanskimi stroški zagotavlja proračun lokalne skupnosti v višini 67% cene
posameznega programa, starši so v povprečju prispevali 27% cene posameznega programa,
4,6% cene prispeva MIZŠ, preostanek so sredstva drugih občin, katerih vlagatelji imajo vključene
otroke v vrtec Cerknica.
V programe predšolske vzgoje je vključenih 84% vseh otrok v starosti od 1. do 5. leta starosti, ki
imajo stalno bivališče v Občini Cerknica.
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. 2015.

050102 Materialni stroški - financiranje ostalih programov

509.549 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
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. Po tem členu je občina dolžna vrtcu kriti stroške za nadomeščanje vzgojiteljic in pomočnic v
primeru nezmožnosti dela delavcev zaradi bolezni in poškodbe do
30 dni, odpravnine,
solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade, morebiten kredit. 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 bili realizirani.

050103 Investicijski transfer - obnova osnovnih sredstev

3.887 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Realizirana sredstva so bila namenjena za dobavo in montažo klimatske naprave in prezračevanja
v pralnici in kuhinji. Občina je Vrtcu refundirala sredstva na podlagi predloženih računov oziroma
listin.

0502 Plačilo razlike med ceno prog. - vrtci drugih občin

93.645 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 na podlagi zahtevkov za 37 otrok, ki so vključeni
v vrtce v drugih občinah. Zaradi povečanega števila vključenih otrok v druge vrtce planirana
sredstva, ki so bila planirana na podlagi števila vključenih otrok v letu 2014, niso zadostovala, zato
je bila opravljena prerazporeditev sredstev. Financiranje predšolske vzgoje je obvezna naloga
občine.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

2.500 €

Opis realizacije podprograma
Druge oblike varstva in vzgoje otrok: dejavnost predšolske vzgoje na domu
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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 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

2.500 €

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 2015 je občina
sofinancirala zasebno varstvo povprečno štirim otrokom.
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

391.714 €

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
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.
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19039001 Osnovno šolstvo

322.244 €

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.

030101 Financiranje materialnih stroškov - O. Š. Cerknica

167.865 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so 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 devetletka, 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 2015.
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 2015. Vsem učencem je zagotovljeno kakovostno osnovnošolsko izobraževanje.

Zaključni račun 2015

105

030102 Splošna amortizacija - O. Š. Cerknica

30.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 najnujnejše opreme in
nujna tekoča vzdrževalna dela.
Planirana sredstva so bila realizirana v celoti za nakup novega pomivalnega stroja v centralni
kuhinji, opremo za avlo v pritličju starega dela ter za nakup računalniške opreme, licenc, učbenikov
in knjig.
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 – O .Š. Cerknica

29.943 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Investicijski transfer je bil namenjen za obnovo sanitarij v drugem nadstropju starega dela šole,
opremo treh učilnic ter nakup plinskega kotla. Sredstva so bila zavodu nakazana na podlagi
zahtevka in predloženih 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.

030201 Financiranje materialnih stroškov - O. Š. Rakek

80.676 €

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 2015 občina zagotavlja del
sredstev za nadstandardne programe, ki jih ne financira MIZŠ, v okviru zmožnosti.
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 2015. Vsem učencem je zagotovljeno kakovostno osnovnošolsko izobraževanje.

030202 Splošna amortizacija – O Š. Rakek

6.500 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Amortizacijska sredstva za OŠ Jožeta Krajca Rakek so realizirana v planirani višini ter bila
porabljena za nabavo žaluzij na najbolj osončenih učilnicah ter nakup računalniške opreme in
licenc.
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.
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0303 Šola s prilagojenim programom Postojna

1.425 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila realizirana za stalne materialne stroške, ki jih je Občina Cerknica dolžna kriti 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 na podlagi dejanskih stroškov in izstavljenih zahtevkov.
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.

030701 OŠ Cerknica - igrišče

5.835 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ograja okoli otroškega igrišča za prvo triado je bila poškodovana na več mestih,ni zagotavljala
zadostne varnosti otrok, zato se jo je zamenjalo z novo panelno ograjo.

19039002 Glasbeno šolstvo

69.470 €

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






Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
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

54.970 €

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 staršev, ki jih mesečno prispevajo
starši, ki imajo otroke vključene v osnovno glasbeno izobraževanje.
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
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finančni plan zavoda, predhodno realizacijo, število zaposlenih, število učencev ter proračunske
možnosti za leto 2015 v skladu s pogodbo o sofinanciranju.

030403 Godbeniška šola Cerknica

5.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so realizirana v planirani višini in so izključno namenjena za materialne stroške, za
instrumente in za stroške poučevanja učencev. Godba v skladu s pogodbo o generalnem
pokroviteljstvu, ki jo je sklenila z gospodarsko družbo Ydria Motors 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 2015 se je
vpisalo 9 novih učencev. Tak sistem izobraževanja Godbi zagotavlja stalen dotok mladih godbenic
in godbenikov. Učenje poteka v prostorih društva in v Osnovni šoli Cerknica. Učenci Godbene šole
lahko opravljajo izpite na Glasbeni šoli Cerknica ter tako pridobijo tudi formalno glasbeno
izobrazbo, ki jim omogoča nadaljevati šolanje na srednji glasbeni šoli. V preteklih letih je že več
učencev nadaljevalo šolanje na srednji glasbeni šoli.
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 2015 in v skladu s
pogodbo o sofinanciranju.

030404 Splošna amortizacija - Glasbena šola

4.500 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Amortizacijska sredstva za Glasbeno šolo so realizirana v planirani višini, za nujna vzdrževalna
dela, in sicer za obnovo zunanjih stopnišč in ograje.
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

5.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glasbena šola Frana Gerbiča se pripravlja na obletnico stoletnice smrti Frana Gerbiča, ki bo leta
2016. V ta namen zbira in obdeluje podatke za izdajo monografije. Realizacija je v planirani višini
za sofinanciranje stroškov monografije v letu 2015.
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.
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1906 Pomoči šolajočim

161.917 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program - 1906 - Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

161.917 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu: regresiranje prevozov učencev iz kraja
bivanja v osnovno šolo in nazaj

030501 Šolski prevozi

128.977 €

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
koledarskem letu 2015.

030502 Šolski prevozi - za otroke s posebnimi potrebami

32.940 €

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

530.318 €

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

21.988 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program 2002 - Varstvo otrok in družin vključuje sredstva za programe pomoči družinam na
lokalnem nivoju
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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

21.988 €

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 2015 ohranjene v enaki
višini kot v preteklem letu. Prejele so jo vse družine, ki so izpolnjevale pogoje in oddale vlogo.

040206 Pomoč novorojenčkom

17.510 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Realizacija je bila nižja od planirane. V letu 2015 smo planirali sredstva za pomoč staršem ob
rojstvu otrok, glede na povprečno število rojenih v zadnjih letih, ki se giblje med 110 in 130 otroci.
Realizirana so bila sredstva za 95 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 2015
skupaj 110. 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.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
načrta razvojnih programov
Cilj je bil dosežen. Pomoči ob rojstvu otroka so bile za posameznika v letu 2015 ohranjene v enaki
višini kot v preteklem letu. Prejele so jo vse družine, ki so izpolnjevale pogoje ter oddale vloge.

0410 Projekt varna hiša

4.478 €

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).
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V letu 2015 je bilo tako v program vključenih 30 kontinuiranih uporabnikov (13 žensk + 17 otrok) in
30 občasnih uporabnikov.
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 12 obalno kraških in
notranjskih občin.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

508.330 €

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

86.346 €

Opis realizacije podprograma
Vsebina podprograma je naslednja: 20029001 Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob
rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov in varne hiše.
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 otroka.
Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci
Zagotoviti sredstva v obsegu, ki bo zagotavljalo pomoč vsem družinam, ki se jim rodijo otroci in
izpolnjujejo pogoje za dodelitev enkratne pomoči.
Cilj je bil dosežen. Pomoči ob rojstvu otroka so bile za posameznika v letu 2015 ohranjene v enaki
višini kot v preteklem letu. Prejele so jo vse družine, ki se oddale vlogo in so izpolnjevali pogoje.

040301 Dejavnost Centra za socialno delo

2.152 €

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

69.746 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilj storitve pomoči na domu je, da se upravičencem nadomešča in odmika vstop v institucionalno
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varstvo. Storitev pomoči na domu izvaja Center za socialno delo Cerknica in je opredeljena v
Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2011-2020, normativi pa so določeni v
Pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. Pomoč je bila nudena povprečno
30 upravičencem na mesec. 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.
Realizacija je nižja, ker so bili zahtevki CSD Cerknica, zmanjšani za sredstva iz PČR. Prispevek
uporabnikov je bil 19.401 EUR, tako da je dejanski strošek občine za storitev pomoči na domu
50.344 EUR.
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.

040304 Vodenje in koordiniranje službe za pomoč na domu

14.448 €

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.
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

0€

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

0€

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
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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
plačilo za izgubljeni dohodek in vse pripadajoče prispevke pa mu obračunava in nakazuje občina.
V letu 2015 nismo imeli nobene osebe, ki bi izvajala storitev, zato postavka ni realizirana.
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

314.675 €

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

150.244 €

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 odsvojitve in obremenitve nepremičnin. 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 2015 spreminjalo, povprečno pa je bilo v zavodih nameščenih 30 oskrbovancev, za katere je
doplačevala ali plačevala oskrbne stroške občina. Stroški oskrbnin so se krili na podlagi računov, ki
jih mesečno, skupaj z obračunom storitve, dostavlja vsak posamezni zavod.
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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 oskrba na podlagi izdanih odločb CSD Cerknica.

0407 Posebni socialni zavodi

164.432 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V zadnjih letih se povečuje število oseb, nameščenih v posebne socialne zavode. V letu 2015 je
bilo 20 oseb, za katere občina doplačuje del storitev, 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.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
načrta razvojnih programov
Financiranje doplačil domske oskrba na podlagi izdanih odločb CSD Cerknica.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

63.304 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi
materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), 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
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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.
Cilj, zagotavljanja pomoči na domu v obliki izvajanja pomoči je bil realiziran v skladu z vsemi
zakonskimi določili.

040202 Regresiranje letovanja otrok

4.775 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Do subvencije so upravičeni otroci, katerih družina z dohodki ne dosega minimalnega cenzusa za
preživetje in prejema denarno socialno pomoč. Otrokom iz socialno šibkejših družin, se na podlagi
te subvencije prepreči socialno izključenost. Subvencija se prizna v funkcionalni obliki s plačilom
računa, ki ga izstavijo osnovne šole. Sredstva se namenjajo za osnovnošolske otroke, ki so
vključeni v osnovne šole v Občini Cerknica in za otroke, ki obiskujejo OŠ s prilagojenim
programom v Postojni. Tako kot s subvencijami za šolo v naravi se tudi s subvencijami za letovanje
otrok v poletnih mesecih omogoča otrokom iz socialno šibkejših družin, da preživijo del poletnih
počitnic v krogu svojih vrstnikov. Marsikateri otrok lahko le v okviru organiziranega letovanja doživi
poletne radosti na morju, saj si vsako leto manj družin lahko privošči dopust na morju. Letovanja
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organizirata Rdeči križ in Društvo prijateljev mladine ter druge organizacije. Ugotavljanje
upravičenosti do sredstev izvaja CSD Cerknica, ki upravičencem izda Sklep o subvenciji.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
načrta razvojnih programov
Na podlagi izdanih odločb CSD Cerknica so izvajalci letovanj izdali zahtevke za plačilo opravljenih
storitev.

040203 Regresiranje prehrane učencev in dijakov

90 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ministrstvo za šolstvo znanost in šport subvencionira šolsko prehrano. Občina Cerknica pa 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 2015 je bila izdana ena odločba.
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.

040204 Ostale pomoči in šolske potrebščine

10.627 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z socialno pomočjo za nabavo šolskih potrebščin se družinam pomaga omiliti finančno stisko, ki
nastane ob začetku šolskega leta. Pravico jim s sklepom prizna na podlagi dohodkov družine CSD.
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 2015 je bila s sklepom dodeljena pomoč 54 družinam oziroma
posameznikom. Znesek pomoči je znašal od 70 € do 400,00 € 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.

46.657 €

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

1.155 €

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. Takšnih primerov je na leto od nič do tri. V letu 2015 je občina plačala
stroške pokopa dveh pokojnikov.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
načrta razvojnih programov
Na podlagi zakonskih obveznosti.
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20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

44.005 €

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
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

22.405 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za leto 2015 so bila sredstva realizirana v planirani višini. 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.
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 na območju vseh treh občin, Cerknice,
Loške doline in Blok, 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
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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 2015 smo za programe humanitarnih društev, razne humanitarne akcije in druge
programe na področju sociale 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
Medobčinsko društvo invalidov

sredstva v EUR
1.127,50

Društvo vojnih invalidov Notranjske

536,25

Območno združenje borcev za vrednote NOB

935,00

Klub zdravljenih alkoholikov

838,75

Društvo upokojencev Cerknica

1.402,50

Društvo upokojencev Rakek

990,00

Center za socialno delo-samopomoč

962,50

Center za socialno delo- rejniki

797,50

Društvo Sožitje

1.485,00

Medgeneracijsko društvo Zimzelen

1.196,25

Župnijska Karitas Unec

701,25

Župnijska Karitas Cerknica

1.457,50

Društvo diabetikov Cerknica

1.086,25

RK Slovenije, OZ Cerknica-L. Dolina-Bloke

1.416,25

SONČEK Notranjsko društvo za cerebralno paralizo

1.127,50

Društvo Novi paradoks

1.127,50

Zavod samostojen si

797,50

PAJN, zavod za sonaravno bivanje

343,75

Društvo prijateljev Mladine Cerknica
SKUPAJ

1.471,25
19.800,00

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
načrta razvojnih programov
Zagotoviti sredstva v obsegu preteklih let.

040500 Dotacije na podlagi razpisa - regijskim humanitarnim
organizacijam

1.800 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2015 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, katerih področja
delovanja so opisana v nadaljevanju.
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Seznam območnih organizacij prejemnikov sredstev - izvajalec programa

sredstva v EUR

Društvo VITA za pomoč po nezgodi glave

136,03

Društvo psoriatikov Slov.,Notranjska podružnica

126,54

Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije

136,86

Jonatan Prijatelj - društvo staršev otrok z rakom

126,54

Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945

56,94

Društvo Tvoj telefon

167,66

Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine

148,68

Združenje Multiple skleroze-Notranjska podružnica

142,36

Terapevtski Inštitut odnos -PE Postojna

145,52

ŠENT slovensko združenje za duševno zdravje

148,68

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen

167,66

Društvo gluhih in naglušnih

142,36

Društvo distrofikov Slovenije

158,17

SKUPAJ

1.800,00

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
načrta razvojnih programov
Zagotoviti sredstva v obsegu preteklih let.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

88.487 €

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

88.487 €

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
88.487 €
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
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2100 Plačila obresti

88.487 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pod postavko 2100 so zajeta odplačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov, najetih na
domačem trgu kapitala.
dolgoročni krediti:

743.110 za Kulturni dom v Cerknici (2006 moratorij-2011-2021),
508.914 za Osnovno šolo na Rakeku (2011-2021),
1.500.000 za novogradnjo vrtca v Cerknici (2011-2027),
2.000.000 za novogradnjo vrtca v Cerknici (2014-2028)
1.000.000 za novogradnjo vrtca v Cerknici (2014-2028)
900.000 za Čista Lj.- 2. sklop (2014-2024)
300.000 za Čista Lj.- 1. sklop (2014-2024
kratkoročni kredit 2014

8.762,48
7.065,79
15.958,38
27.299,52
11.082,76
11.788,12
4.173,68
2.355,81

SKUPAJ

88.486,54 €

OBRESTI

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

50.000 €

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

50.000 €

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

50.000 €

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

50.000 €

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,
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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.
V letu 2015 smo v sklad oblikovali 50.000 EUR, ker so bila v letu vsa sredstva počrpana za žled in
poplave. Za poplave je bilo tudi v letu 2015 iz tega naslova porabljenih 6.613 EUR. Stanje rezerv
na dan 31.12.2015 JE 43.387 EUR.

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.

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.
Na tej postavki ni bilo realizacije.
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30 Nadzorni odbor
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5.175 €
5.175 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Ekonomska in fiskalna administracija zajema odhodke iz naslova plačila stroškov plačilnega
prometa in vodenja računov

0203 Fiskalni nadzor

5.175 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program 0203 - Fiskalni nadzor zajema delovno področje nadzornega odbora občine

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

5.175 €

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

0130 Nadzorni odbor

5.175 €

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 2015.
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40 Občinski svet
01 POLITIČNI SISTEM

76.118 €
76.118 €

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

76.118 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program 0101 - Politični sistem vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema

01019001 Dejavnost občinskega sveta

74.044 €

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



Zakon o lokalnih volitvah

0110 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski
svet
24.912 €
Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pri planiranju navedene postavke v Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2015 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).

0120 Sejnine članom občinskih odborov in komisij

16.841 €

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.

017002 Socialni demokrati

3.961 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2015 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.
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017003 Slovenska demokratska stranka

9.959 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2015 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 2015 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 evrov. Sredstva so bila v celoti
realizirana.

017006 Nova Slovenija - Krščanski demokrati

4.045 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2015 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 evrov. Sredstva so bila v
celoti realizirana.

017008 Stranka DeSUS

3.547 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2015 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 2015 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.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

2.074 €

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
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017100 Povrnitev stroškov volilne kampanje

1.961 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila realizirana za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilnih
kampanj za izvedbo lokalnih volitev v letu 2014. Zahtevki so bili vloženi v letu 2015 in bili tudi v
celoti plačani.

017101 Stroški lokalnih volitev - OVK

54 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2014 so potekale volitve župana in članov občinskega sveta Občine Cerknica. Stroški za
izvedbo lokalnih volitev so realizirani na osnovi dejanske porabe in v skladu z Zakonom o lokalnih
volitvah in jih zagotavlja občina. Sredstva v višini 53,50 evrov so zapadla v plačilo v letu 2015,
dejansko pa se strošek navezuje na izvedbo lokalnih volitev v letu 2014.

017102 Stroški občinske volilne komisije

60 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2014 so potekale volitve župana in članov občinskega sveta Občine Cerknica. Stroški za
izvedbo lokalnih volitev so realizirani na osnovi dejanske porabe in v skladu z Zakonom o lokalnih
volitvah in jih zagotavlja občina. Sredstva v višini 60,00 evrov so bila porabljena povrnitev stroškov
prostora za izvedbo glasovanja. Strošek je nastal v letu 2014, v izplačilo pa je zapadel v letu 2015.
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50 Krajevne skupnosti
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

25.834 €
25.834 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Lokalna samouprava zajema dejavnost Odborov krajevnih skupnosti.

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

25.834 €

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 25.834 €
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

016001 Odbor KS Cerknica

7.687 €

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 z realizacijo
7.686,83 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

5.097 €

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 okviru planskih sredstev z realizacijo
5.097,18 evrov.
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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.
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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 2015 Občina Cerknica ne izkazuje vračil danih
bančnih posojil oziroma depozitov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

583.643 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

583.643 €

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

583.643 €

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
583.643 €
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.

2101 Odplačilo kredita

583.643 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pod postavko 2101 so zajeta odplačila od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.
DOLGOROČNA ZADOLŽITEV

Začetek

Konec

Višina

Stanje zadolžitve

Odplačilo

Namen kredita

zadolžitve

zadolžitve

zadolžitve

31.12.2015

2015

Kulturni dom v Cerk. - moratorij

2006-2011

2021

743.110,41

416.866,89

72.498,56

Kulturni dom v Cerk. - moratorij

2006-2011

2021

508.913,68

285.488,14

49.650,12

Osnovna šola na Rakeku

2011

2027

970.000,00

541.583,85

96.999,96

Gradnja novega vrtca v Cerknici

2011

2027

1.500.000,00

1.108.333,49

99.999,96

Gradnja novega vrtca v Cerknici

2013

2028

2.000.000,00

1.724.137,50

137.931,00

Gradnja novega vrtca v Cerknici

2013

2028

1.000.000,00

865.921,82

67.039,08

Čista Ljubljanica - 1. sklop

2013

2034

900.000,00

823.728,80

45.798,72

Čista Ljubljanica - 2. sklop

2014

2024

300.000,00

286.238,55

13.725,60

7.922.024,09

6.052.299,04

583.643,00

SKUPAJ
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III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE

86.957 €

0403 Druge skupne administrativne službe

86.957 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 86.957 €

060310 Dom na Slivnici

5.957 €

Realizacija projekta
V Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2015 je bilo na tej postavki planirano 13.000,00
EUR. V tej postavki so vključene kompenzacije najemnin za investicijsko vzdrževanje v višini
5.956,95 EUR. Poleg navedenega je bila v proračunu predvidena tudi gradnja male čistilne
naprave v vrednosti 8.000,00 EUR, ki pa ni bila realizirana

060391 Nakup (menjava) stanovanja Občina CerknicaObčina Loška dolina

0€

Realizacija projekta
Menjava ni bila realizirana. Občina Loška dolina se je odločila, da stanovanje na naslovu: Cerknica,
Primšarjeva ulica 15, ki je bilo v lasti Občine Loška dolina, proda.
V času od sprejema načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto
2015, kjer je vključena v prodajo tudi ta nepremičnina, je prišla iz Občine Loška dolina pobuda za
menjavo tega stanovanja, ki se teritorialno nahaja na območju občine Loška dolina in je v lasti
Občine Cerknica, za menjavo s stanovanjem, ki se nahaja na območju občine Cerknica in je v lasti
Občine Loška dolina. Pobudo smo s strani občinske uprave načeloma sprejeli.
Glede na navedeno smo Občinskemu svetu Občine Cerknica predlagali, da se načrt pridobivanja z
nepremičnim premoženjem za leto 2015, ki se nanaša na stavbe in dele stavb dopolni s
stanovanjem, ki ima oznako ID 1676-1815-9, v izmeri 31,2 m2 in se nahaja na naslovu: Cerknica,
Primšarjeva ulica 15, 1380 Cerknica. Za stanovanje z oznako ID 1636-2-11, v izmeri 40,3 m2, na
naslovu: Lož, Smelijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu, ki se nahaja na območju občine Loška
dolina in je v lasti Občine Cerknica, pa je že bil sprejet načrt razpolaganja.
Občinskemu svetu Občine Cerknica smo predlagali, da sprejme dopolnitev načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2015, oziroma predlagano menjavo stanovanja z oznako ID
1676-1815-9, v izmeri 31,2 m2, ki se nahaja na naslovu: Cerknica, Primšarjeva ulica 15, 1380
Cerknica, z stanovanjem z oznako ID 1636-2-11 v izmeri 40,3 m2, ki se nahaja na naslovu: Lož,
Smelijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu.

146003 Odkupi objektov

81.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Cerknica je v letu 2015 odkupila zemljišče s parc. št. 1516/1 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici,
v izmeri 803 m2. Na navedenem zemljišču stoji stanovanjska hiša s pomožnim objektom in
stavbnim zemljiščem. Predmetno zemljišče leži tik ob stavbi Osnovne šole Maksima Gasparija v
Begunjah pri Cerknici. Solastnika sta razmišljala, da bi stanovanjsko hišo, ki je bila zgrajena okrog
leta 1970, pričeli obnavljati. S strani občinske uprave smo bili mnenja, da bi bilo smiselno
navedeno parcelo, vključno z vsemi objekti odkupiti, iz razloga, ker parcela 1516/1 k.o. 1661
Begunje pri Cerknici leži v neposredni bližini stavbe osnovne šole. Namen odkupa je bil, da, bo
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občina le-to delno namenila za širitev otroških igrišč in izgradnji kurilnice na biomaso. Stavba
osnovne šole je omejena s šolskim funkcionalnim zemljiščem. Z odkupom te parcele smo rešili ta
problem dolgoročno. V letu 2015 je Občina Cerknica z lastnikoma sklenila prodajno pogodbo.
Kupnina po tej pogodbi znaša 81.000,00 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

103.446 €

0603 Dejavnost občinske uprave

103.446 €

06039001 Administracija občinske uprave

060392 Nakup osnovnih sredstev za upravo

0€
51.817€

Realizacija projekta
V letu 2015 je bila posodobljena računalniška oprema z nakupom 1 računalnika, tiskalnika in
monitorja ter 1 prenosnega računalnika in nadgradnjo strežnika. Za potrebe brezpapirnega
poslovanja občinskega sveta je bilo nabavljenih 19 prenosnih računalnikov. Obnovila se je letna
licenca za antivirusni program za celoten operacijski sistem. Izvedelo se je podaljšanje licence za
program Auto CAD MAP. Vse skupaj v višini 30.764,17 evrov.
Pisarniško pohištvo in oprema se je nabavila za prenovo pisarne računovodstva ter nabavo stolov
za sejno sobo v pritličju upravne stavbe. Nabavljene so bile tudi ognjevarne arhivske omare za
hranjenje trajnih dokumentov. Vse skupaj v višini 17.608,32 evrov. Pod drobni inventar v višini
950,62 evra so vključene talne obloge za prenovljene prostore.
Za potrebe vzdrževanja suhih arhivskih prostorov v kleti je bil nabavljen razvlažilec zraka v višini
529,98 evrov. V višini 1.964,20 evrov so bili nabavljeni podkonstrukcijski reklamni panoji za
promocijo občinskih dogodkov.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprav
51.629 €

020501 Investicijsko vzdrževanje upravne stavbe občine 51.629 €
Realizacija projekta
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 2015 so bila sredstva namenjena delni prenovili enega krila stavbe. Začeli smo tudi s
temeljito obnovo kleti, ki se bo nadaljevala v naslednjem proračunskem letu.
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

89.488 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

89.488 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

89.488 €

130302 Ureditev Cerknice

79.950 €

Realizacija projekta
Postavka zajema ureditev parkirišč ter del javne poti na severni strani zdravstvenega doma s
katerim smo zagotovili dodatnih 26 parkirnih mest. Dela so obsegala premaknitev cestišča in
novogradnjo parkirišča, izgradnjo hodnika za pešce, izgradnja javne razsvetljave, rekonstrukcija
odvodnjavanja ter arheološka izkopavanja. V postavki je zajeta tudi asfaltiranje športnega igrišča v
naselju Dolenje jezero. Skupna vrednost vseh realiziranih del je 79.950,15 €.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.852 €

130298 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste Rakek

1.852 €

Realizacija projekta
V začetku oktobra 2011 smo z naše strani že podpisali SPORAZUM O SOFINANCIRANJU
ureditve regionalne ceste R3- 640/1373 Rakek- Logatec in izgradnja hodnika za pešce skozi Rakek
od km 0,065 do km 1,340. V začetku septembra 2012 je bila podpisana tripartitna pogodba med
naročnikom - DRSC, sofinancerjem – Občino Cerknica in izvajalcem – REKON d.o.o. za izvedbo
del na objektu »Ureditev ceste R3- 640/1373 Rakek- Logatec skozi Rakek –železniška postaja – 1.
etapa«. Obseg del zajema ureditev ceste od križišča z ulico Na vasi do konca naselja Rakek.
Pogodbena vrednost omenjenih del je 688.821,36 €, od česar je sofinancerski delež Občine
Cerknica v višini 131.920,81 €. V pogodbi niso zajeti stroški odkupov zemljišč, rekonstrukcije
vodovodnega omrežja in gradbenega nadzora. Dne 17.3.2014 je bil podpisan Aneks za dodatna
dela v višini 49.002,89 € ( oporni zid na priključku ceste Na vasi – v celoti plača občina ).
Realizacija v letu 2015 v višini 5.24624 € zajema stroške rekonstrukcije v višini 1.851,67 €,

130299 Rekonstr. lokalne ceste Sv.Vid - Župeno II.faza

3.843 €

Realizacija projekta
Del plačila projektne dokumentacije za nov priključek na R 643 Rakitna-Begunje.

14 GOSPODARSTVO

7.387 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

7.387 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

7.387 €

160400 Projekt RURAL DESIGN

7.387 €

Realizacija projekta
V okviru 3. javnega razpisa IPA OP Slovenija - Hrvaška 2007 – 2013, je bil na seznamu pogojno
odobrenih projektov, ki so dobili potrditev tudi projekt RURAL DESIGN. Celoten naziv projekta je
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Kreativna industrija za oblikovanje prostora.
Čezmejno konzorcijsko partnerstvo je sestavljeno iz treh hrvaških istrskih občin (mesto Vodnjan,
Občina Sveti Lovreč in Občina Svetvinčenat) ter dveh slovenskih občin (Cerknica, Metlika ). Vse
občine povezuje izjemo bogata naravna in kulturna dediščina, zato je bil projekt vključen v prioriteto
trajnostno upravljanje z naravnimi viri.
Terminski načrt izvajanja projekta je februar 2015 – april 2016. Skupna vrednost projekta znaša
392.912,00 EUR. Sofinanciranje pa znaša 333.975,20 EUR.
Občina Cerknica ima v tem projektu odobrenih 93.012,00 EUR, od česar znaša IPA sofinanciranje
79.060,20 EUR, nacionalno sofinanciranje 9.301,20 EUR in lastno sofinanciranje 4.650,60 EUR.
Glavni namen čezmejnega projekta je dvig kvalitete urbanega in ruralnega prostora in izdelava
skupne čezmejne metodologije za organizacijo procesa stalnih izboljšav ureditve javnega prostora
preko urejanja javne signalizacije.
Glavne aktivnosti obsegajo: vodenje in upravljanje projekta in partnerstva, izdelavo metodologije
(raziskava in analiza prostorov, komunikacija z deležniki, elaborati signalizacije, elaborati
vizualizacije področij, skupna čezmejna monografija konceptov ureditve območij), pilotne akcije
rešitev po občinah ter informiranje in obveščanje javnosti (delavnice z lokalnimi prebivalci in javnimi
uslužbenci, spletna stran, objave v medijih, zaključne konference, info zgibanke).
Realizacija v letu 2015 je v višini 7.386,92 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

2.013.783 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

2.013.783 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

95.799 €

150300 Obnova infrastrukturnih objektov za odpadke

95.799 €

Realizacija projekta
Odlaganje odpadkov na odlagališču Rakek Pretržje se je zaključilo v letu 2010. Za pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče je potrebno izvesti še sanacijska oziroma
zapiralna dela skladno z Uredbo o odlagališčih odpadkov. Sanacijska dela morajo biti zaključena v
roku treh let po zaključku odlaganja, na kar je že večkrat opozoril tudi Okoljski inšpektorat. S
pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče se bodo znižali tudi stroški
upravljanja zaprtega odlagališča, saj se s tem zmanjša pogostost izvajanja monitoringov. V letu
2015 smo uredili del zapiralnih del.
Skupni realizirani stroški sanacije v letu 2015 so 147.304,29 €, od česar je Občina Loška dolina
krila stroške v višini 51.556,50 €, Občina Cerknica pa v višini 95.747,79 € ter del stroškov
koordinatorja varstva pri delu v višini 51,55 €. Skupna realizacija na tej postavki je torej 95.799,33
€.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

130213 Sanacija meteornih voda

1.917.984 €
46.948 €

Realizacija projekta
Realizacija obsega izgradnjo meteornega kanala v delu naselja Begunje ( na javni poti št. 541971
- Begunje-Virl.d.-Selšček ) in sicer je del kanala dolžine 277 m, izgrajen iz cevi premera cevi 50
cm, del kanala v dolžini 150 m pa bo odprt. Skupni stroški so bili 46.947,89 €.
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150293 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Ljubljanice - 2. sklop

1.338.276 €

Realizacija projekta
S strani MGRT-ja je bila 5.7.2013 izdana Odločba o dodelitvi sredstev za projekt »Odvajanje in
čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 2. sklop (Občina Cerknica )«. V okviru projekta se bo
na območju naselja Rakek zgradilo 14.583 metrov kanalizacije, 8 črpališč in čistilna naprava
Rakek, kapacitete 4.000 PE. Občina Cerknica je dne 15.7.2013 podpisala pogodbe z izvajalcem
del, podjetjem Riko d.o.o. v skupnem nastopu z Godina d.o.o. in Pirc gradnje d.o.o. v višini
8.776.138,75 € (brez DDV), nadzornikom del, podjetjem Proplus d.o.o. v višini 119.072,00 € (z
DDV) ter podjetjem, ki bo zadolženo za obveščanje javnosti FRONTAL d.o.o. v višini 25.442,61 €
(z DDV). Vrednost celotnega projekta znaša 8.920.653,37 € in ga delno financira Republika
Slovenija (1.088.431,40 €), delno Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo
okolja - področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda«
(6.167.777,86 €), delno pa ga bo financirala Občina Cerknica (1.664.444,11 €). Pogodbe s strani
MKO so bile podpisane 26.11.2013.
Dela so bila v celoti zaključena konec meseca junija 2014. V okviru projekta se je na območju
naselja Rakek zgradilo 15.052 metrov kanalizacije, 8 črpališč in čistilna naprava Rakek, kapacitete
4.000 PE. Za kanalizacijski sistem smo pridobili uporabno dovoljenje, za čistilno napravo pa je bila
izdana odločba o poiskusnem obratovanju. Dne 18.7.2014 smo pričeli z poiskusnim obratovanjem
na novozgrajeni čistilni napravi Rakek, ki se je zaključilo 19.11.2015, ko smo celotno investicijo tudi
prevzeli.. Dne 13.11.2015 pa je bilo za čistilno napravo izdano tudi uporabno dovoljenje. Zaradi
dodatnih del je bil podpisan tudi Aneks k pogodbi.
Finančna realizacija v letu 2015 je bila 1.338.276,07 € (od tega gradnja 1.307.740,79 €, nadzor
21.976,95 € in obveščanje javnosti 8.567,33 €). Iz namenskih sredstev kohezijskega sklada smo v
letu 2015 prejeli 856.581,32 €, iz postavke slovenske udeležbe (MOP) pa 156.890,29 €.
Vrednost celotnega projekta je 9.361.694,08€ (od tega gradnja 9.205.302,77 €, nadzor 130.948,70
€ in obveščanje javnosti 25.442,61 €). Iz namenskih sredstev kohezijskega sklada smo prejeli
6.467.698,18 €, iz postavke slovenske udeležbe (MOP) pa 1.140.358,55 €.

150295 Obnova kanalizacijskih sistemov

87.956 €

Realizacija 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 ).
Realizirana cena amortizacije v letu 2015 na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode znaša
87.955,71 €, kar se je porabilo za obnovo kanalizacijskega omrežja na Čabranski ulici in v Kamni
Gorici v naselju Cerknica, del neporabljene najemnine v višini 200.000 € pa se je prenesel v leto
2016.

15290 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Ljubljanice - 1. sklop

444.804 €

Realizacija projekta
V skupnem projektu »Čista Ljubljanica« nastopa 8 občin s 15 projekti. V skladu s podpisanim
sporazumom je projekt za prijavo na kohezijska sredstva vodilo Komunalno podjetje Logatec, ki je
s pomočjo zunanjega izvajalca pripravil skupno vlogo. Skupna vrednost projekta je 38.400.000 €,
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občina Cerknica pa nastopa s projektom novogradnja ČN Dolenja vas ( velikost 12.000 PE ).
Pogodba je bila podpisana 8.12.2011, dela so se izvajala po rumeni knjigi FIDIC. Izvajalec je bil
uveden v delo 3.1.2012, zaključek del je bil novembra 2013, po enoletnem poskusnem obratovanju
so se dela končala 6.12.2014, ko je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje.
Projekt je financiran iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 3.134.159 €, lastne udeležbe
Republike Slovenije v višini 553.087 € in lastnih sredstev Občine. Pogodbe o sofinanciranju s strani
MKO so bile podpisane 12.7.2012.
Skupna realizirana vrednost v letu 2015 je 444.804 €, od tega so stroški gradnje ( plačilo zadržanih
sredstev ) 439.871,49 €, , stroški koordinatorja 4.430,20 € in stroški obveščanja in oglaševanja
482,02 € ( transfer Občini Logatec ). Iz namenskih sredstev kohezijskega sklada smo v letu 2015
prejeli 399.730,70 €, iz postavke slovenske udeležbe ( MOP ) pa 54.239,20 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

441.302 €

1603 Komunalna dejavnost

441.302 €

16039001 Oskrba z vodo

441.302 €

160342 Rekonstrukcija vodovodnega sistema Begunje III.
faza
202.643 €
Realizacija projekta
Investicija predstavlja nadaljevanje rekonstrukcije vodovodnega sistema Begunje. V letu 2011 je
bila narejena izvedba I faze ( rekonstrukcija 900 m vodovodnega omrežja, jašek na vrtini ter elektro
priključek, v letu 2013 je bila izvedena II faza rekonstrukcije (rekonstrukcija 760 m vodovodnega
omrežja ), v letu 2015 smo zgradili 718 m vodovodnega omrežja ter zgradili vodohran 180 m3.
Celotna vrednost investicije je bila 202.643,11 €, sofinancirana pa je bila v okviru Načrta porabe
dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij v letu 2015, v skladu z določili 23 člena
ZFO-1 v višini 99.979 €.

160343 Obnova vodovodnih sistemov

209.397 €

Realizacija 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. Investicija je obsegala: Rekonstrukcija
vodovoda pri lekarni, Cesta pod Slivnico, Kamna Gorica in na Čabranski ulici
v Cerknici,
rekonstrukcija vodovoda v naselju Ivanje Selo, rekonstrukcija vodovoda v naselju Begunje ( ob
rekonstrukciji meteorne vode ) in priprava pitne vode CŠOD Rakov Škocjan Skupna realizirana
vrednost na tej postavki je 209.396,91 €.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

25.636 €

160396 Ureditev tržnice v Cerknici

25.636 €

Realizacija projekta
V mesecu oktobru 2014 je bil objekt tržnica v Cerknici v celoti končan, za kar smo v začetku
novembra pridobili uporabno dovoljenje. Objekt je v upravljanje prevzela Komunala Cerknica
d.o.o., ki je opozorila ne nekaj pomanjkljivosti, ki jih projekt v fazi izvedbe ni predvidel. Realizirana
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sredstva v višini 25.636 € predstavljajo izdelavo štirih prodajnih pultov in polic v zaprtih prodajnih
prostorih tržnice, nabavo in dobavo tende ( 4 kom ) nad vhodi v zaprtih prostorih tržnice, izdelavo
nadstrešnice za gostinski vrt ter projektno dokumentacijo in nadzor.

160398 BRV "Za Mlinom" v Cerknici

3.626 €

Stroški v višini 3.625,94 € predstavljajo sanacijo brežine in okolice pri novozgrajeni brvi »Za
Mlinom« v Cerknici zaradi poplav v novembru 2014.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

71.957 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

32.459 €

18029002 Premična kulturna dediščina

32.459 €

180220 Poterenska obdelava arhiva najdišča Cerknica vrtec - grobišče Svinja gorica

32.459 €

Realizacija 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 se bo skladno s pogodbo zaključila decembra 2016, ko mora biti izdelan tudi katalog, v
katerem bodo predstavljeni najdeni predmeti.
V letu 2015 so bila realizirana sredstva porabljena skladno s pogodbo za dokumentiranje,
konzerviranje in restavriranje najdb, ki se bo nadaljevalo in zaključilo v letu 2016.

1803 Programi v kulturi

7.500 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

7.500 €

180311 Knjižnica Cerknica - Oprema

4.500 €

Realizacija projekta
Knjižnica Jožeta Udoviča je planirana sredstva namenila za posodobitev oziroma zamenjavo
opreme v planirani višini, za nabavo računalnikov in programov. Občina je Knjižnici refundirala
sredstva na podlagi predloženih računov oziroma listin v planirani višini.

180312 Knjižnica Cerknica - Amortizacija

3.000 €

Realizacija projekta
Amortizacijska sredstva za Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica so realizirana v planiranem obsegu
za nujna obnovitvena dela in osnovna sredstva v matični Knjižnici in enoti na Rakeku.
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti

31.998 €

18059001 Programi športa

31.998 €

180594 Montaža razsvetljave v Športnem parku Rakek

31.998 €

Realizacija projekta
Sredstva so bila porabljena za montažo reflektorjev v Športnem parku Rakek.

18059002 Programi za mladino

180592 Center za mlade

0€

Realizacija projekta
Postavka ni bila realizirana. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje dela stroškov večjih
projektov mladih, ki so v interesu občine.

19 IZOBRAŽEVANJE

118.733 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

6.000 €

19029001 Vrtci

6.000 €

190291 Vrtec Cerknica - Amortizacija

6.000 €

Realizacija projekta
Realizirana sredstva so bila namenjena za dobavo in montažo klimatske naprave in prezračevanja
v pralnici in kuhinji. Občina je Vrtcu refundirala sredstva na podlagi predloženih računov oziroma
listin.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

112.733 €

19039001 Osnovno šolstvo

112.733 €

180593 Obnova zunanjega igrišča pri OŠ Cerknica

71.733 €

Realizacija projekta
Preko javnega naročila je bil izpeljan projekt adaptacije Zunanjega športnega igrišča pri OŠ
Cerknica z zamenjavo športne površine, novih košarkarskih košev , nogometnih golov, montažo
ograje z ustreznimi vrati in vrtljivimi vrati, ter zarisom ustreznih črt za rokomet oziroma mali
nogomet, dveh košarkarskih igrišč in igrišča za med dvema ognjema. Projekt je sofinancirala
Fundacija za šport v znesku 23.971,00 EUR.

190311 Športna dvorana RAKEK

0€

Realizacija projekta
V letu 2015 je bila pripravljena dokumentacija idejne zasnove za izgradnjo nove športne dvorane
na Rakeku, medtem ko se je plačilo glede na izstavitev računa prenesla na leto 2016.

Zaključni račun 2015

135

190316 Osnovna šola Cerknica - Amortizacija

30.000 €

Realizacija projekta
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 najnujnejše opreme in
nujna tekoča vzdrževalna dela.
Planirana sredstva so bila realizirana v celoti za nakup novega pomivalnega stroja v centralni
kuhinji, opremo za avlo v pritličju starega dela ter za nakup računalniške opreme, licenc, učbenikov
in knjig.

190317 Osnovna šola Rakek - Amortizacija

6.500 €

Realizacija projekta
Amortizacijska sredstva za OŠ Jožeta Krajca Rakek so realizirana v planirani višini ter bila
porabljena za nabavo žaluzij na najbolj osončenih učilnicah ter nakup računalniške opreme in
licenc.

19039002 Glasbeno šolstvo

4.500 €

190318 Glasbena šola Cerknica - Amortizacija

4.500 €

Realizacija projekta
Amortizacijska sredstva za Glasbeno šolo so realizirana v planirani višini, za nujna vzdrževalna
dela, in sicer za obnovo zunanjih stopnišč in ograje
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EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI
PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Na podlagi 38. člena ZJP in 4. člena Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2015 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.
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Datum dok.

Štev. dok.

18.06.2015 IZ-1/2015

Prerazporeditev (iz)

PP

0202

KONTO 42020000

21.07.2015 BB-1/2015

PP

0502

KONTO 41192101

28.07.2015 JZ-1/2015

PP

142001

Nakup opreme,
računalnikov in
programske opreme

PP

0202

Nakup pisarniškega
pohištva in opreme

KONTO

42020200

Plačilo razlike med
ceno prog. - vrtci
drugih občin
Plačilo razlike med
ceno programov v
vrtcih in plačili
staršev-druge
občine
Kanalizacijski in
vodovodni sistemi v
občini
Projektna
dokumentacija
VODOVODI,
KANALIZACIJE, ČN

KONTO 42080430

29.07.2015 JZ-2/2015

PP

090004

KONTO 41029900

23.09.2015 JD-1/2015

PP

1600

KONTO 40209900
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Prerazporeditev (na)

PP

0504

Sofinanciranje
zasebnega varstva
otrok

KONTO

41350018

Štritof Jerneja s.p. ČUHAPUHA

2403

Intervencije za
ohranjanje in razvoj
malega gospodarstva

41029900

Druge subvencije
privatnim podjetjem in
zasebnikom

PP

KONTO

Neposredna plačila
v kmetijstvu
Druge subvencije
privatnim podjetjem
in zasebnikom
Turistične akcijetable, propagandni
material
Drugi splošni
material in storitve

Nakup opreme,
računalnikov in
programske opreme
Nakup računalnikov
in programske
opreme

PP

2403

KONTO

41029900

PP

080214

KONTO

42050100

Intervencije za
ohranjanje in razvoj
malega gospodarstva
Druge subvencije
privatnim podjetjem in
zasebnikom
Zunanje igrišče pri
telovadnici Rakek
Obnove šolskih
objektov in urejanje
okolice

Znesek

Namen

Iz: Prenos med konti za nakup prenosnih
računalnikov za svetnike, Na: Prenos med konti za
5.000,00 nakup prenosnih računalnikov za svetnike

Iz: Izvajalka dejavnosti je pričela opravljati dejavnost
konec februarja 2015, zato postavke nismo planirali
ob pripravi proračuna 2015., Na: Izvajalka
dejavnosti je pričela opravljati dejavnost konec
februarja 2015, zato postavke nismo planirali ob
4.000,00 pripravi proračuna 2015.

Iz: Zaradi izjemnega interesa smo povečali
sredstva za potrebe gospodarskega razpisa., Na:
Zaradii izjemnega interesa, smo povečali sredstva
11.000,00 za potrebe gospodarskega razpisa.

Iz: Glede na to, da v letošnjem letu ne
predvidevamo razpisa za kmetijstvo, smo povečali
sredstva za potrebe gospodarskega razpisa.
(Izjemen interes), Na: Glede na to, da v letošnjem
letu ne predvidevamo razpisa za kmetijstvo, smo
povečali sredstva za potrebe gospodarskega
15.000,00 razpisa. (Izjemen interes)

Iz: Nujna obnova asfalta na zunanjem igrišču pri
telovadnici Rakek., Na: Nujna obnova asfalta na
8.100,00 zunanjem igrišču pri telovadnici Rakek.
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NRP

23.09.2015 JD-2/2015

PP

080201

KONTO 40250300

01.10.2015 SM-1/2015

PP

142001

KONTO 42080430

02.10.2015 JZ-3/2015

PP

1602

KONTO 41330204

02.10.2015 SM-2/2015

PP

142001

KONTO 42080430

02.10.2015 SM-3/2015

PP

142001

KONTO 42080430
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Športna dvorana
Cerknica
Tekoče vzdrževanje
drugih objektov

Kanalizacijski in
vodovodni sistemi v
občini
Projektna
dokumentacija
VODOVODI,
KANALIZACIJE, ČN

CLLD - LAS
Notranjska
RC Kočevje Ribnica
d.o.o. - Leader

Kanalizacijski in
vodovodni sistemi v
občini
Projektna
dokumentacija
VODOVODI,
KANALIZACIJE, ČN

Kanalizacijski in
vodovodni sistemi v
občini
Projektna
dokumentacija
VODOVODI,
KANALIZACIJE, ČN

180596

PP

080204

KONTO

40250300

PP

113010

KONTO

42050192

NRP

150300

PP

0203

KONTO

40250000

PP

113010

KONTO

42050192

NRP

150300

Obnova zunanjega
igrišča pri telovadnici
Rakek
Nogometno igrišče
Rakek - Športni park
Rakek
Tekoče vzdrževanje
drugih objektov

Sanacija odlagališča
komunalnih odpadkov

Iz: Nujna obnova asfalta na zunanjem igrišču pri
telovadnici Rakek., Na: Nujna obnova asfalta na
1.900,00 zunanjem igrišču pri telovadnici Rakek.
Iz: Prerazporeditev manjkajočih sredstev za
sanacijo odlagališča komunalnih odpadkov na
Rakeku., Na: Prerazporeditev manjkajočih
sredstev za sanacijo odlagališča komunalnih
17.200,00 odpadkov na Rakeku.

Sanacija odlagališča
komunalnih odpadkov
Obnova
infrastrukturnih
objektov za odpadke
Vzdrževanje ostalih
občinskih objektov
Tekoče vzdrževanje
poslovnih objektov

Sanacija odlagališča
komunalnih odpadkov

Iz: Ureditev prostorske problematike v stavbi Tabor
42., Na: Ureditev prostorske problematike v stavbi
4.800,00 Tabor 42.
Iz: Prerazporeditev manjkajočih sredstev za
sanacijo odlagališča komunalnih odpadkov na
Rakeku - nadzor., Na: Prerazporeditev
manjkajočih sredstev za sanacijo odlagališča
1.500,00 komunalnih odpadkov na Rakeku - nadzor.

Sanacija odlagališča
komunalnih odpadkov
Obnova
infrastrukturnih
objektov za odpadke

PP

100408

Ureditev Cerknice

KONTO

42050130

Ureditev Cerknice

Iz: Aneks k pogodbi za ureditev parkirišč pri
Zdravstvenem domu v Cerknici., Na: Aneks k
pogodbi za ureditev parkirišč pri Zdravstvenem
1.000,00 domu v Cerknici.
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05.10.2015 JZ-3/2015

PP

1602

26.10.2015 LM-2/2015

2100

Plačila obresti

PP

020001

KONTO 40310100

Plačila obresti

KONTO

40040000

PP

Plačila obresti

PP

2000

Plačila obresti od

KONTO

40293000

2100

PP

040303

PP

0209

KONTO 40292000

30.11.2015 IZ-4/2015

PP

0203

KONTO 40220100
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40200600

PP

KONTO 41350005

30.11.2015 IZ-3/2015

KONTO

020501

0205

KONTO 40310100

11.11.2015 BB-2/2015

2600

NRP

PP

KONTO 42050000

26.10.2015 LM-1/2015

PP

RC Kočevje Ribnica
Investicijsko
vzdrževanje stavbe
Cesta 4. maja 53
Investicijsko
vzdrževanje Upravna stavba
Investicijsko
vzdrževanje
upravne stavbe

KONTO 41330204

07.10.2015 IZ-2/2015

CLLD - LAS
Notranjska

Izvajanje službe za
pomoč na domu
CSD - Javna dela,
programi in projekti
Sodni stroški,
storitve odvetnikov,
sodnih izvršiteljev
Sodni stroški,
storitve odvetnikov,
notarjev, sodnih

Vzdrževanje ostalih
občinskih objektov
Poraba kuriv in
stroški ogrevanja

Informativna
dejavnost

PP

0202

Stroški oglaševanja
Nakup opreme,
računalnikov in
programske opreme

KONTO

42020000

Nakup pisarniškega
pohištva in opreme

NRP

060392

PP

030701

KONTO

42050100

PP

020100

KONTO

40292000

PP

020103

KONTO

40220100

Nakup osnovnih
sredstev za upravo
Plače občinske
uprave
Sredstva za nadurno
delo
Drugi odhodki in
provizije
Plačila storitev UJP,
provizije bank

OŠ Cerknica - igrišče
Obnove šolskih obj.
in urejanje okolice
Sodni stroški, storitve
odvetnikov in sodnih
izvršiteljev
Sodni stroški, storitve
odvetnikov, notarjev,
sodnih izvršiteljev...
Stroški energije,
vode, komunalne
storitve in
komunikacij
Poraba kuriv in
stroški ogrevanja

Iz: Prenos iz postavke na postavko zaradi stroškov
prenove spletne strani in povečanja stroškov
informiranja javnosti, Na: Prenos iz postavke na
postavko zaradi stroškov prenove spletne strani in
7.000,00 povečanja stroškov informiranja javnosti
Iz: Prenos med postavkami zaradi nakupa
pisarniške opreme., Na: Prenos med postavkami
10.000,00 zaradi nakupa pisarniške opreme.

Iz: Prenos med postavkami zaradi vskladitve, Na:
400,00 Prenos med postavkami zaradi vskladitve

Iz: Prenos med postavkami zaradi vskladitve, Na:
1.100,00 Prenos med postavkami zaradi vskladitve
Iz: Obstoječa ograja je poškodovana in uničena ,
zato je prerazporeditev sredstev nujno potrebna za
zagotovitev varnosti otrok prve triade., Na:
Obstoječa ograja je poškodovana in uničena , zato
je prerazporeditev sredstev nujno potrebna za
6.000,00 zagotovitev varnosti otrok prve triade.
Iz: Prenos sredstev iz razpolaganja z občinskim
premoženjem na stroške administracije občinske
države., Na: Prenos sredstev iz razpolaganja z
občinskim premoženjem na stroške administracije
500,00 občinske države.

Iz: Prenos sredstev iz vzdrževanja ostalih občinskih
objektov na povečane stroške upravne stavbe.,
Na: Prenos sredstev iz vzdrževanja ostalih
občinskih objektov na povečane stroške upravne
4.500,00 stavbe.
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30.11.2015 IZ-5/2015

PP

0202

KONTO 42020000

30.11.2015 IZ-6/2015

PP

0202

KONTO 42020000

30.11.2015 IZ-7/2015

PP

0202

KONTO 42020000

30.11.2015 IZ-8/2015

PP

020104

KONTO 40240000

30.11.2015 IZ-9/2015
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PP

2700

Nakup opreme,
računalnikov in
programske opreme

PP

020108

Nakup pisarniškega
pohištva in opreme

KONTO

40200800

Nakup opreme,
računalnikov in
programske opreme
Nakup pisarniškega
pohištva in opreme

Nakup opreme,
računalnikov in
programske opreme
Nakup pisarniškega
pohištva in opreme
Prevozni stroški in
storitve
Dnevnice za
službena potovanja
v državi

Splošna
proračunska
rezervacija

PP

020108

KONTO

40250400

PP

020108

KONTO

40251200

PP

020107

KONTO

40260000

PP

0120

Drugi operativni
odhodki
Računovodske,
revizorske in
svetovalne storitve

Drugi operativni
odhodki
Zavarovalne premije
za objekte

Drugi operativni
odhodki
Zavarovalne premije
za opremo

Poslovne najemnine
in zakupnine
Najemnine in
zakupnine za
poslovne objekte

Sejnine članom
občinskih odborov in
komisij

Iz: Nakup pisarniške opreme je bil planiran v
letošnjem letu (2015), plačilo pa je bilo izvedeno v
letu 2016. Zaradi tega so sredstva prenešena na
druge operativne odhodke za revizorske storitve.,
Na: Nakup pisarniške opreme je bil planiran v
letošnjem letu (2015), plačilo pa je bilo izvedeno v
letu 2016. Zaradi tega so sredstva prenešena na
4.880,00 druge operativne odhodke za revizorske storitve.

Iz: Nakup pisarniške opreme je bil planiran v
letošnjem letu (2015), plačilo pa je bilo izvedeno v
letu 2016. Zaradi tega so sredstva prenešena na
druge operativne odhodke za zavarovalne premije
objektov., Na: Nakup pisarniške opreme je bil
planiran v letošnjem letu (2015), plačilo pa je bilo
izvedeno v letu 2016. Zaradi tega so sredstva
prenešena na druge operativne odhodke za
3.700,00 zavarovalne premije objektov.
Iz: Nakup pisarniške opreme je bil planiran in
izveden v letu 2015, plačilo pa je bilo izvedeno v
letu 2016. Zaradi tega so sredstva prenešena na
druge operativne odhodke za zavarovalne premije
opreme., Na: Nakup pisarniške opreme je bil
planiran in izveden v letu 2015, plačilo pa je bilo
izvedeno v letu 2016. Zaradi tega so sredstva
prenešena na druge operativne odhodke za
1.200,00 zavarovalne premije opreme.

Iz: Prenos sredstev na premalo planirane poslovne
najemnine in zakupnine., Na: Prenos sredstev na
premalo planirane poslovne najemnine in
400,00 zakupnine.

Iz: Sredstva so prerazporejena zaradi neplanirane
statutarne komisije in sprejetja dveh proračunov v
letu 2015, karaje podvojilo planirane stroške
odborov., Na: Sredstva so prerazporejena zaradi
neplanirane statutarne komisije in sprejetja dveh
proračunov v letu 2015, karaje podvojilo planirane
8.200,00 stroške odborov.
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KONTO 40900000

30.11.2015 JZ-4/2015

PP

2403

KONTO 41029900

30.11.2015 JZ-5/2015

PP

2403

KONTO 41029900

30.11.2015 JZ-6/2015

PP

2403

KONTO 41029900

30.11.2015 OS-1/2015

PP

146001

KONTO 42060000

05.12.2015 SM-4/2015
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PP

100437

Splošna
pror.rezervacija
Intervencije za
ohranjanje in razvoj
malega
gospodarstva
Druge subvencije
privatnim podjetjem
in zasebnikom

Intervencije za
ohranjanje in razvoj
malega
gospodarstva
Druge subvencije
privatnim podjetjem
in zasebnikom
Intervencije za
ohranjanje in razvoj
malega
gospodarstva
Druge subvencije
privatnim podjetjem
in zasebnikom

KONTO

40290500

PP

090004

KONTO

41200000

PP

2400

KONTO

41029900

PP

2601

KONTO

40200300

Odkupi zemljišč in
odškodnine za
zemljišča

PP

146003

Nakup zemljišč

KONTO

42000100

Sanacija meteornih
voda

PP

114001

Sejnine
Neposredna plačila v
kmetijstvu
Tekoči transferi
neprofitnim org in
ustanovam

Sofinanciranje
svetovalnih
dejavnosti
Druge subvencije
privatnim podjetjem in
zasebnikom

Slivniški pogledi
Založniške, tiskarske
storitve, fotografske
storitve in objave

Odkupi objektov
Nakup stanovanjskih
zgradb in prostorov

Vzdrževanje javne
razsvetljave

Iz: Sredstva se prenašajo zaradi več plačil za
neposredna plačila v kmetijstvu., Na: Sredstva se
prenašajo zaradi več plačil za neposredna plačila v
250,00 kmetijstvu.

Iz: Postavko povečujemo zaradi prenosa plačila,
planiranega v letu 2014 v leto 2015, za kar se je
realizacija v letu 2015 povečala., Na: Postavko
povečujemo zaradi prenosa plačila, planiranega v
letu 2014 v leto 2015, za kar se je realizacija v letu
1.000,00 2015 povečala.

Iz: Pri Slivniških pogledih je prišlo več stroškov od
planiranih, zato smo jih prerazporedili iz sredstev, ki
se niso porabila., Na: Pri Slivniških pogledih je
prišlo več stroškov od planiranih, zato smo jih
2.900,00 prerazporedili iz sredstev, ki se niso porabila.

Iz: Občina kupuje funkcionalno zemljišče k obstoječi
stavbi O.Š. Begunje z namenom širitve otroških
igrišč in gradnje kurilnice. Ker je na zemljišču
obstoječa stanovanjska stavba z dvema
stanovanjema v najemu, jo je potrebno umestiti kot
nakup stanovanjske zgradbe z zemljiščem., Na:
Občina kupuje funkcionalno zemljišče k obstoječi
stavbi O.Š. Begunje z namenom širitve otroških
igrišč in gradnje kurilnice. Ker je na zemljišču
obstoječa stanovanjska stavba z dvema
stanovanjema v najemu, jo je potrebno umestiti kot
81.000,00 nakup stanovanjske zgradbe z zemljiščem.
Iz: Sanacija meteorne kanalizacije Škocjanska
cesta na Rakeku se je premaknila v leto 2016, zato
smo sredstva prerazporedili na nujno vzdrževanje
javne razsvetljave., Na: Sanacija meteorne
kanalizacije Škocjanska cesta na Rakeku se je
premaknila v leto 2016, zato smo sredstva
4.440,00 prerazporedili na nujno vzdr. javne razsvetljave.
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KONTO 42050191
NRP

05.12.2015 SM-5/2015

PP

130213

100437

KONTO 42050191
NRP

12.12.2015 BB-2/2015

PP

130213

040203

KONTO 41190300

12.12.2015 BB-3/2015

PP

050102

KONTO 41330254

12.12.2015 BB-4/2015

PP

050102

KONTO 41330254
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Sanacija meteornih
voda
Sanacija meteornih
voda

Sanacija meteornih
voda
Sanacija meteornih
voda
Sanacija meteornih
voda

KONTO

PP

114005

KONTO

40219900

Regresiranje
prehrane učencev in
dijakov
PP
Regresiranje
prehrane učencev in
dijakov
KONTO

Materialni stroški financiranje ostalih
programov
PP
Vrtec Martin Krpan
Cerknica - materialni
stroški
KONTO

Materialni stroški financiranje ostalih
programov

40250305

PP

Vrtec Martin Krpan
Cerknica - materialni
stroški
KONTO

Tekoče vzdrževanje
javne razsvetljave

Praznična osvetlitev
Drugi posebni
material in storitve

040202

Regresiranje
letovanja otrok

41190200

Regresiranje
letovanja otrok

050101

41192100

0502

41192101

Plačilo razlike med
ceno prog. in plač.
staršev
Plačilo razlike med
ceno programov v
vrtcih in plačili staršev

Plačilo razlike med
ceno prog. - vrtci
drugih občin
Plačilo razlike med
ceno programov v
vrtcih in plačili
staršev-druge občine

Iz: Sanacija meteorne kanal. Škocjanska c. na
Rakeku se je premaknila v leto 2016, zato smo
sredstva prerazporedili na praznično osvetlitev, saj
smo pričeli s prenovo le te., Na: Sanacija meteorne
kanal. Škocjanska c. na Rakeku se je premaknila v
leto 2016, zato smo sredstva prerazporedili na
2.200,00 praznično osvetlitev, saj smo pričeli s prenovo le te.

Iz: Prenos med postavkama glede na potrebe po
posameznem socialnem izplačilu., Na: Prenos
med postavkama glede na potrebe po posameznem
500,00 socialnem izplačilu.

Iz: Prenos sredstev na postavko plačil cene vrtca, iz
materialnih stroškov za vrtec, je potrebna zaradi
nižjega plačila staršev, kot smo planirali., Na:
Prenos sredstev na postavko plačil cene vrtca, iz
materialnih stroškov za vrtec, je potrebna zaradi
14.000,00 nižjega plačila staršev, kot smo planirali.

Iz: Prenos sredstev na postavko plačil cene vrtca druge občine, iz materialnih stroškov za vrtec, je
potrebna zaradi večjega števila otrok vključenih v
vrtce v drugih občinah., Na: Prenos sredstev na
postavko plačil cene vrtca - druge občine, iz
materialnih stroškov za vrtec, je potrebna zaradi
večjega števila otrok vključenih v vrtce v drugih
12.800,00 občinah.
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12.12.2015 BB-5/2015

PP

0406

KONTO 41190900

12.12.2015 BB-6/2015

PP

040303

KONTO 41350005

12.12.2015 BB-7/2015

PP

040303

KONTO 41350005

12.12.2015 BB-8/2015

PP

050102

KONTO 41330254

12.12.2015 BB-9/2015

PP

040203

KONTO 41190300

22.12.2015 SM-6/2015
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PP

142001

Splošni socialni
zavodi
Regresiranje oskrbe
v domovih

Izvajanje službe za
pomoč na domu
CSD - Javna dela,
programi in projekti

Izvajanje službe za
pomoč na domu
CSD - Javna dela,
programi in projekti

Materialni stroški financiranje ostalih
programov

PP

0407

KONTO

41190900

PP

0407

KONTO

41190900

PP

0704

KONTO

40219940

PP

Vrtec Martin Krpan
Cerknica - materialni
stroški
KONTO
Regresiranje
prehrane učencev in
dijakov
PP
Regresiranje
prehrane učencev in
dijakov
KONTO
Kanalizacijski in
vodovodni sistemi v
občini
PP

0703

41310500

Posebni socialni
zavodi
Regresiranje oskrbe v
domovih

Posebni socialni
zavodi
Regresiranje oskrbe v
domovih

Mrliško pregledna
služba
Mrliški ogledi in
obdukcije

Zdravstveno
zavarovanje oseb
brez prejemkov
Prispevek za ZZZS
za zdravstveno
zavarovanje oseb, ki
ga plačujejo občine

040202

Regresiranje
letovanja otrok

41190200

Regresiranje
letovanja otrok

0306

SPV

Iz: Prenos sredstev med postavkama regresiranja
oskrbe v domovih v splošnih oziroma posebnih
zavodih glede na potrebe., Na: Prenos sredstev
med postavkama regresiranja oskrbe v domovih v
splošnih oziroma posebnih zavodih glede na
4.500,00 potrebe.

Iz: Prenos sredstev med postavkama regresiranja
oskrbe v domovih v posebnih zavodih izvajanja
pomoči na domu glede na potrebe., Na: Prenos
sredstev med postavkama regresiranja oskrbe v
domovih v posebnih zavodih izvajanja pomoči na
5.000,00 domu glede na potrebe.
Iz: Planiranje mrliških ogledov in obdukcij no
mogoče natančno planirati, zato smo sredstva
prenesli iz neporabljenih sredstev pomoči na domu.,
Na: Planiranje mrliških ogledov in obdukcij no
mogoče natančno planirati, zato smo sredstva
3.800,00 prenesli iz neporabljenih sredstev pomoči na domu.

Iz: Prejemkov zdravstvenega zavarovanja je vsako
leto več, tudi v letu 2015 več kot smo pričakovali,
zato smo sredstva prerazporedili iz preostalih
materialnih stroškov vrtca., Na: Prejemkov
zdravstvenega zavarovanja je vsako leto več, tudi v
letu 2015 več kot smo pričakovali, zato smo
sredstva prerazporedili iz preostalih materialnih
9.400,00 stroškov vrtca.

Iz: Prenos med postavkama glede na potrebe po
posameznem socialnem izplačilu., Na: Prenos
med postavkama glede na potrebe po posameznem
500,00 socialnem izplačilu.

Iz: Prenos iz postavke na postavko zaradi nakupa
koles za osnovne šole., Na: Prenos iz postavke na
2.000,00 postavko zaradi nakupa koles za osnovne šole.
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KONTO 42080430

23.12.2015 JD-10/2015

PP

080208

KONTO 40250300

23.12.2015 JD-3/2015

PP

080202

KONTO 40250300

23.12.2015 JD-4/2015

PP

080201

KONTO 40220100

23.12.2015 JD-5/2015

PP

080208

KONTO 40250300

23.12.2015 JD-6/2015

PP

080206

KONTO 40220000

23.12.2015 JD-7/2015

PP

080206

KONTO 40250300

23.12.2015 JD-8/2015
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PP

080210

Projektna
dokumentacija
VODOVODI,
KANALIZACIJE, ČN
Športni park
Grahovo
Tekoče vzdrževanje
drugih objektov

Telovadnica Rakek
Tekoče vzdrževanje
drugih objektov

KONTO

40219900

PP

080212

KONTO

40250300

PP

080205

KONTO

40250300

Športna dvorana
Cerknica

PP

080212

Poraba kuriv in
stroški ogrevanja

KONTO

42050100

Športni park
Grahovo

PP

080203

Tekoče vzdrževanje
drugih objektov

KONTO

41200000

Kegljišče Cerknica

PP

080204

Električna energija

KONTO

40250300

Kegljišče Cerknica
Tekoče vzdrževanje
drugih objektov
Zunanje igrišče pri
O.Š. Begunje

Drugi posebni
material in storitve
Zunanje igrišče pri
OŠ Cerknica
Tekoče vzdrževanje
drugih objektov
Športna dvorana
Grahovo
Tekoče vzdrževanje
drugih objektov
Zunanje igrišče pri
OŠ Cerknica
Obnove šolskih
objektov in urejanje
okolice
Nogometno igrišče
Cerknica - Koleno
Tekoči transferi
neprofitnim
organizacijam in
ustanovam
Nogometno igrišče
Rakek - Športni park
Rakek
Tekoče vzdrževanje
drugih objektov

PP

080204

KONTO

40250300

Nogometno igrišče
Rakek - Športni park
Rakek
Tekoče vzdrževanje
drugih objektov

080204

Nogometno igrišče
Rakek - Športni park
Rakek

PP

Iz: Prerazporeditev je bila potrebna zaradi različnih
potreb pri vzdrževanju športnih objektov., Na:
Prerazporeditev je bila potrebna zaradi različnih
700,00 potreb pri vzdrževanju športnih objektov.
Iz: Prerazporeditev je bila potrebna zaradi različnih
potreb pri vzdrževanju športnih objektov., Na:
Prerazporeditev je bila potrebna zaradi različnih
200,00 potreb pri vzdrževanju športnih objektov.
Iz: Prerazporeditev je bila potrebna zaradi različnih
potreb pri vzdrževanju športnih objektov., Na:
Prerazporeditev je bila potrebna zaradi različnih
8.100,00 potreb pri vzdrževanju športnih objektov.

Iz: Prerazporeditev bila potrebna zaradi različnih
potreb pri vzdrževanju športnih objektov.,Na:
Prerazporeditev je bila potrebna zaradi različnih
400,00 potreb pri vzdrževanju športnih objektov.

Iz: Prerazporeditev je bila potrebna zaradi različnih
potreb pri vzdrževanju športnih objektov., Na:
Prerazporeditev je bila potrebna zaradi različnih
2.000,00 potreb pri vzdrževanju športnih objektov.
Iz: Prerazporeditev je bila potrebna zaradi različnih
potreb pri vzdrževanju športnih objektov., Na:
Prerazporeditev je bila potrebna zaradi različnih
2.000,00 potreb pri vzdrževanju športnih objektov.
Iz: Prerazporeditev je bila potrebna zaradi različnih
potreb pri vzdrževanju športnih objektov., Na:
Prerazporeditev je bila potrebna zaradi različnih
2.900,00 potreb pri vzdrževanju športnih objektov.
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KONTO 40250300

23.12.2015 JD-9/2015

PP

080201

KONTO 40250300

23.12.2015 JT-1/2015

23.12.2015 JT-2/2015

PP

121002
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PP

080212

KONTO

40250300

PP

120003

KONTO

42020200

PP

Dot. društvom,
funkcionalni stroški.
stroški

PP

121007

Gasilska društva

KONTO

41200000

121002

PP

1400

PP

142006

KONTO 42080400

SKUPAJ

40250300

Gasilska društva

KONTO 42080450

27.12.2015 TS-2/2015

Športna dvorana
Cerknica
Tekoče vzdrževanje
drugih objektov
Dot. društvom,
funkcionalni stroški.
stroški

KONTO

KONTO 41200003

KONTO 41200003

23.12.2015 TS-1/2015

Tekoče vzdrževanje
drugih objektov

Prostorski akti in
dokumentacija
Prostorski akti in
dokumentacija OPN
- 1400

PP

0205

KONTO

42050000

Ureditev brvi pri
Tržnici Cerknica

PP

142003

Projekti pločniki

KONTO

42040258

Tekoče vzdrževanje
drugih objektov
Zunanje igrišče pri
OŠ Cerknica
Tekoče vzdrževanje
drugih objektov
Nabava opreme
Civilna zaščita
Nakup računalnikov
in programske
opreme

Jubileji gasilskih
društev
Tekoči transferi
neprofitnim
organizacijam in
ustanovam

Investicijsko
vzdrževanje stavbe
Cesta 4. maja 53
Investicijsko
vzdrževanje Upravna stavba
Ureditev tržnice v
Cerknici
Ureditev tržnice v
CERKNICI

Iz: Prerazporeditev je bila potrebna zaradi različnih
potreb pri vzdrževanju športnih objektov., Na:
Prerazporeditev je bila potrebna zaradi različnih
1.000,00 potreb pri vzdrževanju športnih objektov.

Iz: Prerazporeditev je bila potrebna zaradi nabave
računalnika za CZ., Na: Prerazporeditev je bila
1.000,00 potrebna zaradi nabave računalnika za CZ.

Iz: Prerazporeditev sredstev zaradi dodelitve
sredstev Gasilski zvezi za prapor ob jubileju., Na:
Prerazporeditev sredstev zaradi dodelitve sredstev
100,00 Gasilski zvezi za prapor ob jubileju.

Iz: Prerazporeditev proračunskih sredstev je bila
potrebna zaradi večjih dejansko opravljenih del v
letu 2015 od predvidenih., Na: Prerazporeditev
proračunskih sredstev je bila potrebna zaradi večjih
5.000,00 dejansko opravljenih del v letu 2015 od predvidenih.

Iz: Pri ureditvi brvi je prišlo do dodatnih del z
namestitvijo ograje, zaradi varnosti občanov., Na:
Pri ureditvi brvi je prišlo do dodatnih del z
2.200,00 namestitvijo ograje, zaradi varnosti občanov.

287.270,00
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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
2015 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 31.12.2015 znaša 2.048.120,03 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 31.12.2015 po
podatkih UJP v EUR:
 Zdravstveni dom Cerknica
77.226,33
 Knjižnica Cerknica
221.365,15
 Vrtec Cerknica
66.718,75
 Osnovna šola Cerknica
204.346,43
 Osnovna šola Rakek
45.369,58
 Glasbena šola Cerknica
26.938,32
 Notranjski park Cerknica
52.293,58
 Zakladniški podračun Občine Cerknica
1.354.288,99
2.048.547,13
Razlika do stanja obveznosti na dan 31.12.2015
- 427,10
Skupaj
2.048.120,03
1600 Obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah
7102 Prihodki od obresti
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZRO
Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

21,83
3.230,76
2.826,15
404,61

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 2016 prenese na račun občine Cerknica
v višini 404,61 EUR.
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POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S
STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO
2015
OBČINSKI SVET OBČINE
CERKNICA
ZADEVA:

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM
PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 2015
I. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 2015, IN SICER:
a) Poročilo o realizaciji načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Cerknica za leto 2015:
- za zemljišča in
- za stavbe in dele stavb
b) Poročilo o realizaciji načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za
leto 2015
II. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 2015, IN SICER:

NAMEN:

a) Poročilo o realizaciji načrta razpolaganja s premičnim premoženjem
Občine Cerknica za leto 2015, za motorna vozila
Priloga Zaključnega računa proračuna Občine Cerknica za leto 2015

GRADIVO PRIPRAVILA:

29. in 51. člen Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo Ur.
l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18,
76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF in
14/2015), 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. člen
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).
Olga SMODILA - višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve

PREDLAGATELJ:

Marko RUPAR - župan Občine Cerknica

POROČEVALKA:

Olga SMODILA - višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve

MATIČNI ODBOR:

Odbor za proračun in premoženje občine

ZAKONSKA PODLAGA:

Številka: 478-0011/2015
Datum: 11. 4. 2016
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POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
OBČINE CERKNICA ZA LETO 2015
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2015 vsebuje:

I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje:
a) načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem:
- za zemljišča in
- za stavbe in dele stavb
b) načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje:
a) načrt razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2015- za motorna vozila

I. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 2015, IN SICER:
a) POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE CERKNICA ZA LETO 2015
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 in 10/2014), 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.
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 in 14/15 – ZUUJFO) 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 3. redni seji, dne 5. 2. 2015, sprejel Osnutek Odloka o proračunu
Občine Cerknica za leto 2015. K osnutku proračuna so bili predloženi in sprejeti:
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2015, ki obsega Načrt razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2015, za zemljišča, Načrt razpolaganja s
stavbami in deli stavb za leto 2015 in načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.
Na isti seji občinskega sveta je bil sprejet tudi Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine
Cerknica za leto 2015 – za motorna vozila
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2015, je bil sprejet na 4. redni seji občinskega sveta, dne
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19. 3. 2015, objavljen pa v Uradnem listu RS, št. 21/2015, z dne 27. 3. 2015 in Odlok o rebalansu
proračuna Občine Cerknica za leto 2015, ki je bil sprejet na 6. Redni seji, dne 2. 7. 2015, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 50/2015, z dne 10. 7. 2015.
Tekom leta 2015, je občinski svet obravnaval še nekaj popravkov in dopolnitev načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2015, in sicer na:
4. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, z dne 19. 3. 2015, je sprejel:
PRVO DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA S STAVBAMI IN DELI STAVB ZA LETO 2015:
- s stanovanjem z oznako ID 1676-1-414, v izmeri 85,3 m2, ki se nahaja na naslovu: Cerknica,
Cesta na Jezero 14, 1380 Cerknica in
- popravek površine stanovanja na naslovu: Lož, Smelijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu, z
oznako ID 1636-2-11, ki znaša 40,3 m2.
6. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, z dne 2. 7. 2015, je sprejel:
PRVO DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
CERKNICA ZA LETO 2015 - za zemljišča:
- s parc. št. 1606/10 k.o. 1660 - UNEC (ID 6447338), v izmeri 216 m2, parc. št. 1606/11 k.o.
1660 - UNEC (ID 6447336), v izmeri 61 m2 in parc. št. 2118/21 k.o. 1660 - UNEC (ID
6447335), v izmeri 25 m2
- s parc. št. 1140/7 k.o. 1661 - BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 6116831), v izmeri 89 m2
- s parc. št. 3100/0k.o. 1632 - OTOK I (ID 1943384), v izmeri 9740 m2, parcela št. 3119/0k.o.
1632 - OTOK I (ID 1229487), v izmeri 8128 m2 in parcela št. 157/0k.o. 1632 - OTOK I (ID
1708177), v izmeri 2618 m2, parcela št. 628/0k.o. 1632 - OTOK I (ID 3675684), v izmeri 2395
m2, parcela št. 642/0k.o. 1632 - OTOK I (ID 790146), v izmeri 3161 m2, parcela št. 643/0k.o.
1632 - OTOK I (ID 1324503), v izmeri 1453 m2, parcela št. 644/0k.o. 1632 - OTOK I (ID
662319), v izmeri 2255 m2, parcela št. 645/0k.o. 1632 - OTOK I (ID 2332232), v izmeri 3690
m2, parcela št. 646/0k.o. 1632 - OTOK I (ID 3657568), v izmeri 1219 m2, parcela št. 647/0k.o.
1632 - OTOK I (ID 3402187), v izmeri 2162 m2, parcela št. 648/0k.o. 1632 - OTOK I (ID
3759429), v izmeri 2180 m2, parcela št. 681/0k.o. 1632 - OTOK I (ID 5224168), v izmeri 4945
m2, parcela št. 682/0k.o. 1632 - OTOK I (ID 4851103), v izmeri 619 m2, parcela št. 683/0k.o.
1632 - OTOK I (ID 830161), v izmeri 633 m2, parcela št. 692/0k.o. 1632 - OTOK I (ID
1245476), v izmeri 1654 m2, parcela št. 693/0k.o. 1632 - OTOK I (ID 3318090), v izmeri 2931
m2 in parc. št. 122/0k.o. 1632 - OTOK I (ID 2933609), v izmeri 4316 m2.
7. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, z dne 1. 10. 2015, je sprejel:
DRUGA (v gradivu TRETJA) DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 2015 - za ZEMLJIŠČA:
-

prodaja nepremičnine s parc. št. 2590/92 k.o. 1676 - CERKNICA (ID 3751830), v izmeri 147
m2, parcela št. 2590/93 k.o. 1676 - CERKNICA (ID 225205), v izmeri 287 m2, parcela št.
2590/94 k.o. 1676 - CERKNICA (ID 2912036), v izmeri 300 m2, parcela št. 2590/95 k.o. 1676
- CERKNICA (ID 2576790), v izmeri 692 m2, parcela št. 2590/96 k.o. 1676 - CERKNICA (ID
560170), v izmeri 46 m2, parcela št. 366/468 k.o. 1677 - DOLENJA VAS (ID 2807574), v
izmeri 692 m2, parcela št. 366/497 k.o. 1677 - DOLENJA VAS (ID 3479339), v izmeri 68 m2 in
parcela št. 366/469 k.o. 1677 - DOLENJA VAS (ID 288479), v izmeri 306 m2.

in
DRUGO DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
CERKNICA ZA LETO 2014 - za stavbe in dele stavb, ki se nanaša na:
- poslovni prostor na naslovu: Rakek, Partizanska cesta 6 (sedanja prodajalna sadja in
zelenjave), ID 1659-531-3, v izmeri 30,51 m2;
na 2. korespondenčni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, ki je potekala od 31. 8. 2015 do
1. 9. 2015, je sprejel:
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TRETJO (v gradivu DRUGO) DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 2015 - S STAVBAMI IN DELI STAVB ter
ZEMLJIŠČI:
-

s stanovanjem z oznako ID 1659-531-5, v izmeri 31,20 m2, ki se nahaja na naslovu: Rakek,
Partizanska cesta 6, 1381 Rakek in
prodaja nepremičnine s parc. št. *360/0 k.o. 1659 Rakek (2845507), v deležu 1/50 - ina in
parc. št. 1830/16 k.o. 1659 Rakek (ID 1502183), prav tako v deležu 1/50 - ina.

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.
V Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2015, smo planirali prihodke, ki so izhajali iz Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2015, ki je bil sprejet na 3. redni
seji občinskega sveta, dne 5. 2. 2015, in sicer:
a) prodaja stavbnih zemljišč: 193.526,00 EUR;
b) prodaja 7 stanovanj: 289.283,00 EUR;
c) prodaja poslovnega prostora, na naslovu, Rakek, Partizanska cesta 6: 17.565,00 EUR;
d) prodaja hlodovine: 5.000,00 EUR
Občina Cerknica je na podlagi sprejetega Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Cerknica za leto 2015 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 2015«.
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, ki jih je
občina pridobila v postopkih dedovanja po pokojnih oskrbovancih za katere je za časa življenja
plačevala institucionalno varstvo.
Iz poročila je mogoče ugotoviti relativno nizko realizacijo razpolaganj. Med vzroki za nizko realizacijo
poročilo predstavlja tako objektivne kot tudi subjektivne vzroke. Pri čemer se kot glavna objektivna
okoliščina za nizko realizacijo pojavlja stanje na slovenskem nepremičninskem trgu, na katerem je bilo
v navedenem obdobju mogoče zaznati drastičen upad prometa z nepremičninami in padanje
povprečnih realiziranih cen stanovanjskih nepremičnin na vseh pomembnejših urbanih območjih, kar
je še posebej izrazito v zadnjih letih.
Prav zaradi zgoraj navedenih dejstev v letu 2015, ni prišlo do realizacije razpolaganj stavbnih zemljišč
kot je gradbena parcela ob Cesti pod Slivnico v Cerknici ali pa gradbena parcela v Ivanjem selu, kot
tudi ne stanovanja v Loški dolini in na Rakeku, itd.
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 2016, katerega sestavni del je tudi Načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2016, ki ga je Občinski svet
Občine Cerknica sprejel na 8. redni seji, dne 19. 11. 2015.
V Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2015, so bili
vključeni tudi deli stavb - stanovanja.
V letu 2015 je bila realizirana:
- prodaja stavbnih zemljišč v višini 25.310,97 EUR,
- prodaja kmetijskih in gozdnih zemljišč v višini 52.836,96 EUR in
- prodaja hlodovine (sanacija po žledolomu in podlubniku) v višini 4.522,24 EUR
- prodaja stanovanj v višini 143.100,00 EUR,
- prodaja poslovnega prostora v višini 17.565,00 EUR,
- drugi prihodki od premoženja – odškodnina za zemljišče v višini 12.500,00 EUR
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b) POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA
LETO 2015
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 2015 smo planirali odhodke, ki izhajajo iz letnega
načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015, ki je bil sprejet na 3. seji občinskega
sveta, dne 5. 2. 2015, in sicer:
-odkupi zemljišč in odškodnine za zemljišča .……………………………………….247.925,00 EUR
Tekom leta 2015, je občinski svet obravnaval še nekaj popravkov in dopolnitev načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2015, in sicer na:
4. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, z dne 19. 3. 2015, je sprejel:
PRVO DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2015:
- s stanovanjem z oznako ID 1676-1815-9, v izmeri 31,2 m2, na naslovu: Cerknica, Primšarjeva
ulica 15, 1380 Cerknica oziroma menjavo s stanovanjem z oznako ID 1636-2-11, v izmeri 40,3
m2, na naslovu: Lož, Smelijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu;
- z zemljiščem s parc. št. 1248/17, v izmeri 19 m2, k.o. 1661 Begunje pri Cerknici in
- z zemljiščem s parc. št. 2692/9, v izmeri 850 m2, k.o. 1676 Cerknica in zemljiščem s parc. št.
2692/7, v izmeri 223 m2, k.o. 1676 Cerknica.
6. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, z dne 2. 7. 2015, je sprejel:
DRUGO DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO
2015, za zemljišča:
- s parc. št. 366/502 k.o. 1677 Dolenja vas, v izmeri 141 m2
- s parc. št. 276/3 k.o. 1676 - CERKNICA (ID 1024344), v izmeri 835 m2
- s parc. št. 366/500 k.o. 1677 - DOLENJA VAS (ID 1128196), v izmeri 2922 m2 in zemljišče s
parc. št. 3821/0 k.o. 1677 - DOLENJA VAS (ID 5891374), v izmeri 78 m2
- s parc. št. 1051/4k.o. 1632 - OTOK I (ID 4126907), v izmeri 3490 m2, parcela št. 1054/2k.o.
1632 - OTOK I (ID 935335), v izmeri 4630 m2, parcela št. 1054/4k.o. 1632 - OTOK I (ID
2446853), v izmeri 890 m2, parcela št. 1240/4k.o. 1632 - OTOK I (ID 2615227), v izmeri 1385
m2, parcela št. 1240/5k.o. 1632 - OTOK I (ID 3454776), v izmeri 8310 m2, parcela št.
1242/1k.o. 1678 - OTOK II (ID 2278775), v izmeri 22150 m2 in parcela št. 1051/8k.o. 1632 OTOK I (ID 630565), v izmeri 3310 m2.
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II. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 2015
a) POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZPOLAGANJA Z PREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE CERKNICA ZA LETO 2015 – za motorna vozila
Občina Cerknica je v načrt razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2015
vključila tudi prodajo osebnega vozila. Za prodajo je bil predviden osebni avtomobil Volkswagen Polo
1.4, ID št.: WVWZZZ9NZ8Y125219, ki ga je Občina Cerknica pridobila na podlagi Sklepa o dedovanju
D 101/2014, z dne 28. 10. 2014, izdalo pa ga je Okrajno sodišče v Cerknici. Okrajno sodišče v
Cerknici je v postopku omejilo dedovanje v višini priglašene terjatve.
Prodaja je bila realizirana.
S strani Občine Cerknica je bila na podlagi v naprej izdelanega cenilnega poročila določena tržna
vrednost vozila, ki je bila izračunana na 2.503,00 EUR. Občina Cerknica je za dne 22. 5. 2015
razpisala javno dražbo z izklicno vrednostjo 3.500,00 EUR. Osebni avtomobil je bil na javni dražbi
prodan za 4.250,00 EUR.

Pripravila:
Olga Smodila,
višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve

župan
Marko RUPAR

PRILOGA: Seznam razpolaganj z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica v letu 2015
Seznam pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2015
Seznam razpolaganj s premičnim premoženjem Občine Cerknica v letu 2015
Pregled realizacije načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto
2015
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SEZNAM RAZPOLAGANJ Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE CERKNICA V LETU 2015
Zap
št.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

PRODAJA STVARNEGA
PREMOŽENJA
parc. št. 575/0 k.o. 1681 BLOČICE (ID 1520070), v izmeri
1246 m2 in parc. št. 576/0 k.o.
1681 - BLOČICE (ID 8995), v
izmeri 1285 m2
parc. št. 1285/2 k.o. 1681 BLOČICE (ID 3535672), v izmeri
20173 m2, parcela št. 1285/3
k.o. 1681 - BLOČICE (ID 8994),
v izmeri 20365 m2, parcela št.
1304/65 k.o. 1681 - BLOČICE
(ID 4039989), v izmeri 14866 m2
in parcela št. 1304/71 k.o. 1681 BLOČICE (ID 8993), v izmeri
2940 m2
parc. št. 217/0 k.o. 1681 Bločice (ID 2824968), v izmeri
1798 m2

NAČIN
RAZPOLAGANJA

ŠTEVILKA IN
DATUM
POGODBE

Prodaja zemljišč po
Zakonu o gozdovih oz.
Zakonu o kmetijskih
zemljiščih

pod št. 4780016/2015-3, dne
5. 10. 2015

27.945,00

Prodaja zemljišč po
Zakonu o gozdovih oz.
Zakonu o kmetijskih
zemljiščih

pod št. 4780016/2015-2, dne
14. 9. 2015

1.400,00

Prodaja zemljišč po
Zakonu o gozdovih oz.
Zakonu o kmetijskih
zemljiščih
Prodaja zemljišč po
Zakonu o gozdovih oz.
Zakonu o kmetijskih
zemljiščih

pod št. 4780016/2015-4, dne
7. 10. 2015

Prodaja zemljišč po
Zakonu o gozdovih oz.
Zakonu o kmetijskih
zemljiščih
Prodaja zemljišč po
Zakonu o gozdovih oz.
Zakonu o kmetijskih
zemljiščih

pod št. 4780016/2015, dne
27. 8. 2015

1.455,00

Prodaja zemljišč po
Zakonu o gozdovih oz.
Zakonu o kmetijskih
zemljiščih

štev. 4780017/2015,
z dne 15. 9. 2015

3.312,00

Prodaja zemljišč po
Zakonu o gozdovih oz.
Zakonu o kmetijskih
zemljiščih
Neposredna prodajna
pogodba

štev. 4780017/2015-1,
z dne 7. 10. 2015

POGODBENA
VREDNOST V
EUR (vrednost
brez davka)
2.240,00

parc. št. 271/0 k.o. 1681 Bločice
(ID 3496917), v izmeri 727 m2,
parcela št. 436/0 k.o. 1681
Bločice (ID 473524), v izmeri 381
m2 in parcela št. 602/0 k.o. 1681
Bločice (ID 3665018), v izmeri
874 m2
parc. št. 1261/0 k.o. 1681 BLOČICE (ID 5046659), v izmeri
11.491 m2

1.610,00

parc. št. 3264/1332 k.o. 1632 OTOK I (ID 767597), v izmeri
1680 m2, parcela št. 3264/563
k.o. 1632 - OTOK I (ID
4409639), v izmeri 3630 m2,
parcela št. 3264/1306 k.o. 1632 OTOK I (ID 4630259), v izmeri
4590 m2 in parcela št. 3269/7
k.o. 1632 - OTOK I (ID
3882841), v izmeri 3264 m2
parc. št. 1148/0 k.o. 1658
Bezuljak (ID 1502389), v izmeri
1881 m2 in parcela št. 1175/2
k.o. 1658 Bezuljak (ID 5046427),
v izmeri 357 m2
parc. št. 1857/22 k.o. 1658 Bezuljak (ID 3087286), v izmeri
5577 m2

7.620,00

parc. št. 1140/7 katastrska
občina 1661 Begunje pri Cerknici
(ID 6116831), v izmeri 89 m2

2.492,00
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4.504,00

pod št. 4780016/2015-1, dne
2. 9. 2015

štev. 4780009/2015, z dne
1. 9. 2015

štev. 4780025/2015,
z dne 23. 7. 2015
in
zemljiškoknjižno
dovolilo, z dne 13.
8. 2015
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10.

parc. št. 2118/19 katastrska
občina 1660 Unec (ID 6342150),
(ID znak: 1660-2118/19-0), v
izmeri 17 m2

765,00

Neposredna prodajna
pogodba

11.

parc. št. 3642/0 katastrska
občina 1677 Dolenja vas, 2780
m2

4.434,93

12.

parc. št. 366/503 katastrska
občina 1677 Dolenja vas, 1480
m2 in parc. št. 366/504
katastrska občina 1677 Dolenja
vas, 6021 m2
parc. št. *360 k. o. 1659 Rakek, v
izmeri 908 m2 in parc. št.
1830/16 k. o. 1659 Rakek, v
izmeri 359 m2

10.876,30

Neposredna prodajna
pogodba (prodaja
deleža v AS Dolenja
vas – 52/796-ink
Neposredna prodajna
pogodba (prodaja
deleža v AS Dolenja
vas – 52/796-ink

4.092,72

Neposredna prodajna
pogodba (prodaja
deleža – 1/50-ink

14.

parc. št. 1928/12k.o. 2700 –
Rakov Škocjan, v izmeri 695 m2

12.500,00

Pogodba o uskladitvi
zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim

15.

stanovanje na naslovu: Cerknica,
Cesta 4. maja 20, 1380
Cerknica, ID znak: 1676-8-33, v
izmeri 77,80 m2

43.350,00

Prodaja na javni dražbi

16.

stanovanje na naslovu: Cerknica,
Cesta 4. maja 21, 1380
Cerknica, ID znak: 1676-4-14, v
izmeri 82,80 m2

46.000,00

Prodaja na javni dražbi

17.

Stanovanje
na
naslovu,
Partizanska cesta 6, 1381
Rakek, ID znak: 1659-531-5, v
izmeri 31,20 m2

13.750,00

Prodaja z neposredno
prodajno pogodbo

18.

stanovanje na naslovu: Cerknica,
Cesta 4. maja 21, 1380
Cerknica, ID 1676-4-3, v izmeri
2
61,00 m

40.000,00

Prodaja z javnim
zbiranjem ponudb

19.

poslovni
prostor
naslovu,
Partizanska cesta 6, 1381
Rakek, ID znak: 1659-531-3, v
izmeri 30,51 m2

17.565,00

Prodaja z neposredno
prodajno pogodbo

13.
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štev. 4780030/2014,
z dne 5. 8. 2015
in
zemljiškoknjižno
dovolilo, z dne 2.
9. 2015
štev. 4780030/2015,
z dne 7. 4. 2015
štev. 4780038/2015,
z dne 31. 5. 2015
štev. 4780033/2015
z dne 18. 11.
2015 in
zemljiškoknjižno
dovolilo, z dne 19.
11. 2015
štev. 711-30010/2008
z dne 9. 6. 2015
in
zemljiškoknjižno
dovolilo, z dne
12. 6. 2015
štev. 4780020/2015
z dne 24. 7. 2015
in
zemljiškoknjižno
dovolilo, z dne
24. 8. 2015
štev. 4780021/2015,
z dne 17. 6. 2015
in
zemljiškoknjižno
dovolilo, z dne 20.
7. 2015
štev. 4780029/2015,
z dne 30. 9. 2015
in
zemljiškoknjižno
dovolilo, z dne
30. 10. 2015
štev. 4780037/2014,
z dne 10. 6. 2015
in
zemljiškoknjižno
dovolilo, z dne
30. 6. 2015
štev. 4780025/2013,
z dne 1. 6. 2015
in
zemljiškoknjižno
dovolilo, z dne
12. 6. 2015
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20.

parc. št. 3986/7k.o. 1675 GRAHOVO (ID 1843651), v
izmeri 78 m2

1.950,00

21.

parc. št. 993/385 katastrska
občina
1659
Rakek
(ID
6370027), v izmeri 35 m2,
parc. št. 3100/0 katastrska
občina 1632 - Otok I (ID
1943384), v izmeri 9740 m2,
parcelo št. 3119/0 katastrska
občina 1632 - Otok I (ID
1229487), v izmeri 8128 m2 in
parcelo št. 157/0 katastrska
občina 1632 - Otok I (ID
1708177), v izmeri 2618 m2
parc. št. 122/0 katastrska občina
1632 - Otok I (ID 2933609), v
izmeri 4316 m2

700,00

Menjalna pogodba

2.448,84

Menjalna pogodba

302,12

Menjalna pogodba

22.

23.

Zaključni račun 2015

Prodaja z neposredno
prodajno pogodbo

štev. 478-40/2009
z dne 18. 11.
2015 in
zemljiškoknjižno
dovolilo, z dne
21. 12. 2015
Štev. 71130026/2014, z dne
16. 7. 2015
Štev. 4780027/2015, z dne
4. 11. 2015

Štev. 4780027/2015, z dne
4. 11. 2015
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SEZNAM PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2015
Zap
št.

PRIDOBIVANJE STVARNEGA
PREMOŽENJA

POGODBENA
VREDNOST V
EUR
1.475,00

NAČIN
RAZPOLAGANJA

ŠTEVILKA IN
DATUM
POGODBE
štev. 47840/2009,
z dne 18. 11.
2015
Štev. 71130026/2014, z
dne 16. 7. 2015

1.

parc. št. 1068/7k.o. 1675 Grahovo (ID 705459), v izmeri 59
m2

2.

parc. št. 1835/2 katastrska občina
1659 Rakek (ID 1749393), v
izmeri 35 m2

700,00

Menjalna pogodba

3.

parc. št. 1051/4 katastrska občina
1632 - Otok I (ID 4126907), v
izmeri 3490 m2, parcela št.
1054/2 katastrska občina 1632 Otok I (ID 935335), v izmeri 4630
m2, parcelo št. 1054/4 katastrska
občina 1632 - Otok I (ID
2446853), v izmeri 890 m2,
parcelo št. 1240/4 katastrska
občina 1632 - Otok I (ID
2615227), v izmeri 1385 m2 in
parcelo št. 1240/5 katastrska
občina 1632 - Otok I (ID
3454776), v izmeri 8310 m2
parc. št. 1051/8 katastrska občina
1632 - Otok I (ID 630565), v
izmeri 3310 m2
parc. št. 276/3 k.o. 1676 Cerknica (ID 1024344), v izmeri
835 m2
parc. št. 943/5 k.o. 1659 - Rakek
(ID 6269911), v izmeri 70 m2 in
parc. št. 943/7 katastrska občina
1659 Rakek (ID 6269927), v
izmeri 13 m2
parc. št. 1150/4 katastrska občina
1659 Rakek (ID 1365844), v
izmeri 184 m2
parc. št. 1150/2 katastrska občina
1659 Rakek (ID 1884413), v
izmeri 613 m2, parc. št. 1152/8
katastrska občina 1659 Rakek (ID
2220551), v izmeri 158 m2 in
parc. št. 1150/5 katastrska občina
1659 Rakek (2389142), v izmeri
159 m2. Skupna površina vseh
parcel znaša 930 m2
parc. št. 1152/7 katastrska občina
1659 Rakek (ID 4997147), v
izmeri 203 m2
parcelna
številka
366/489
katastrska občina 1677 Dolenja
vas (ID 1136963) (ID znak: 1677366/489-0), v izmeri 26 m2

2.472,75

Menjalna pogodba

Štev. 71130027/2014, z
dne 4. 11. 2015

297,90

Menjalna pogodba

11.690,00

Prodajna pogodba

Štev. 4780027/2015, z
dne 4. 11. 2015
Štev. 465-035/2005, z dne
28. 8. 2015
Štev. 711313/2011-6, z dne
21. 10. 2015

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

s parc. št. 1682/0k.o. 1662 Selšček (ID 4383368), v izmeri
11475 m2 in parc. št. 1678/0k.o.
1662 - Selšček (ID 688637), v
izmeri 4215 m2

Zaključni račun 2015

Prodajna pogodba
namesto razlastitve

287,00

Prodajna pogodba
namesto razlastitve

4.968,00

Prodajna pogodba
namesto razlastitve

25.110,00

Prodajna pogodba
namesto razlastitve

5.481,00

Prodajna pogodba
namesto razlastitve

1.300,00

Prodajna pogodba
namesto razlastitve in
aneks

12.301,00

Prodajna pogodba
namesto razlastitve

Štev. 4780015/2012 z dne
31. 7. 2015
Štev. 4780156/2010, z
dne 24. 7. 2015

Štev. 4780162/2010, z
dne 27. 7. 2015
Št. 711-30004/2009, z
dne 28.12. 2010
in aneks, z dne
10. 6. 2015
Štev. 71136/2014 z dne 16.
6. 2015
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12.

13.

14.

15.

16.

parc. št. 928/2 k.o. 1676 Cerknica
z ID znakom 1676-928/2-0 (ID
3748517), v izmeri 1555 m2, s
parc. št. 930/2 k.o. Cerknica z ID
znakom
1676-930/2-0
(ID
1397180), v izmeri 378 m2, s
parc. št. 85/0 k.o. Cerknica z ID
znakom
167685/0-0
(ID
1061451), v izmeri 404 m2 in s
parc. št. *214/0 k.o. Cerknica z ID
znakom
1676-214/0-1
(ID
5259268), v izmeri 953 m2
(skupaj 1933 m2)
parc. št. 1516/1 k.o. 1661 BEGUNJE PRI CERKNICI (ID
6193765), po podatkih GURS
zemljišče v izmeri 803 m2, na
katerem se nahaja stavba št. 428
na naslovu Begunje pri Cerknici
27 in stavba št. 429
parc. št. 2692/7 k.o. 1676
Cerknica (ID 2853077) v izmeri
223 m2 in parc. št. 2692/9 k.o.
1676 Cerknica (ID 4190996) v
izmeri 850 m2
parc. št. 366/502 k.o. 1677
Dolenja vas (ID 1007314), v
izmeri 141 m2
parc. št. *12/1 k.o. 1654 Žilce (ID
4934409), v izmeri 223 m2 (delež
1/8 ink)

83.805,50

Prodajna pogodba
namesto razlastitve

Štev. 4780023/2014, z
dne 23. 10. 2015
167.611,00
(Celotna
kupnina,
plačana ½, v
znesku
83.805,50 EUR)

Prodajna pogodba

Štev. 4780038/2014, z
dne 1. 9. 2015

0,00

Neposredna pogodba
– pogodba o
brezplačnem prenosu
lastninske pravice

Štev. 4780022/2015, z
dne 3. 9. 2015

0,00

Neposredna pogodba
– pogodba o
brezplačnem prenosu
lastninske pravice
Neposredna pogodba
– pogodba o
brezplačnem prenosu
lastninske pravice

Štev. 71130012/2015, z
dne 10. 6. 2015

81.000,00

0,00

Št. 478-36/20123, z dne 24. 7.
2015

SEZNAM RAZPOLAGANJ S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA V
LETU 2015 – za motorna vozila
Zap
št.

PRODAJA PREMIČNEGA
PREMOŽENJA

1.

osebnega vozila znamke
VOLKSWAGEN POLO 1.4, ID št.:
WVWZZZ9NZ8Y125219, delovna
prostornina motorja (cm3): 1390,
moč motorja (kW): 59, bencin,
prevoženi kilometri cca 31.200,
črne barve, 3 vrata, leto prve
registracije 1/ 2008

POGODBENA
VREDNOST V
EUR
4.250,00

NAČIN
RAZPOLAGANJA
Javna dražba

ŠTEVILKA IN
DATUM
POGODBE
Štev. 4780026/2015, z
dne 26. 5. 2015

Cerknica, 6. 4. 2016
Sezname pripravila:
Olga Smodila, višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve
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NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM
PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 2015
A) NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO
2015 - ZA ZEMLJIŠČA
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2015,
3. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 5. 2. 2015
UPRAVLJAVEC: Občinska uprava Občine Cerknica
Zap. SAMOUPRAVNA
KATASTRSKA
PARCELNA
KVADRATU
POSPLOŠENA TRŽNA
Št.
LOKALNA
OBČINA IN ŠIFRA
ŠTEVILKA
RA (m2)
OZ. ORIENTACIJSKA
SKUPNOST
KATASTRSKE
VREDNOST
OBČINE
NEPREMIČNINE
1.
CERKNICA
1676 Cerknica
2382/149
975
*PTV
39.780,00
Prodaja ni bila realizirana. Dne 3. 4. 2015 je bila na oglasni deski Občine Cerknica in v Slivniških pogledih
objavljena ponudba za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Cerknica, kjer je bila navedena tudi ta
parcela. Zanimanja za odkup navedene parcele med letom 2015, ni bilo.
2.
CERKNICA
1659 Rakek
1547/164
835
*PTV
17.702,00
Prodaja ni bila realizirana. Dne 3. 4. 2015 je bila na oglasni deski Občine Cerknica in v Slivniških pogledih
objavljena ponudba za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Cerknica, kjer je bila navedena tudi ta
parcela. Zanimanja za odkup navedene parcele med letom 2015, ni bilo.
3.
CERKNICA
1675 Grahovo
3986/7
78
*PTV
8,00
Prodaja je bila realizirana. Zemljišče pod zap. št. 3, v naravi predstavlja opuščeno pot v naselju Grahovo. V
letu 2015, smo izvedli prodajo zemljišča, ki v naravi predstavlja opuščeno pot v naselju Grahovo, to je parc. št.
3986/7 k.o. Grahovo. Istočasno pa smo pridobili zemljišče s parc. št. 1068/7 k.o. Grahovo, ki v naravi
predstavlja kategorizirano javno pot. Zemljišče je bilo prodano za kupnino v višini 1.950,00 EUR.
4.
CERKNICA
1633 Gorenje
982/0
13
*PTV
27,00
Jezero
Prodaja ni bila realizirana. Dne 28. 9. 2015 je bil uporabnik zemljišča (Knap) opozorjen na to, da ima Občina
Cerknica v načrtu razpolaganja za leto 2015 predvideno prodajo predmetnega zemljišča. Imenovani je dne 28.
10. 2015 Občino Cerknica prosil za odlog nakupa. Predlagal je, da bi rad iz osebnih razlogov navedeno
zemljišče odkupil v letu 2016. Zemljišče pod zap. št. 4, se nahaja v vikend naselju Gorenje Jezero.
5.
CERKNICA
2700 Rakov
1928/12
695
*OV
12.000,00
Škocjan
*PTV
31.881,00
Prodaja oziroma zemljiškoknjižna ureditev stanja je bila realizirana. Zemljišče pod zap. št. 5, se nahaja v
vikend naselju Rakov Škocjan. Na navedeni parceli je Obreza Andrej, s stalnim bivališčem v Nemčiji, okrog
leta 1967 zgradil manjši vikend, lastništvo zemljišča pa nikoli ni uredil. Pri navedenem zemljišču je bila vse do
2009 vknjižena Družbena lastnina v uporabi Zavoda za turizem Cerknica. Zavod za turizem Cerknica je bil
ustanovljen leta 1968, v postopku redne likvidacije pa je bil ukinjen v letu 1977. V postopku likvidacije zavoda
je bilo odločeno, da se na občino prenese vse kasneje najdeno premoženje (Ur. l. SRS, 6/77, str. 50). Občina
Cerknica je v letu 2009 pristopila k zemljiškoknjižnemu urejanju parcel v k.o. Kačja vas, kasneje v k.o. Rakov
Škocjan, ki se nahajajo v območju vikend naselja v Rakovem Škocjanu. Med drugimi parcelami je bila na
podlagi Sklepa Okrajnega sodišča v Postojni Dn. št. 1792/2005, z dne 4.8.2005, potrdila o statusu zemljišča na
dan 11.3.1993, št. 021-2-375/2009, z dne 10.9.2009, izjave župana Občine Cerknica in župana Občine Loška
dolina, z dne 11.09.2009, sklepa Okrožnega gospodarskega sodišča Rgz III 410/1 (Ur. l. SRS št. 30-676/1968,
stran 223, z dne 12.11.1968), sklepa Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani St. 1/76-5 (Ur. l. SRS št. 6475/1976, stran 52, z dne 11.3.1976), sklepa Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani št. 1/76-21 (Ur. l.
SRS št. 6- Rg 10/1977, stran 60 z dne 18.3.1977), Zakona o vknjižbi nepremičnin v družbeni lastnini (Ur. l.
SRS, št. 43/73), 5. člena Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Ur. l. RS, št. 44/97 in 59/01) in
Sporazuma o premoženjsko delilni bilanci (Ur. l. RS, št. 30/00) tudi pri parceli 1928/12 k.o. 2700 Rakov
Škocjan, vknjižena lastninska pravica na Občino Cerknica.
Že nekaj let pa se je lastnik vikenda, ki stoji na parceli 1928/12 k.o. 2700 Rakov Škocjan, z občino dogovarjal o
ureditvi zemljiškoknjižnega stanja. V letu 2015 je bila sklenjena pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja
z dejanskim. Za navedeno zemljišče je bila v skladu s sklenjeno pogodbo plačana odškodnina v višini
12.500,00 EUR.
6.
ŠENTRUPERT
1387 Cirnik
123/0
1597
*PTV
784,00
7.
ŠENTRUPERT
1387 Cirnik
124/0
5704
*PTV
4.209,00
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Prodaja zemljišča pod zap. št. 6. in 7. ni bila realizirana. Občina Cerknica je 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. Občina Cerknica za svoje potrebe teh parcel ne potrebuje. S strani Občine Šentrupert
smo pridobili potrdilo o namenski rabi zemljišča št. 35000-0011/2014-2 z dne 21. 1. 2014, iz katerega izhaja,
da je za parceli 123 in 124 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 za svoje potrebe ne potrebuje teh zemljišč smo navedeni parceli uvrstili v načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2015.
Občina Cerknica je navedeni parceli poskušala prodati že v letu 2014, vendar prodaja ni bila uspešna. Prav
tako prodaja ni bila uspešna v letu 2015.
8.
CERKNICA
1660 Unec
2118/19
17
*PTV
68,00
Prodaja je bila realizirana. Zemljišče pod zap. št. 8, se nahaja na Uncu tik ob stanovanjski hiši, ki je v lasti
Aleksandre Bajt. Z njene strani smo prejeli vlogo za delni odkup zemljišča, tik ob stanovanjski hiši *61/0 k.o.
1660 Unec. V letu 2014 je bila izvedena parcelacija zemljišča s parc. št. 2118/18 k.o. 1660 Unec. Iz navedene
parcele je med drugimi nastala tudi nova parc. št. 2118/19 k.o. 1660 Unec, v izmeri 17 m2, ki smo jo v letu
2015 prodali kot funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši. Pred izvedbo prodaje je bilo potrebno zemljišču
izzuzeti status javnega dobra. Sklenjena je bila prodajna pogodba in v roku plačana kupnina v višini 765,00
EUR.
9.
LOŠKA DOLINA
1646 Pudob
982/5
343
*OV
5.830,00
*PTV 0,00
Prodaja ni bila realizirana. Zemljišče pod št. 9, se nahaja v občini Loška dolina, v katastrski občini 1646 Pudob.
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 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 v letu 2015 prodati GGP d.o.o.. Do
prodaje ni prišlo iz razloga, ker s strani GGP d.o.o., ni bilo več interesa, oziroma so neodzivni. GGP d.o.o. smo
pisno opozorili na to, da ima občina sprejet načrt razpolaganja za leto 2015 in da je ta parcela predmet
prodaje. Kljub temu odziva ni bilo.
10.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
366/503
1480
*PTV
5.905,00
delež občine 52/796 ink
11.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
366/504
6021
*PTV
163.775,00
delež občine 52/796 ink
12.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
3639/0
145
*PTV
4.733,00
delež občine 52/796 ink
13.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
3640/0
1020
*PTV
33.293,00
delež občine 52/796 ink
14.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
3641/0
2069
*PTV
67.532,00
delež občine 52/796 ink
15.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
3642/0
2780
*PTV
89.037,00
delež občine 52/796 ink
16.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
3643/0
3010
*PTV
95.514,00
delež občine 52/796 ink
17.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
3644/0
2640
*PTV
85.094,00
delež občine 52/796 ink
18.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
3656/0
859
*PTV
3.427,00
delež občine 52/796 ink
19.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
3657/0
2130
*PTV
1.105,00
delež občine 52/796 ink
20.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
3658/0
1670
*PTV
958,00
delež občine 52/796 ink
21.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
3659/0
2149
*PTV
1.115,00
delež občine 52/796 ink
22.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
3660/0
2175
*PTV
3.365,00
delež občine 52/796 ink
23.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
3661/0
1002
*PTV
3.998,00
delež občine 52/796 ink
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24.

CERKNICA

*PTV
5.319,00
delež občine 52/796 ink
25.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
3663/0
2085
*PTV
2.200,00
delež občine 52/796 ink
26.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
3664/0
2108
*PTV
1.098,00
delež občine 52/796 ink
27.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
3665/0
2324
*PTV
2.044,00
delež občine 52/796 ink
28.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
3666/0
388
*PTV
1.548,00
delež občine 52/796 ink
29.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
3667/0
1549
*PTV
888,00
delež občine 52/796 ink
30.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
3668/0
478
*PTV
1.401,00
delež občine 52/796 ink
Prodaja je bila delno realizirana. Prodano je bilo zemljišče pod zap. št. 10 in 11., to je parc. št. 366/503 in
366/504 k.o. 1677 Dolenja vas (kupec Eurobox d.o.o.) in zemljišče pod zap. št. 15., to je parc. št. 3642/0 k.o.
1677 Dolenja vas, kupec fizična oseba. Zemljišča od zap. št. 10 do zap. št. 30, so v solasti članov Agrarne
skupnosti Dolenja vas, kjer je tudi Občina Cerknica solastnica v deležu do 52/796-ink. Agrarna skupnost
Dolenja vas je v mesecu novembru 2014 objavila povabilo k oddaji nezavezujočih ponudb. Vse naštete parcele
so namenjene gospodarski coni, geodetsko urejene, z neposrednim dostopom do infrastrukture, izdelan je
OPPN. Agrarna skupnost Dolenja vas je pričakovala, da bo v letu 2015 naštete parcele prodala. Po podatkih
Agrarne skupnosti Dolenja vas so pričakovali prihodek od prodaje teh parcel v višini cca 500.000,00 EUR.
Delež, ki bi pripadal Občini Cerknica (52/796 ink) pa znaša cca 32.000,00 EUR. V taki višini smo planirali tudi
prihodek v občinski proračun za leto 2015. Za zemljišče s parc. št. 366/503 in 366/504 k.o. 1677 Dolenja vas
(kupec Eurobox d.o.o.) je bila Občini Cerknica nakazana kupnina v višini 10.876,30 EUR. Na podlagi prodajne
pogodbe, ki jo je Občina Cerknica sklenila s fizično osebo, pa je bila občini nakazana kupnina v višini 4.434,93
EUR.
31.
CERKNICA
1658 Bezuljak
1359/1
5842
*PTV
2.330,00
32.
CERKNICA
1658 Bezuljak
1359/2
12692
*PTV
4.086,00
33.
CERKNICA
1658 Bezuljak
1098/0
122
*PTV
72,00
34.
CERKNICA
1658 Bezuljak
1148/0
1881
*PTV
1.106,00
35.
CERKNICA
1658 Bezuljak
2131/0
26831
*PTV
9.218,00
36.
CERKNICA
1658 Bezuljak
1175/2
357
*PTV
140,00
37.
CERKNICA
1658 Bezuljak
1856/88
15139
*PTV
4.922,00
38.
CERKNICA
1658 Bezuljak
1857/22
5577
*PTV
2.341,00
39.
CERKNICA
1657 Kožljek
268/0
21317
*PTV
7.291,00
40.
CERKNICA
1657 Kožljek
276/0
19975
*PTV
6.222,00
41.
CERKNICA
1662 Selšček
376/0
3295
*PTV
2.238,00
Zemljišča od zap. št. 31 do 41: Prodaja je bila delno realizirana. 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 2015 občinskemu svetu predlagali, da se jih proda. V letu 2015 smo našteta
zemljišča poskušali prodati v skladu z določili Zakon a o kmetijskih zemljiščih in Zakona o gozdovih. Postopek
prodaje smo v letu 2015 ponovili tri krat. Po postopku je bilo prodano zemljišče s parc. št. 1857/22 k.o. 1658
Bezuljak, ter zemljišči s parc. št. 1148/0 in 1175/2 k.o. 1658 Bezuljak. Iz prodajne pogodbe za zemljišče s
parc. št. 1857/22 k.o. 1658 Bezuljak, v izmeri 5577 m2, je razvidno, da je bila parcela prodana za kupnino v
višini 3.312,00 EUR. Iz prodajne pogodbe, ki se nanaša na parceli s parc. št. 1148/0 in parc. št. 1175/2 k.o.
1658 Bezuljak, v skupni izmeri 2238 m2, pa izhaja, da sta bili prodani za kupnino v višini 1.455,00 EUR.
42.
CERKNICA
1681 Bločice
217/0
1798
*PTV
1.239,00
43.
CERKNICA
1681 Bločice
271/0
727
*PTV
570,00
44.
CERKNICA
1681 Bločice
436/0
381
*PTV
299,00
45.
CERKNICA
1681 Bločice
575/0
1246
*PTV
1.099,00
46.
CERKNICA
1681 Bločice
576/0
1285
*PTV
1.133,00
47.
CERKNICA
1681 Bločice
602/0
874
*PTV
514,00
48.
CERKNICA
1681 Bločice
1261/0
11491
*PTV
4.504,00
49.
CERKNICA
1681 Bločice
1285/2
20173
*PTV
6.100,00
50.
CERKNICA
1681 Bločice
1285/3
20365
*PTV
6.158,00
51.
CERKNICA
1681 Bločice
1304/65
14886
*PTV
5.437,00
52.
CERKNICA
1681 Bločice
1304/71
2940
*PTV
1.662,00
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Prodaja zemljišč od zap. št. 42 do 52 je bila v celoti realizirana: Na podlagi Sklepa o dedovanju D 19/2013, z
dne 21. 11. 2013, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Cerknici, je Občina Cerknica lastnica navedenih
nepremičnin. V naravi gre za kmetijska ali gozdna zemljišča, v nekaj primerih tudi za delno stavbna 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 predlagamo, da se jih odproda. Prav tako
ugotavljamo, da navedena zemljišča posamezniki že kosijo ali obdelujejo. Prodaja se je izvedla po postopku, ki
ga določa Zakon o kmetijskih zemljiščih in Zakon o gozdovih. Občina Cerknica je s fizičnimi osebami sklenila
prodajne pogodbe in sicer:
prodajna pogodba za zemljišče s parc. št. 575/0 k.o. 1681 Bločice , v izmeri 1246 m2 in parc. št.
576/0 k.o. 1681 k.o. Bločice, v izmeri 1285 m2. Pogodbena vrednost znaša 2.240,00 EUR.
prodajna pogodba za zemljišče s parc. št. 1285/2 k.o. 1681 Bločice , v izmeri 20173 m2, parc. št.
1285/3 k.o. 1681 k.o. Bločice, v izmeri 20365 m2, parc. št. 1304/65 k.o. 1681 k.o. Bločice, v izmeri
14866 m2, in parc. št. 1304/71 k.o. 1681 k.o. Bločice, v izmeri 2940 m2 . Pogodbena vrednost znaša
27.945,00 EUR.
prodajna pogodba za zemljišče s parc. št. 217/0 k.o. 1681 Bločice , v izmeri 1798 m2. Pogodbena
vrednost znaša 1.400,00 EUR.
prodajna pogodba za zemljišče s parc. št. 271/0 k.o. 1681 Bločice , v izmeri 727 m2, parc. št. 436/0
k.o. 1681 k.o. Bločice, v izmeri 381 m2 in parc. št. 602/0 k.o. 1681 k.o. Bločice, v izmeri 874 m2.
Pogodbena vrednost znaša 1.610,00 EUR.
prodajna pogodba za zemljišče s parc. št. 1261/0 k.o. 1681 Bločice , v izmeri 11491 m2. Pogodbena
vrednost znaša 4.504,00 EUR.
53.
CERKNICA
1664 Štrukljeva vas
1017/3
614
*PTV
181,00
Prodaja ni bila realizirana. Maja Brajnik in Joahim Dokler, sta solastnika zemljišč s parc. št. 449/0, 450/0,
451/2, 467/5 in 467/6 k.o. 1664 Štrukljeva vas. Po parceli 467/5 in 467/6 k.o. Štrukljeva vas poteka
kategorizirana občinska cesta – JP, št. odseka: 542452, Hribljane – Pirmane, katera zemljiškoknjižno še ni
urejena in je v solasti Brajnikove in Doklerja. V neposredni bližini pa poteka parcela, opuščena pot, ki se ne
uporablja več, to je zemljišče s parc. št. 1017/0 k.o. 1664 Štrukljeva vas in katere lastnica je Občina Cerknica.
Glede na stanje v naravi, so Občina Cerknica, Brajnik Maja in Joahim Dokler, dne 24. 10. 2014, sklenili
dogovor, s katerim se zavezujejo urediti zemljiškoknjižno stanje tako opuščene poti, kot dela kategorizirane
občinske ceste – JP, št. odseka: 542452, Hribljane – Pirmane, ki poteka še po zasebnem zemljišču. V letu
2014 je bila s strani geodetskega podjetja izvedena parcelacija predmetnih zemljišč. S strani Območne
geodetske pisarne Ljubljana, Geodetske pisarne Cerknica je bila izdana odločba št. 02112-607/2014-2, z dne
16. 12. 2014, dne 6. 1. 2015, pa so bila izdana obvestila o površinah novo nastalih parcel. Iz navedenih
obvestil izhaja, da je iz parcele 1017/0 k.o. 1664 Štrukljeva vas nastala, poleg ostalih, parcela 1017/3 k.o. 1664
Štrukljeva vas, v izmeri 614 m2, in parc. št. 467/8 k.o. 1664 Štrukljeva vas, v izmeri 1559 m2 in parc. št. 471/2
k.o. 1664 Štrukljeva vas, v izmeri 1 m2. Glede na sklenjen dogovor je občina nameravala v letu 2015
zemljiškoknjižno urediti stanje poti, tako, da bo izvedla menjavo oz. prodajo ali nakup zemljišč, ki so bila
predmet dogovora. Občina Cerknica je nameravala odkupiti zemljišče po katerem poteka obstoječa
kategorizirana pot, to je parc. št. 467/8 k.o. 1664 Štrukljeva vas, v izmeri 1559 m2 in parc. št. 471/2 k.o. 1664
Štrukljeva vas, v izmeri 1 m2, prodati pa del opuščene poti, to je parc. št. 1017/3 v izmeri 614 m2. Namen tega
postopka je urediti del javne poti za naselje Hribljane, opuščeno pot, ki ne služi več svojemu namenu pa
odprodati. Do realizacije v letu 2015 ni prišlo. Z lastnikoma smo v dogovoru, da se to uredi v letu 2016.
54.
CERKNICA
1659 Rakek
993/385
35
*PTV
140,00
Menjava je bila realizirana. V naselju Rakek se je v letu 2000 urejala Postojnska cesta in Partizanska cesta.
Takrat se je izvedla rekonstrukcija ceste in zgradila sta se pločnika. Na delu zemljišča s parc. št. 1835/2 k.o.
1659 Rakek, v izmeri 35 m2, ki je v lasti Zalar Marije, poteka pločnik ob Partizanski cesti. Zemljiškoknjižno
stanje še ni urejeno. Z lastnico smo se dogovorili, da se del zemljišča s parc. št. 993/21 k.o. 1659 Rakek, ki leži
v neposredni bližini njene stanovanjske hiše odmeri kot funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši. S strani
Območne geodetske pisarne Ljubljana, Geodetske pisarne Cerknica je bila izdana odločba št. 02112360/2013-3, z dne 10. 10. 2014, dne 5. 11. 2014, pa so bila izdana obvestila o površinah novo nastalih parcel.
Iz navedenih obvestil izhaja, da je iz parcele 993/21 k.o. 1659 Rakek nastala, poleg ostalih, parcela 993/385
k.o. 1659 Rakek, v izmeri 35 m2. Predlagali smo, da se zemljiškoknjižno stanje uredi na način, da se parcelo
993/385 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 35 m2, zamenja za parcelo 1835/2 k.o. 1659 Rakek, v izmeri 35 m2, z
namenom ureditve zemljiškoknjižnega stanja pločnika. Zemljišča s parc. št. 993/385 k.o. 1659 Rakek pa
Občina Cerknica za svoje potrebe ne potrebuje. V letu 2015 je bila sklenjena menjalna pogodba. Velikost
zemljišča je v obeh primerih 35 m2. Vrednost obeh zemljišč, ki sta se zamenjala je enakovredna, to je 700,00
EUR.
55.
CERKNICA
1679 Lipsenj
1565/3
1471
*PTV
2.154,00
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Menjava oziroma prodaja in nakup nista bila realizirana. Caserman Jure je na Občino Cerknica, dne 16. 5.
2012 naslovil vlogo, iz katere je razvidno, da je lastnik kmetije na naslovu Lipsenj 36 (Podšteberk), pošta
Grahovo. V nadaljevanju navaja, da je kmetija nekoč spadala pod Šteberški grad, ki je neposredno nad vrtom.
Kot celota je vpisana pri Zavodu za kulturno dediščino RS. V preteklosti je želel navedene objekte obnoviti in tu
je nastal problem, ker zemljišče okrog stanovanjske hiše in ob kozolcu ni v njegovi lasti. Dne 13. 9. 2013 je bil
s strani občinske uprave opravljen ogled na kraju samem. Takrat smo se dogovorili, da se pripravi predlog
parcelacije in sicer tako, da se obstoječa dostopna pot, ki v naravi predstavlja dvorišče kmetije prestavi na
zemljišče v lasti Casermana. Zemljišče, ki je sicer javno dobro, to je parc. št. 1565/0 k.o. 1679 Lipsenj, se
odmeri, prav tako se opravi odmera zemljišča s parc. št. 1560/1, 1561/0, *76 in 1556/1 vse k.o. 1679 Lipsenj,
po kateri bo speljana nova dovozna pot do parcel lastnikov zemljišč. S strani Območne geodetske pisarne
Ljubljana, Geodetske pisarne Cerknica je bila izdana odločba št. 02112-367/2014-2, z dne 10. 11. 2014, dne 1.
12. 2014, pa so bila izdana obvestila o površinah novo nastalih parcel. Iz navedenih obvestil izhaja, da je iz
parcele 1565/0 k.o. 1679 Lipsenj nastala, poleg ostalih, parcela 1565/3 k.o. 1679 Lipsenj, v izmeri 1471 m2, in
parc. št. 1561/4 k.o. 1679 Lipsenj, v izmeri 666 m2. Predlagali smo, da se zemljiškoknjižno stanje uredi na
način, da se parcelo 1565/3 k.o. 1679 Lipsenj, v izmeri 1471 m2, proda oz. zamenja za parcelo 1561/4 k.o.
1679 Lipsenj, v izmeri 666 m2, z namenom ureditve zemljiškoknjižnega stanja in smiselne rabe zemljišč. V
letu 2015 to ni bilo realizirano. V letu 2015 se je zemljišču odvzel status javnega dobra. Ta zadeva bo
realizirana v letošnjem letu, saj je v času priprave tega gradiva že prišlo do sklenitve pogodbe.
56.
CERKNICA
1678 Otok II
2712/0
370
*PTV
218,00
57.
CERKNICA
1678 Otok II
2714
777
*PTV
457,00
58.
CERKNICA
1678 Otok II
2715
613
*PTV
360,00
59.
CERKNICA
1678 Otok II
2716
501
*PTV
348,00
60.
CERKNICA
1678 Otok II
2717
622
*PTV
501,00
61.
CERKNICA
1678 Otok II
2718
615
*PTV
483,00
62.
CERKNICA
1678 Otok II
2719
644
*PTV
458,00
63.
CERKNICA
1678 Otok II
2720
680
*PTV
435,00
Prodaja ni bila realizirana. Občina Cerknica je že objavila ponudbo za prodajo predmetnih zemljišč, od zap.št.
56. do 63. Parcele ležijo neposredno pod opuščeno tovarno v Martinjaku. V času prodaje smo s strani občana
naselja Martinjak dobili informacijo, da so predmetna zemljišča preplavljena z raznimi odplakami, ki prihajajo iz
opuščene tovarne. O tem smo obvestili lastnika zemljišč na katerih stoji opuščena tovarna, to je NLB, d.d.. Do
sanacije do tega trenutka še ni prišlo. Iz navedenega razloga smo prodajo umaknili.
64.
CERKNICA
1632 Otok I
3264/1332
1680
*PTV
1.011,00
65.
CERKNICA
1632 Otok I
3264/563
3630
*PTV
1.836,00
66.
CERKNICA
1632 Otok I
3264/1306
4590
*PTV
2.204,00
67.
CERKNICA
1632 Otok I
3269/7
3264
*PTV
1.651,00
Prodaja vseh parcel od zap. št. 64. do 67. je bila realizirana. Pri preverjanju parcel smo ugotovili, da se
predmetne parcele nahajajo v Javorniku, ki so v naravi gozd. Ugotovili smo, da dejansko v naravi ne gre za
javno dobro, ampak za gozd, ki ga občina ne potrebuje za svoje potrebe. Občina Cerknica je iz navedenega
razloga predlagala, da se parcele proda. Pred prodajo smo izvedli tudi postopek izuzema iz javnega dobra. Za
vse parcele je bila sklenjena prodajna pogodba. Kupnina po pogodbi znaša 7.620,00 EUR.
Pripomba:
od zap. št. 10 do 30 so bila za prodajo predvidena zemljišča v solastnini članov Agrarne skupnosti Dolenja vas. V Agrarni
skupnosti Dolenja vas je Občina Cerknica solastnica, v deležu 52/796-ink. Ocenjeno je bilo, da bo AS Dolenja vas v letu 2015
uspela prodati navedena zemljišča. Občina Cerknica je zato v letu 2015 pričakovala, da bo iz tega naslova nastal prihodek v
občinskem proračunu v skupni orientacijski vrednosti 32.000,00 EUR.
Legenda:
*PTV-posplošena tržna vrednost (GURS)
*OV-orientacijska vrednost

PRVA DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
CERKNICA ZA LETO 2015
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2015,
6. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 2. 7. 2015
UPRAVLJAVEC: Občinska uprava Občine Cerknica
Zap.
SAMOUPRAV
KATASTRSKA
PARCELNA
Št.
NA LOKALNA
OBČINA IN ŠIFRA
ŠTEVILKA
SKUPNOST
KATASTRSKE
OBČINE
1.
CERKNICA
1660 Unec
1606/10
2.

CERKNICA
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1660 Unec

1606/11

KVADRATU
RA (m2)

216
61

POSPLOŠENA TRŽNA
OZ. ORIENTACIJSKA
VREDNOST
NEPREMIČNINE
*PTV
862,00
*PTV
243,00
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3.

CERKNICA

1660 Unec

2118/21

25

*PTV
100,00

Prodaja v letu 2015 ni bila realizirana.
Občina Cerknica je lastnica zemljišča s parc. št. 1606/10 k.o. 1660 - UNEC (ID 6447338), v izmeri 216 m2,
parc. št. 1606/11 k.o. 1660 - UNEC (ID 6447336), v izmeri 61 m2 in parc. št. 2118/21 k.o. 1660 - UNEC (ID
6447335), v izmeri 25 m2.
Nepremičnine se nahajajo Uncu. Delno je na teh parcelah zgrajeno gospodarsko poslopje, ki je v lasti Puntar
Dušana. Del objekta pa stoji na zemljišču s parc. št. 1606/10 k.o. 1660 k.o. Unec in parc. št. 1606/11 k.o. 1660
Unec. Iz dopisa z dne 18. 3. 1959 izhaja, da je bilo že takrat Puntarju izdano soglasje za uživanje dela
zemljišča na katerem je bil takrat zgrajeno gospodarsko poslopje z vrtom. Takratna Skupščina Občine
Cerknica je pod št. 351-41/67-2/3, z dne 2. 8. 1967 izdala odločbo s katero je bila Puntarju dovoljena
adaptacija obstoječega gospodarskega objekta. G. Puntar je v preteklosti že večkrat prosil Občino Cerknica za
ureditev zemljiškoknjižnega stanja oz. za odkup dela zemljišča na katerem stoji gospodarsko poslopje. S strani
Občine Cerknica je bilo dne 10. 2. 2015 g. Puntarju naročeno, da se lahko izvede geodetska izmera
navedenega objekta. S strani Geodetske uprave RS, Območne geodetske uprave Ljubljana, Geodetske
pisarne Cerknica, je bila dne 22. 4. 2015, pod št. 02112-106/2015-2 izdana odločba iz katere je razvidno, da
objekt stoji na dveh osnovnih parcelah, to je parc. št. 1606/2 in 2118/15 k.o. Unec. Po izvedeni parcelaciji, kar
izhaja tudi iz predmetne odločbe se je parcela 1606/2 k.o. Unec delila na parc. št. 1606/9, 1606/10 in 1606/11
k.o. Unec. Prvotna parcela 2118/15 k.o. Unec pa se je delila na parc. št. 2118/20 in parc. št. 2118/21 k.o.
Unec. Gospodarsko poslopje stoji na zemljišču s parc. št. 2118/21, 1606/10 in 1606/11 k.o. Unec. Glede na to,
da je zemljišče na katerem delno stoji gospodarsko poslopje v zemljiški knjigi vknjiženo kot javno dobro je bilo
potrebno pred zemljiškoknjižno ureditvijo oz. prodajo tem zemljišču odvzeti status javnega dobra, saj na njem
stoji objekt in zato zemljišče več ne ustreza definiciji javnega dobra. Parcela 2118/21 k.o. 1660 Unec, ki je
predmet tega postopka v naravi ne služi več splošni rabi. Pred izvedbo prodaje parc. št. 2118/21 k.o. Unec je
bilo potrebno zemljišču parc. št. 2118/21 k.o. 1660 - UNEC (ID 6447335) ukiniti status javnega dobra. Ukinitev
statusa javnega dobra je bila tudi izvedena v letu 2015.
Do realizacije prodaje pa ni prišlo. Prodaja bo izvedena v letu 2016, o čemer bomo poročali v okviru
zaključnega računa za leto 2016.
4.
CERKNICA
1661 Begunje pri
1140/7
89
OV*
Cerknici
2.492,00
Prodaja je bila realizirana.
Občina Cerknica je lastnica zemljišča s parc. št. 1140/7 k.o. 1661 – Begunje pri Cerknici (ID 6116831), v izmeri
89 m2. Prhne Ljubo in Občina Cerknica, sta dne 28. 5. 2014, pod št. 478-20/2014 sklenila najemno pogodbo
za obdobje 5 let. Najemna pogodba je bila sklenjena za namen uporabe funkcionalnega zemljišča k
stanovanjskem objektu.
S strani najemnika smo dne 8. 5. 2015 prejeli pisno vlogo v kateri je prosil za odkup zemljišča, ki ga ima v
najemu. S strani občinske uprave smo bili mnenja, da navedenega zemljišča za svoje potrebe ne potrebujemo,
zato smo predlagali, da se ga proda. Prodajna pogodba je bila sklenjena. Kupnina je znašala 2.492,00 EUR.
5.
CERKNICA
1632 Otok I
3100/0
9740
1.461,00*
6.
CERKNICA
1632 Otok I
3119/0
8128
568,96*
7.
CERKNICA
1632 Otok I
157/0
2618
890,12*
8.
CERKNICA
1632 Otok I
628/0
2395
455,05*
9.
CERKNICA
1632 Otok I
642/0
3161
600,59*
10.
CERKNICA
1632 Otok I
643/0
1453
276,07*
11.
CERKNICA
1632 Otok I
644/0
2255
428,45*
12.
CERKNICA
1632 Otok I
645/0
3690
701,10*
13.
CERKNICA
1632 Otok I
646/0
1219
231.61*
14.
CERKNICA
1632 Otok I
647/0
2162
410,78*
15.
CERKNICA
1632 Otok I
648/0
2180
414,20*
16.
CERKNICA
1632 Otok I
681/0
4945
445,05*
17.
CERKNICA
1632 Otok I
682/0
619
43,33*
18.
CERKNICA
1632 Otok I
683/0
633
56,97*
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19.

CERKNICA

1632 Otok I

692/0

1654

20.

CERKNICA

1632 Otok I

693/0

2931

21.

CERKNICA

1632 Otok I

122/0

4316

148,86*
263,79*
388,44*
Prodaja oziroma menjava je bila delno realizirana. Menjalni pogodbi sta bili sklenjeni za parc. št. 3100/0.
3119/0 in parc. št. 157/0 k.o. Otok I. Druga pa je bila sklenjena za parc. št. 122/0 k.o. Otok I. Za ostale parcele
do sporazuma ni prišlo, zato pogodba za ostale naštete parcele ni bila sklenjena.
Legenda:
*PTV-posplošena tržna vrednost (GURS)
OV* - orientacijska vrednost

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 2015
- ZA ZEMLJIŠČA
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2015,
2. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, od 31. 8. 2015 – 1. 9. 2015
UPRAVLJAVEC: Občinska uprava Občine Cerknica
Zap. SAMOUPRAVNA
KATASTRSKA
PARCELNA
KVADRATU
POSPLOŠENA TRŽNA
Št.
LOKALNA
OBČINA IN ŠIFRA
ŠTEVILKA
RA (m2)
OZ. ORIENTACIJSKA
SKUPNOST
KATASTRSKE
VREDNOST
OBČINE
NEPREMIČNINE
1.
CERKNICA
1659 Rakek
*360/0
908
*PTV
delež 1/50
147.373,00
2.
CERKNICA
1659 Rakek
1830/16
359
*PTV
delež 1/50
1.432,00
Prodaja je bila realizirana.
Predmetni nepremičnini, to je zemljišče s parc. št. *360/0 k.o. 1659 Rakek (2845507), v izmeri 908 m2 in parc.
št. 1830/16 k.o. 1659 Rakek (ID 1502183), v izmeri 359 m2, v naravi predstavljata stanovanjsko hišo na
naslovu Rakek, Partizanska cesta 59, 1381 Rakek. Obe parceli skupaj predstavljata zaključeno celoto. Na
nepremičnini parc. št. *360/0 k.o. 1659 Rakek je izvedena pozidava dveh stanovanjskih hiš. Stanovanjski
objekt je tako po zasnovi sestavljen iz dveh objektov, ki sta nastala v dveh različnih časovnih obdobjih, in sicer
eden v letu 1960, eden pa v letu 1989. Sestavljena sta iz etažnosti kleti, pritličja in prvega nadstropja. Kletni
etaži sta izvedeni pod celotnim objektom in sta delno vkopani. Stanovanjska objekta se stikata in ležita na eni
parceli, v notranjosti pa nista povezana (povzeto iz odredbe Okrajnega sodišča v Cerknici o prodaji
nepremičnine In 30/2014 z dne 22. 4. 2015).
Občinskemu svetu smo s strani občinske uprave predlagali prodajo nepremičnine s parc. št. *360/0 k.o. 1659
Rakek (2845507), v deležu 1/50 - in in parc. št. 1830/16 k.o. 1659 Rakek (ID 1502183), v deležu 1/50 - in. Dne
18. 11. 2015 je bila sklenjena prodajna pogodba. Kupnina za delež 1/50 ine znaša 4.092,72 EUR.

TRETJA DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
CERKNICA ZA LETO 2015 - ZA ZEMLJIŠČA
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2015,
7. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 1. 10. 2015
UPRAVLJAVEC: Občinska uprava Občine Cerknica
Zap. SAMOUPRAVNA
KATASTRSKA
PARCELNA
Št.
LOKALNA
OBČINA IN ŠIFRA
ŠTEVILKA
SKUPNOST
KATASTRSKE
OBČINE
1.
CERKNICA
1676 Cerknica
2590/92

KVADRATU
RA (m2)

147

2.

CERKNICA

1676 Cerknica

2590/93

287

3.

CERKNICA

1676 Cerknica

2590/94

300

4.

CERKNICA

1676 Cerknica

2590/95

692
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POSPLOŠENA TRŽNA
OZ. ORIENTACIJSKA
VREDNOST
NEPREMIČNINE
*PTV
4.318,27
*PTV
8.430,91
*PTV
8.812,80
*PTV
20.328,19
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5.

CERKNICA

1676 Cerknica

2590/96

46

*PTV
1.351,30
6.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
366/468
692
*PTV
729,39
7.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
366/497
68
*PTV
271,32
8.
CERKNICA
1677 Dolenja vas
366/469
306
*PTV
1.220,94
Prodajna pogodba za delež 52/796-ink je bila sklenjena 5. 11. 2015 za vse parcele razen za parc. št. 366/469
k.o. 1677 Dolenja vas. Zaradi zahtevnega postopka (101 solastnik) je bila kupnina plačana v začetku
letošnjega leta, kar bomo poročali v okviru zaključnega računa za leto 2016.

B) NAČRT RAZPOLAGANJA S STAVBAMI IN DELI STAVB ZA LETO 2015
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2015,
3. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 5. 2. 2015
UPRAVLJAVEC: Občinska uprava Občine Cerknica
Zap. SAMOUPRAVNA
NASLOV
ID OZNAKA
Št.
LOKALNA
SKUPNOST

KVADRATURA
(m2)

1.

46,94

CERKNICA

Rakek, Partizanska
cesta 6, 1381
Rakek

1659-531-7
prazno

POSPLOŠENA
TRŽNA OZ.
ORIENTACIJSKA
VREDNOST
NEPREMIČNINE
(EUR)
*C
23.500,00
*PTV
45.695,00

Prodaja ni bila realizirana.
Občina Cerknica je stanovanje na naslovu: Rakek, Partizanska cesta 6, 1381 Rakek poskušala prodati na štirih
javnih dražbah. Prva javna dražba je bila razpisana 22. 5. 2015, druga 22. 7. 2015, tretja 13. 10. 2015 in četrta
10.11. 2015. Med prvo in drugo javno dražbo smo izhodiščno vrednost stanovanja znižali za 15 %. Stanovanje je
že več let prazno. Vse javne dražbe so bile neuspešne.
2.
CERKNICA
Cerknica, Cesta 4.
1676-8-33
77,80
*C
maja 20, 1380
prazno
57.400,00
Cerknica
*PTV
65.572,00
Prodaja je bila realizirana.
Občina Cerknica je za potrebe prodaje naročila cenilno poročilo z namenom določitve tržne vrednosti
stanovanja. Vrednost stanovanja po cenilnem poročilu je bila ocenjena na 51.000,00 EUR. Javna dražba je bila
razpisana za 16. 6. 2015. Javna dražba ni bila uspešna. Občina Cerknica je razpisala ponovno javno dražbo za
dne 22. 7. 2015. Za drugo javno dražbo je tržno vrednost znižala za 15%. Na ponovni javni dražbi je bila izklicna
vrednost 43.350,00 EUR. Stanovanje je bilo prodano po izklicni vrednosti 43.350,00 EUR.
3.
CERKNICA
Cerknica, Cesta 4.
1676-4-14
82,75
*PTV
maja 21, 1380
prazno
58.159,00
Cerknica
Prodaja je bila realizirana.
Občina Cerknica je za potrebe prodaje naročila cenilno poročilo z namenom določitve tržne vrednosti
stanovanja. Vrednost stanovanja po cenilnem poročilu je bila ocenjena na 46.000,00 EUR. Javna dražba je bila
razpisana za 16. 6. 2015. Javna dražba je bila uspešna. Stanovanje je bilo prodano po izklicni vrednosti
46.000,00 EUR.
4.
CERKNICA
Cerknica, Cesta 4.
1676-4-3
60,98
*PTV
maja 21, 1380
zasedeno
43.671,00
Cerknica
Prodaja je bila realizirana.
Občina Cerknica je za potrebe prodaje naročila cenilno poročilo z namenom določitve tržne vrednosti
stanovanja. Vrednost stanovanja po cenilnem poročilu je bila ocenjena na 40.000,00 EUR. Stanovanje je bilo
zasedeno z najemnikom, ki je imel z Občino Cerknica sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Občina
Cerknica je za namen prodaje neprofitnega stanovanja razpisala javno zbiranje ponudb za prodajo neprofitnega
najemnega stanovanja. Popolno in pravočasno ponudbo za odkup stanovanja je oddala najemnica stanovanja.
Dne 15. 6. 2015 je bila sklenjena prodajna pogodba in stanovanje je bilo prodano izklicni vrednosti 40.000,00
EUR.
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5.

LOŠKA DOLINA

6.

LOŠKA DOLINA

7.

LOŠKA DOLINA

Lož, Smelijevo
naselje 33, 1386
Stari trg pri Ložu
Lož, Smelijevo
naselje 33, 1386
Stari trg pri Ložu
Lož Smelijevo
naselje 34, 1386
Stari trg pri Ložu

1636-1-6
prazno

65,90

*PTV
42.674,00

1636-1-7
prazno

66,90

*PTV
41.070,00

1636-2-11
prazno

39,26

*PTV
22.809,00

Prodaja ni bila realizirana.
Tri stanovanja, od zap. št. 5 do 7 se nahajajo v občini Loška dolina, na naslovu Lož, Smelijevo naselje 33, dva
stanovanja in na naslovu: Lož, Smelijevo naselje 34, eno stanovanje. Občina Cerknica je navedena stanovanja
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.
Občina Cerknica je stanovanja na naslovu: Lož, Smelijevo naselje 33, 1386 Stari trg pri Ložu poskušala prodati
na štirih javnih dražbah. Prva javna dražba je bila razpisana 22. 5. 2015, druga 22. 7. 2015, tretja 13. 10. 2015 in
četrta 10.11. 2015. Med prvo in drugo javno dražbo smo izhodiščno vrednost obeh stanovanj znižali za 15 %.
Vse javne dražbe so bile neuspešne.
Za stanovanje na naslovu: Lož Smelijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu še vedno ni urejena etažna lastnina.
Iz navedenega razloga tudi nismo šli v prodajo. Vsa stanovanja so že več let prazna. Za to stanovanje bo
dokončno urejena etažna lastnina v letošnjem letu.
8.
CERKNICA
Rakek, Partizanska
1659-531-3
30,51
*PTV
cesta 6, 1381
prazno
17.565,00
Rakek
Prodaja je bila realizirana.
Občina Cerknica je bila lastnica poslovnega prostora v stavbi na naslovu: Rakek, Partizanska cesta 6, in sicer:
ID 1659-531-3, v izmeri 30,51 m2. Navedeni poslovni prostor je bil dalj časa prazen. Za navedeni poslovni
prostor je bila izdelana cenitev, ki jo je izdelala Mojca Turković, s.p. Tržna vrednost poslovnega prostora je po
cenitvi znašala 13.000,00 EUR. Prodajna pogodba je bila sklenjena za kupnino v višini 17.565,00 EUR.
Legenda:
*PTV-posplošena tržna vrednost (GURS)
*OV-orientacijska vrednost
*C-cenitev

PRVA DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA S STAVBAMI IN DELI STAVB ZA LETO 2015
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2015,
4. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 19. 3. 2015
UPRAVLJAVEC: Občinska uprava Občine Cerknica
Zap. SAMOUPRAVNA
NASLOV
ID OZNAKA
Št.
LOKALNA
SKUPNOST

KVADRATURA
(m2)

1.

CERKNICA

2.

CERKNICA

3.

CERKNICA
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Rakek, Partizanska
cesta 6, 1381
Rakek
Cerknica, Cesta 4.
maja 20, 1380
Cerknica

1659-531-7
prazno

46,94

1676-8-33
prazno

77,80

Cerknica, Cesta 4.
maja 21, 1380
Cerknica

1676-4-14
prazno

82,75

POSPLOŠENA
TRŽNA OZ.
ORIENTACIJSKA
VREDNOST
NEPREMIČNINE
(EUR)
*C
23.500,00
*PTV 45.695,00
*C
57.400,00

*PTV 65.572,00
*PTV
58.159,00
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4.

CERKNICA

5.

LOŠKA DOLINA

6.

LOŠKA DOLINA

7.

LOŠKA DOLINA

8.

CERKNICA

Cerknica, Cesta 4.
maja 21, 1380
Cerknica
Lož, Smelijevo
naselje 33, 1386
Stari trg pri Ložu
Lož, Smelijevo
naselje 33, 1386
Stari trg pri Ložu
Lož, Smelijevo
naselje 34, 1386
Stari trg pri Ložu

1676-4-3
zasedeno

60,98

*PTV
43.671,00

1636-1-6
prazno

65,90

*PTV
42.674,00

1636-1-7
prazno

66,90

*PTV
41.070,00

1636-2-11
prazno

*PTV
22.809,00

Rakek, Partizanska
cesta 6, 1381
Rakek

1659-531-3
prazno

39,26 m2 pravilna
površina znaša
40,3 m2
30,51

*PTV
17.565,00

Obrazložitve podane: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2015, za stavbe in dele stavb, ki
je bil sprejet na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 5. 2. 2015.
9.
CERKNICA
Cerknica, Cesta na 1676-1-414
85,30
*PTV
Jezero 14, 1380
66.598,00
Cerknica
Prodaja ni bila realizirana. Navedeno stanovanje je bilo oddalo v najem.
Pripomba: Prva dopolnitev načrta razpolaganja se nanaša na stanovanje navedeno pod zap. št. 9. Popravek v površini
stanovanja pa na zaporedno številko 7. Vse ostalo je bilo že sprejeto na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 5.
2. 2015.
Legenda:
*PTV-posplošena tržna vrednost (GURS)
*OV-orientacijska vrednost
*C-cenitev

DRUGA DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
CERKNICA ZA LETO 2015 - S STAVBAMI IN DELI STAVB ZA LETO 2015
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2015,
2. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, od 31. 8. 2015 – 1. 9. 2015
UPRAVLJAVEC: Občinska uprava Občine Cerknica
Zap. SAMOUPRAVNA
NASLOV
ID OZNAKA
Št.
LOKALNA
SKUPNOST

KVADRATURA
(m2)

1.

31,20

CERKNICA

Rakek, Partizanska
cesta 6, 1381
Rakek

1659-531-5
zasedeno

POSPLOŠENA
TRŽNA OZ.
ORIENTACIJSKA
VREDNOST
NEPREMIČNINE
(EUR)
*C
13.750,00

Prodaja je bila realizirana.
Občina Cerknica je za potrebe prodaje naročila cenilno poročilo z namenom določitve tržne vrednosti
stanovanja. Vrednost stanovanja po cenilnem poročilu je bila ocenjena na 13.750,00 EUR. Stanovanje je bilo
zasedeno z najemnikom, ki je imel z Občino Cerknica sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Občina
Cerknica je z najemnikom sklenila neposredno prodajno pogodbo in stanovanje prodala za vrednost, ki izhaja iz
cenilnega poročila.
Legenda:
*C-izdelana cenitev na dan 17. 7. 2015

Zaključni račun 2015

168

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2015
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2015,
3. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 5. 2. 2015
UPRAVLJAVEC: OBČINSKA UPRAVA OBČINE CERKNICA
ZEMLJISCA
Zap. VRSTA NEPREMIČNINE
SAMOUPRAVNA
štev.
LOKALNA
SKUPNOST

OKVIRNA
VELIKOST

PREDVIDENA
REDSTVA

parc. št. 1068/7 k.o. 1675 Grahovo-del CERKNICA
59 m2
1.400,00
ceste v Grahovem
Odkup je bil realiziran.
V načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015, se pod zap. št. 1 nahaja zemljišče, ki leži v
naselju Grahovo in po katerem poteka del asfaltirane cest, ki je v zasebni lasti. Z lastnikom smo se dogovorili
za odkup ali menjavo za zemljišče, ki je v občinski lasti in v naravi predstavlja opuščeno pot. V letu 2015 se je
zemljiškoknjižno stanje uredilo glede na dejansko uporabo zemljišč. Vrednost zemljišča po prodajni pogodbi
namesto razlastitve znaša 1.475,00 EUR.
2.
parc. št. 366/489 k.o. 1677 Dolenja vas- CERKNICA
26 m2
1.300,00
del ceste v IC Podskrajnik
Odkup je bil realiziran.
Pod zap. št. 2, se nahaja zemljišče, ki leži v stari poslovni coni. Za navedeno zemljišče je že bila sklenjena
prodajna pogodba, prijavljena DURS-u, ni bila pa overjena pri notarju. Prav iz navedenega razloga ni bilo
izvedeno plačilo kupnine. V letu 2015 smo navedeni postopek zaključili s sklenitvijo aneksa. Po prodajni
pogodbi namesto razlastitve oz. aneksu znaša odškodnina za navedeno zemljišče 1.300,00 EUR.
3.
parc. št. 1150/4 v izmeri 184 m2, parc. št. CERKNICA
1317 m2
35.000,00
1150/5 v izmeri 159 m2, parc. št. 1150/2
v izmeri 613 m2, parc. št. 1152/8 v izmeri
158 m2 in parc. št. 1152/7 v izmeri 203
m2, k.o. 1659 Rakek-obstoječa cesta v
Dovcah
Odkup je bil realiziran.
Pod zap. št. 3, se nahajajo zemljišča, ki ležijo na Rakeku, v Dovcah. Občina Cerknica želi v letu 2015 pridobiti
oziroma zemljiškoknjižno urediti zemljišča po katerih poteka asfaltirana cesta v Dovcah na Rakeku. Navedeni
del ceste, ki ga je bilo potrebno ZK urediti je po Odloku o občinskih cestah kategorizirana javna pot: št. odseka:
541701, ime odseka: Dovce – žel. prehod.
V letu 2015 so bile sklenjene tri pogodbe namesto razlastitve. Po prodajni pogodbi namesto razlastitve za
zemljišče s parc. št. 1152/7 v izmeri 203 m2, k.o. 1659 Rakek je znašala odškodnina v višini 5.481,00 EUR, po
prodajni pogodbi namesto razlastitve za zemljišče s parc. št. 1150/5 v izmeri 159 m2, parc. št. 1150/2 v izmeri
613 m2, parc. št. 1152/8 v izmeri 158 m2 (skupaj930 m2) je znašala odškodnina v višini 25.110,00 EUR in po
prodajni pogodbi namesto razlastitve za zemljišče s parc. št. 1150/4 v izmeri 184 m2, k.o. 1659 Rakek je
znašala odškodnina v višini 4.968,00 EUR.
4.
parc. št. 991/2 v izmeri 1122 m2, parc. št. CERKNICA
1386 m2
10.000,00
946/5 v izmeri 47 m2, parc. št. 945/4 v
izmeri 26 m2, parc. št. 943/7 v izmeri 13
m2, parc. št. 943/5 v izmeri 70 m2, parc.
št. 942/4 v izmeri 53 m2, parc. št. 904/1 v
izmeri 108 m2, vse k.o. 1659 RakekVrtna ulica, Rakek
Odkup je bil delno realiziran.
Pod zap. št. 4, 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 nismo mogli dogovoriti za sklenitev prodajne pogodbe namesto razlastitve. V letu 2015 je bila
sklenjena prodajna pogodba namesto razlastitve za zemljišče s parc. št. 943/7 v izmeri 13 m2 in parc. št. 943/5
v izmeri 70 m2. Vrednost odškodnine po pogodbi je znašala 287,00 EUR. Ostale parcele nam še ni uspelo
urediti.
5.
parc. št. 2503/4 v izmeri 6 m2, parc. št. CERKNICA
170 m2
2.500,00
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
1.
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Odkup ni bil realiziran.
Pod zap. št. 5, se nahajajo zemljišča, ki ležijo v naselju Martinjak. Po teh parcelah v naravi poteka hodnik za
pešce v Martinjaku. Z lastniki zemljišč se nam ni uspelo dogovoriti o sklenitvi pogodbe.
6.
parc. št. 467/8 v izmeri 1559 m2 in parc. CERKNICA
1560 m2
1.560,00
št. 471/2 v izmeri 1 m2, obe k.o. 1664
Štrukljeva vas (del ceste Hribljane,
skupaj 1560 m2)
Odkup oziroma menjava ni bila realizirana.
Pod zap. št. 6, se nahajajo zemljišča, ki ležijo pred naseljem Hribljane. Občina Cerknica želi to zemljišče
pridobiti oziroma zemljiškoknjižno urediti. Po teh parcelah v naravi poteka JP, št. odseka: 542452, Hribljane –
Pirmane. V letu 2015 se nam za odkup oziroma menjavo ni uspelo dogovoriti oziroma postopek izpeljati. To
predvidevamo urediti v letu 2016.
7.
parc. št. 263/6 k.o. 1653 Osredek, v CERKNICA
96 m2
960,00
izmeri 96 m2, del ceste v Osredku
Odkup ni bil realiziran. Do sklenitve pogodbe še ni prišlo, ker se z lastnikom zemljišča nismo uspeli dogovoriti o
primerni odškodnini za zemljišče.
Pod zap. št. 7, 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. 02112482/2014-2, 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. S strani občinske uprave smo predlagali, da se zemljiškoknjižno stanje uredi na
način, da se parcelo 263/6 k.o. 1653 Osredek, z namenom ureditve zemljiškoknjižnega stanja občinske ceste,
odkupi. To nam v letu 2015 ni uspelo.
8.
parc. št. 1835/2 k.o. 1659 Rakek, v izmeri CERKNICA
35 m2
700,00
35 m2-del pločnika, Rakek, Partizanska
cesta
Menjava je bila realizirana.
Pod zap. št. 8, se nahaja zemljišče, ki leži v naselju Rakek. Občina Cerknica je želela to zemljišče pridobiti
oziroma zemljiškoknjižno urediti. Po tej parceli v naravi poteka hodnik za pešce. Sklenjena je bila menjalna
pogodba. Vrednost obeh zemljišč, ki sta predmet menjave je enaka 700,00 EUR.
9.
parc. št. 1561/4 k.o. 1679 Lipsenj, v CERKNICA
666 m2
6.660,00
izmeri 666 m2, predvidena menjava
dostopnih cest v Lipsenju-Podšteberk z
zemljiščem 1565/3 k.o. Lipsenj
Odkup oziroma menjava ni bila realizirana.
Pod zap. št. 9, se nahaja zemljišče, ki leži v naselju Lipsenj - Podšteberk. Občina Cerknica je želela to
zemljišče pridobiti oziroma zemljiškoknjižno urediti. Po tej parceli bo zgrajena nova dostopna pot. Ob pripravi
tega gradiva je pogodba že sklenjena, tako, da bo do realizacije te zadeve prišlo v letu 2016.
10.
parc. št. 1516/1 k.o. 1661 Begunje pri CERKNICA
803 m2
95.000,00
Cerknici, v izmeri 803 m2 - stanovanjski
hiša z zemljiščem, pri OŠ Begunje pri
Cerknici
Odkup je bil realiziran.
Pod zap. št. 10, se nahaja zemljišče s parc. št. 1516/1 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, v izmeri 803 m2. Na
navedenem zemljišču stoji stanovanjska hiša s pomožnim objektom in stavbnim zemljiščem. Predmetno
zemljišče leži tik ob stavbi Osnovne šole Maksima Gasparija v Begunjah pri Cerknici. Solastnika sta razmišljala,
da bi stanovanjsko hišo, ki je bila zgrajena okrog leta 1970, pričeli obnavljati. S strani občinske uprave smo bili
mnenja, da bi bilo smiselno navedeno parcelo, vključno z vsemi objekti odkupiti, iz razloga, ker parcela 1516/1
k.o. 1661 Begunje pri Cerknici leži v neposredni bližini stavbe osnovne šole. Namen odkupa je bil, da, bo
občina le-to delno namenila za širitev otroških igrišč in izgradnji kurilnice na biomaso. Stavba osnovne šole je
omejena s šolskim funkcionalnim zemljiščem. Z odkupom te parcele bomo rešili ta problem dolgoročno. V letu
2015 je Občina Cerknica z lastnikoma sklenila prodajno pogodbo. Kupnina po tej pogodbi znaša 81.000,00
EUR.
11.
parc. št. 85 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri CERKNICA
3290 m2
85.000,00
404 m2, parc. št. *214/0 k.o. 1676
(planiramo
Cerknica, v izmeri 953 m2, (skupaj 1357
plačilo kupnine
m2), parc. št. 928/2 k.o. 1676 Cerknica, v
v 2. obrokih, in
izmeri 1555 m2 in parc. št. 930/2 k.o.
sicer v letu
1676 Cerknica, v izmeri 378 m2 (skupaj
2015 v okvirni
1933 m2)
višini
85.000,00
EUR,
drugi
obrok pa v letu
2016)
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Odkup je bil realiziran.
Pod zap. št. 11, se nahajajo zemljišča s parc. št. 85/0 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 404 m2, parc. št. *214/0 k.o.
1676 Cerknica, v izmeri 953 m2, (skupaj 1357 m2), parc. št. 928/2 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 1555 m2 in
parc. št. 930/2 k.o. 1676 Cerknica, v izmeri 378 m2 (skupaj 1933 m2). Skupna površina vseh parcel znaša 3290
m2.
Iz veljavnega Odloka o prostorskem načrtu občine Cerknica (Ur. list RS 48/12, 58/13, 76/14) je za zemljišča s
parc št: *214 in 85 k.o. Cerknica razvidno, da se nahajata v območju stavbnih zemljišč z namensko rabo CUu
(osrednja območja centralnih dejavnosti v urbanih naseljih), in za zemljišča s parc. št. 928/2 in 930/2 k.o.
Cerknica, da se nahajata v območju PO (ostale prometne površine).
Iz zemljiškoknjižnih podatkov izhaja, da so Ivan Otoničar, Vera Žvan in Danimir Karol Otoničar, solastniki
zemljišča s parc. št. 85/0 katastrska občina 1676 Cerknica, v izmeri 404 m2, parc. št. *214/0 katastrska občina
1676 Cerknica, v izmeri 953 m2, parc. št. 928/2 katastrska občina 1676 Cerknica, v izmeri 1555 m2 in parc. št.
930/2 katastrska občina 1676 Cerknica, v izmeri 378 m2. Po pokojnem Damir Karolu Otoničar je bilo potrebno
izpeljati še postopek dedovanja.
Solastniki so se strinjali, da bo Občina Cerknica v občinskem proračunu za leto 2015 rezervirala finančna
sredstva za odkup navedenih zemljišč. Za navedene nepremičnine je bila dne 30. 4. 2014 izdelana cenitev, ki
jo je izdelala sodno zaprisežena cenilka za gradbeništvo, podpodročje nepremičnine splošno, ga. Breda Zorko,
Mali vrh 30, 1293 Šmarje – Sap. Iz cenilnega poročila izhaja, da znaša tržna vrednost nepremičnine 928/2 in
930/2 k.o. 1676 Cerknica 96.824,00 EUR. Ista cenilka je opravila cenilno poročilo tudi za parc. št. *214/0 in 85/0
k.o. 1676 Cerknica. Tržna vrednost teh dveh nepremičnin pa znaša 70.673,00 EUR. Skupna vrednost vseh
nepremičnin, ki so predmet odkupa znaša, 167.497,00 EUR.
Občinskemu svetu smo predlagali, da Občina Cerknica navedena zemljišča odkupi v letu 2015, z obročnim
odplačilom in sicer s plačilom prvega obroka kupnine v višini 85.000,00 EUR, v letu 2015, drugi obrok kupnine
pa plača v letu 2016. Občinskemu svetu Občine Cerknica smo tudi predlagali, da navedeni del načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja sprejme, saj gre v tem primeru za strateška zemljišča v centru
Cerknice. Z odkupom navedenih zemljišč bo omogočen nadaljnji razvoj gospodarske javne infrastrukture v
Cerknici.
V letu 2015 je bila sklenjena prodajna pogodba namesto razlastitve. Celotna pogodbena vrednost je znašala
167.611,00 EUR. V letu 2015 je bila v skladu s pogodbo plačana 1/2 kupnine, v vrednosti 83.805,50 EUR.
12.
parc. št. 1682 k.o. 1662 Selšček, v izmeri CERKNICA
15690
7.845,00
11475 m2 in parc. št. 1678 k.o. 1662
Selšček, v izmeri 4215 m2 (skupaj 15960
m2) - zemljišče v vodovarstvenem
območju
Odkup je bil realiziran.
Pod zap. št. 12, se nahaja parc. št. 1682/0 k.o. 1662 Selšček, v izmeri 11475 m2 in parc. št. 1678/0 k.o. 1662
Selšček, v izmeri 4215 m2. Skupna izmera obeh parcel znaša 15960 m2. Dne 18. 2. 2014, je lastnica zemljišč
Anica Tavčar Prelog, pri Občini Cerknica vložila vlogo za prodajo navedenih zemljišč. V vlogi navaja, da po
navedenih zemljiščih poteka vodovodni sistem Cerknica – Rakek in da so na jih zgrajena zajetja za pitno vodo.
S strani občinske uprave smo preverili navedene navedbe. Dejansko po teh parcelah poteka vodovodni sistem
Cerknica – Rakek in na njih so zgrajena drenažna vodovodna zajetja. Parceli spadata v II. vodovarstveno
območje. S strani občinske uprave smo bili mnenja, da se navedeni parceli odkupi, saj gre v tem primeru tudi
za javni interes. Lastnica zemljišč pa zaradi omejitev, ki jih predpisuje zakonodaja (prepoved gnojenja itd.)
zemljišč ne more in ne sme uporabljati oz. koristiti na drugačen način.
Z lastnico zemljišča je bila v letu 2015 sklenjena prodajna pogodba namesto razlastitve. Višina odškodnine po
pogodbi je zanašala 12.301,00 EUR.
13.
parc. št. *12/1 katastrska občina 1654 CERKNICA
223 m2
0.00
Žilce-stara šola Sveti Vid (odkup 3/8 od
celote)
Brezplačen prenos je bil delno realiziran.
V načrt je vključen tudi brezplačen prenos lastninske pravice na Občino Cerknica, ki se nanaša na parc. št.
*12/1 k.o. 1654 Žilce, v deležu do 3/8 ink. Parcela v naravi predstavlja ruševino stare šole pri Svetem Vidu. V
letu 2014 in 2015 nam z vsemi solastniki ni uspelo skleniti pogodb o brezplačnem prenosu lastninske pravice
na Občino Cerknica.
Pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice je bila sklenjena z enim solastnikom. Občina je s to
pogodbo pridobila lastninsko pravico v deležu do 1/8 ine.
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PRVA DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2015
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2015,
4. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 19. 3. 2015
UPRAVLJAVEC: OBČINSKA UPRAVA OBČINE LOŠKA DOLINA
1. STAVBE IN DELI STAVB
Zap.
VRSTA NEPREMIČNINE
štev.

SAMOUPRAVNA
LOKALNA
SKUPNOST

OKVIRNA VELIKOST

PREDVIDENA
SREDSTVA
V EUR

1.

stanovanje z oznako ID 1676- Cerknica
stanovanje v izmeri 31,2 *25.000,00
1815-9, v izmeri 31,2 m2, na
m2
naslovu: Cerknica, Primšarjeva
ulica 15, 1380 Cerknica
Menjava ni bila realizirana. Občina Loška dolina se je odločila in stanovanje na naslovu: Cerknica, Primšarjeva
ulica 15, prodala.
V času od sprejema načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2015, kjer je
bila vključena v prodajo tudi ta nepremičnina, je prišla z Občine Loška dolina pobuda za menjavo tega
stanovanja, ki se teritorialno nahaja na območju občine Loška dolina in je v lasti Občine Cerknica, za menjavo s
stanovanjem, ki se nahaja na območju občine Cerknica in je v lasti Občine Loška dolina. Pobudo smo s strani
občinske uprave načeloma sprejeli.
Glede na navedeno smo Občinskemu svetu Občine Cerknica predlagali, da se načrt pridobivanja z
nepremičnim premoženjem za leto 2015, ki se nanaša na stavbe in dele stavb dopolni s stanovanjem, ki ima
oznako ID 1676-1815-9, v izmeri 31,2 m2 in se nahaja na naslovu: Cerknica, Primšarjeva ulica 15, 1380
Cerknica. Za stanovanje z oznako ID 1636-2-11, v izmeri 40,3 m2, na naslovu: Lož, Smelijevo naselje 34, 1386
Stari trg pri Ložu, ki se nahaja na območju občine Loška dolina in je v lasti Občine Cerknica pa je že sprejet
načrt razpolaganja. V kolikor bo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti možno izpeljati
menjavo teh dveh stanovanj, bo to izvedeno z neposredno menjalno pogodbo. V kolikor pa to glede na veljavno
zakonodajo ne bo možno, bo potrebno izpeljati posebej postopek prodaje oziroma nakupa.
Občinskemu svetu Občine Cerknica smo predlagali, da sprejme dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja za leto 2015, oziroma predlagano menjavo stanovanja z oznako ID 1676-1815-9, v izmeri 31,2 m2,
ki se nahaja na naslovu: Cerknica, Primšarjeva ulica 15, 1380 Cerknica, z stanovanjem z oznako ID 1636-2-11,
v izmeri 40,3 m2, ki se nahaja na naslovu: Lož, Smelijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu.
Legenda:
*orientacijska vrednost, ki izhaja iz Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Loška
dolina za leto 2015

PRVA DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2015
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2015,
4. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 19. 3. 2015
UPRAVLJAVEC: OBČINSKA UPRAVA OBČINE CERKNICA
2. ZEMLJISCA
Zap.
VRSTA NEPREMIČNINE
štev.

1.

parc. št. 1248/17 k.o. 1661
Begunje pri Cerknici, v izmeri
19 m2
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SAMOUPRAVNA
LOKALNA
SKUPNOST

OKVIRNA VELIKOST

Cerknica

zazidano
stavbno
zemljišče, ki v naravi
predstavlja
kategorizirano
javno
pot v izmeri 19 m2

PREDVIDENA
SREDSTVA
V EUR
0,00

172

Brezplačen prenos lastninske pravice na Občino Cerknica ni bil realiziran. Prejšnji lastnik navedene
nepremičnine je parcelo prodal novemu lastniku. Z novim lastnikom smo se za realizacijo oziroma brezplačen
prenos dogovorili v letošnjem letu, kar bomo poročali v okviru zaključnega računa 2016.
2.
parc. št. 2692/9 v izmeri 850 Cerknica
par. št. 2692/9 k.o. 0,00
m2, k.o. 1676 Cerknica in
1676
Cerknica,
v
zemljišče s parc. št. 2692/7 v
izmeri 850 m2
je
izmeri 223 m2, k.o. 1676
zazidano
stavbno
Cerknica
zemljišče, ki v naravi
predstavlja cesto in
parc. št. 2692/7 k.o.
1676
Cerknica,
v
izmeri 223 m2, ki v
naravi
predstavlja
črpališče
odpadnih
vod in ponikalnico
Brezplačen prenos lastninske pravice na Občino Cerknica je bil realiziran.
Občina Cerknica in investitorji: Janez Usenik, Peter Nelec, Fran Lhotka, Jože Avsec, Aleksander Vukovič,
ARTCOM d.o.o. in Primož Kraševec, so dne 10. 5. 2011, sklenili Pogodbo o opremljanju št. 3502-77/2010
zemljišča s komunalno infrastrukturo za realizacijo načrtovane prostorske ureditve. Iz navedene 5. čl. pogodbe
izhaja, da so se pogodbene stranke dogovorile tudi za brezplačen prenos dela zemljišč po katerih bo potekala
novozgrajena komunalna infrastruktura na Občino Cerknica. V skladu s pogodbo je javna infrastruktura
zgrajena. Na podlagi navedene pogodbe je bilo potrebno brezplačno prenesti zemljišče s parc. št. 2692/9 v
izmeri 850 m2, k.o. 1676 Cerknica, ki v naravi predstavlja zemljišče po katerem poteka cesta in zemljišče s
parc. št. 2692/7 v izmeri 223 m2, k.o. 1676 Cerknica, ki v naravi predstavlja zemljišče, kjer je zgrajeno črpališče
odpadnih vod in ponikalnica. Pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice na Občino Cerknica je bila
sklenjena v letu 2015.

DRUGA DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO
2015
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2015,
6. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 2. 7. 2015
UPRAVLJAVEC: OBČINSKA UPRAVA OBČINE CERKNICA
ZEMLJISCA
Zap.
VRSTA NEPREMIČNINE
štev.

1.

parc. št. 366/502 k.o. 1677
Dolenja vas, v izmeri 141 m2

SAMOUPRAVNA
LOKALNA
SKUPNOST

OKVIRNA VELIKOST

PREDVIDENA
SREDSTVA
V EUR

zazidano
stavbno 0,00
zemljišče, ki v naravi
predstavlja
delno
cesto,
delno
že
zgrajeno
črpališče.
Zemljišče je v izmeri
141 m2.
Brezplačen prenos lastninske pravice na Občino Cerknica je bil realiziran.
Občina Cerknica je že v preteklosti poskušala od prejšnjega lastnika zemljišča s parc. št. 366/502 k.o. 1677
Dolenja vas pridobiti to zemljišče v svojo last, saj po njenem delu poteka cesta, na delu pa je zgrajeno
črpališče. Navedena parcela se nahaja v stari IC Podskrajnik. S prejšnjim lastnikom se za prenos lastništva na
Občino Cerknica nismo dogovorili.
Od leta 2015 pa je lastnik navedenega zemljišča podjetje BRANAL, d.o.o., Jenkova ulica 10, 6230 Postojna. Z
navedenim podjetjem smo se dogovorili, da se navedeno parcelo brezplačno prenese v last in posest na
Občino Cerknica.
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2.

parc. št. 276/3 k.o. 1676 CERKNICA (ID 1024344), v
izmeri 835 m2

Cerknica

Navedena parcela je v
izmeri 835 m2. V
naravi
predstavlja
funkcionalno zemljišče
(del
tribune)
k
nogometnem igrišču v
»Kolenu«, delno pa je
del
nogometnega
igrišča zgrajen na tej
parceli

11.690,00

Odkup je bil realiziran.
Malc Jože je bil lastnik zemljišča v Cerknici, ki leži tik ob nogometnem igrišču »Koleno«. Navedeno zemljišče v
naravi predstavlja del tribune. Občina Cerknica se je z lastnikom že nekaj let dogovarja za odkup. Interes
Občine Cerknica za odkup je bil v tem, da se navedena parcela uporablja kot del tribune, na delu zemljišča pa
je zgrajeno tudi nogometno igrišče.
3.
parc. št. 366/500 k.o. 1677 - Cerknica
Na zemljišču s parc. 5.908,00 (PTV)
DOLENJA
VAS
(ID
št.
366/500
k.o. delež
lastništva
1128196), v izmeri 2922 m2
Dolenja vas delno Občine
Cerknica
poteka JP št. odseka: znaša 52/796-ink
541361, Podskrajnik –
Dolenja vas
Odkup oziroma ureditev zemljiškoknjižnega stanja ni bil realiziran.
Po parceli 366/500 k.o. Dolenja vas, v naravi poteka cesta (del ceste JP, št. odseka: 541361, Podskrajnik –
Dolenja vas), zato je pri tem zemljišču potrebno lastništvo v celoti prenesti na Občino Cerknica. Občina
Cerknica je pri parceli že solastnica v deležu 52/796 ink.
4.
parc. št. 3821/0 k.o. 1677 - Cerknica
Namen pridobivanja te 311,00 (PTV)
DOLENJA
VAS
(ID
parcele je iz razloga delež
lastništva
5891374), v izmeri 78 m2
kasnejše menjave z Občine
Cerknica
zemljiščem
po znaša 52/796-ink
katerem delno poteka
pločnik
v
Podskrajniku. Velikost
zemljišča je 78 m2
Prodajna pogodba z vsemi solastniki (101 solastnik) je bila sklenjena dne 4. 11. 2015. Zaradi dolgotrajnega
postopka pridobivanja ostalih listin, ki so potrebne pred overitvijo vseh solastnikov je bila kupnina plačana v
letošnjem letu, kar bomo poročali pri zaključnem računu za leto 2016.
5.
parc. št. 1051/4k.o. 1632 - Cerknica
Navedene parcele se 5.672,25
OTOK I (ID 4126907), v
pridobivajo
z
izmeri 3490 m2, parcela št.
namenom prijave na
1054/2k.o. 1632 - OTOK I (ID
projekt
LIFE
935335), v izmeri 4630 m2,
(renaturacija oziroma
parcela št. 1054/4k.o. 1632 obnova vodotokov na
OTOK I (ID 2446853), v
Cerkniškem
jezeru),
izmeri 890 m2, parcela št.
na katerega se ima
1240/4k.o. 1632 - OTOK I (ID
namen prijaviti NRP.
2615227), v izmeri 1385 m2,
Predmetna zemljišča
parcela št. 1240/5k.o. 1632 se bodo menjavala z
OTOK I (ID 3454776), v
zemljišči v lasti Občine
izmeri 8310 m2, parcela št.
Cerknica
1242/1k.o. 1678 - OTOK II
(ID 2278775), v izmeri 22150
m2 in parcela št. 1051/8k.o.
1632 - OTOK I (ID 630565), v
izmeri 3310 m2
Odkup oziroma menjava je bila delno realizirana. Menjalni pogodbi sta bili sklenjeni za parc. št. 1051/4k.o. 1632
- OTOK I (ID 4126907), v izmeri 3490 m2, parcela št. 1054/2k.o. 1632 - OTOK I (ID 935335), v izmeri 4630 m2,
parcela št. 1054/4k.o. 1632 - OTOK I (ID 2446853), v izmeri 890 m2, parcela št. 1240/4k.o. 1632 - OTOK I (ID
2615227), v izmeri 1385 m2, parcela št. 1240/5k.o. 1632 - OTOK I (ID 3454776), v izmeri 8310 m2. Druga
pogodba pa je bila sklenjena za parc. št. 1051/8k.o. 1632 - OTOK I (ID 630565), v izmeri 3310 m2. Za odkup
parcele s parc. št. 1242/1k.o. 1678 - OTOK II (ID 2278775), v izmeri 22150 m2 pa z lastnikom do sporazuma ni
prišlo, zato tudi ni bila pogodba sklenjena.
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NAČRT RAZPOLGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 2015
-ZA MOTORNA VOZILAOdlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2015,
3. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 5. 2. 2015
UPRAVLJAVEC: OBČINSKA UPRAVA OBČINE CERKNICA
Motorna vozila
Zap.
VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA
KOLIČINA
ORIENTACIJSKA
štev.
VREDNOST(EUR)
1.
osebni avtomobil Volkswagen Polo 1.4, ID št.:
1
3.300,00
WVWZZZ9NZ8Y125219, delovna prostornina motorja
(cm3): 1390, moč motorja (kW): 59, bencin,
prevoženi kilometri 31.150, črne barve
Prodaja je bila realizirana.
S strani Občine Cerknica je bila na podlagi v naprej izdelanega cenilnega poročila določena tržna vrednost
vozila, ki je bila izračunana na 2.503,00 EUR. Občina Cerknica je za dne 22. 5. 2015 razpisala javno dražbo z
izklicno vrednostjo 3.500,00 EUR. Osebni avtomobil je bil na javni dražbi prodan za 4.250,00 EUR.
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