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ODLOK O REBALANSU1 PRORAČUNA ZA LETO 2015

2
Rebalans1 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1 in 21/06-odl.US),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B,
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, ZUJF-40/12) ter 107. člena Statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/2010) je Občinski svet občine Cerknica, na svoji 6. redni seji,
dne 02.07.2017 sprejel
ODLOK
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2015
1. Člen
V 3. Členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2015 (Uradni list št. 21/2015) se spremeni
tabelarični – splošni del proračuna na ravni podskupin konta:

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

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

REBALANS
2015
12.126.980

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

9.645.462

70 DAVČNI PRIHODKI

8.064.145

700 Davki na dohodek in dobiček

6.750.145

703 Davki na premoženje

1.114.000

704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

200.000
0

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.581.317

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.069.507

711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

4.400
46.500
0

714 Drugi nedavčni prihodki

460.910

72 KAPITALSKI PRIHODKI

575.772

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

377.246

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

5.000
193.526

73 PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.905.745

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
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
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

568.760
1.336.985
11.680.069
3.190.063
512.068
87.870
2.176.125
130.000
284.000
3.973.731
49.300
1.446.600
484.186
1.993.645
0
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI

4.329.774

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.329.774

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

186.500

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam

132.000

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

54.500

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ
B.

(I.-II.)

446.911

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA DELEŽEV

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44 DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN KAP. DELEŽEV

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

583.700

55 ODPLAČILA DOLGA

583.700

550 Odplačila domačega dolga

583.700

IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČINIH

-136.789

X. NETO ZADOLŽEVANJE

-583.700

XI. NETO FINANCIRANJE

-446.911

9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO

136.789

2. člen
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2015 ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka: 410-0030/2015
Datum: 02.07.2015
Župan Občine Cerknica
Marko RUPAR
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UVOD
Občinski svet Občine Cerknica je na svoji 4. redni seji, dne 19.03.2015, sprejel Odlok o proračunu
Občine Cerknica za leto 2015. Prihodki znašajo 11.667.236 €, odhodki pa 11.218.640 €, z neto
financiranjem v višini 448.596 €.
Predlog rebalansa1 za leto 2015 predvideva prihodke v višini 12.126.980 € in odhodke 11.680.069 € z
neto financiranjem v višini 446.911 €.
Realizacija proračuna v tabeli je od 01.01.2015 do 31.05.2015.


Rebalans proračuna je potreben zaradi uskladitve načrtov razvojnih programov pri investiciji:
PP 111004 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 2. sklop – Kanalizacija in ČN
na Rakeku.
V pripravi je aneks za dodatna dela, ki so bila odobrena in bodo sofinancirana s strani ministrstva, zato
je potrebna uskladitev NRP. Povečuje se tudi odhodek iz občinskega proračuna.
Skupni planirani stroški v letu 2015 so tako v višini 1.408.124 € (planirana sredstva iz kohezijskega
sklada v višini 978.371 € iz državnega proračuna v višini 172.478 € ter iz lastnih sredstev v višini
257.275 €).
Zaradi povečanega lastnega deleža za investicijo, so povečani prihodki od komunalnih prispevkov,
kjer pričakujemo večje prihodke od načrtovanih.



Pri prihodkih je sprememba iz naslova koncesijskih dajatev za leto 2014.
Na osnovi 10. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, mora Sklad občinam, v
katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti RS in z njimi gospodari Sklad, prenesti 7% od letne realizacije za
posekan in prodan les po tržni vrednosti. Sorazmerni del, ki pripada občini Cerknica za leto 2014 bo
nakazan v letošnjem letu v višini 236.706,95 € zaradi povečanega odvoza lesa pri odpravi posledic
žledu.
Sredstva so namenska za vzdrževanje gozdnih in občinskih cest ter javnih poti in ulic, zato smo
povečali odhodke na proračunskih postavkah 10030, 100101 in 100102.



Uskladili smo tudi prenos presežka po zaključnem računu za leto 2014.
Predlagani rebalans proračuna Občine Cerknica za leto 2015 je uravnotežen.
Obrazložitve so omejene le na spremembe med sprejetim proračunom ter predlogom rebalansa
proračuna.
Občinskemu svetu Občine Cerknica predlagamo, da sprejme predlog rebalansa1 proračuna Občine
Cerknica za leto 2015.

BILANCE PRORAČUNA 2015
I.

PRIHODKI

A

Bilanca prihodkov in odhodkov

B

Račun finančnih terjatev in naložb

C

Račun financiranja
Sredstva na računih preteklih let
SKUPAJ PRIHODKI

II.

ODHODKI

A

Bilanca prihodkov in odhodkov

B

Račun finančnih terjatev in naložb

C

Račun financiranja
SKUPAJ ODHODKI

Veljavni proračun Rebalans 1

Razlika

11.775.206

12.126.980

351.774

0

0

0

0

0

0

135.104

136.789

1.685

11.910.310

12.263.769

353.459

11.326.610

11.680.069

353.459

0

0

0

583.700

583.700

0

11.910.310

12.263.769

353.459
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I. SPLOŠNI DEL

I.

SPLOŠNI DEL
6
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

PRIHODKI PRORAČUNA – 12.126.980
70 - DAVČNI PRIHODKI – 8.064.145
Davčni prihodki zajemajo sredstva, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. To so davki, ki
so določeni s posebnimi zakoni. Za leto 2015 je planiranih 8.064.145 € davčnih prihodkov, ki se v
skladu z ekonomsko klasifikacijo delijo na naslednje skupine prihodkov:

davki na dohodek in dobiček

davki na premoženje

davki na blago in storitve
Med davke na dohodek spada prihodek od povprečnine (dohodnina), ki predstavlja odstopljeni davek
državnega proračuna, s katerim se financirajo zakonsko določene naloge občine. Dohodnina za leto
2015 po dosedanjih pogajanjih z Ministrstvom za finance znaša za Občino Cerknica 6.750.145 € z
upoštevanjem povprečnine 525 € na prebivalca. V naslednjih mesecih bi bila dohodnina lahko tudi
nižja v skladu z nižjimi stroški zakonsko določenih občinskih nalog.
Davki na premoženje so: davki na nepremičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet
nepremičnin in na finančno premoženje. V okviru teh davkov spada nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča, ki je za občino najpomembnejši lastni vir prihodka, prihodki iz naslova davkov
na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Ti davki so planirani v
višini 1.114.000 €.
Med davke na blago in storitve sodijo takse in pristojbine in sicer: takse za obremenjevanje voda,
turistična taksa, komunalna taksa in takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Ti
davki so planirani v višini 200.000 €.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI – 1.581.317
Nedavčni prihodki so tekoči prihodki proračuna, ki niso davki, in sicer:
o udeležba na dobičku in dohodki od premoženja občine
o takse in pristojbine
o denarne kazni
o prihodki od blaga in storitev
o drugi nedavčni prihodki
V okviru nedavčnih prihodkov spadajo prihodki od najemnin komunalne infrastrukture, ki jo plačuje
Komunala Cerknica in se namensko porabi za obnove vodovodov, kanalizacij in infrastrukture za
odpadke. Planirani so v višini 615.000 €. Komunalni prispevek je povečan na 299.836 €. Denarne
kazni plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. Iz naslova glob in drugih
denarnih kazni je tako predviden priliv v občinski proračun v višini 45.000 €. Prihodki od stanarin so
planirani v višini 150.000 €, prihodki od najemnin 36.000 €, prihodki od drugih koncesij 15.500 €,
dodan je prihodek od koncesij od lesa v višini 236.707 €.
Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah in so
načrtovane v višini 4.400 €. Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini 178.874 €.
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72 – KAPITALSKI PRIHODKI – 575.772
Kapitalski prihodki so načrtovani v skladu z ekonomsko klasifikacijo prihodkov, in sicer:

prihodki od prodaje osnovnih sredstev

prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
Ti prihodki so prihodki od prodaje zgradb, stanovanj in drugih prostorov in ostalih osnovnih sredstev
ter prihodki od prodaje zemljišč. Občina ima za prodajo planirana prazna stanovanja v ocenjeni višini
355.881 €, poslovnih objektov v višini 17.565 €, stavbnih zemljišč v višini 193.526 €, od prodaje
hlodovine v višini 5.000 €, od kupnin od prodaje stanovanj v višini 500 € in rabljenega avtomobila v
višini 3.300 €.

73 – PREJETE DONACIJE
Prejete donacije v letu 2015 niso planirane.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI – 1.905.745
Transferni prihodki so načrtovani v dveh skupinah prihodkov, in sicer:

transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU.
Iz drugih javnofinančnih inštitucij je planiranih 568.760 € in predstavljajo transfer iz drugih blagajn
javnega financiranja države ter iz sredstev proračuna evropske unije v višini 1.336.985 €.

ODHODKI PRORAČUNA – 11.680.069
Tekoči odhodki in tekoči transferi predstavljajo fiksne obveznosti proračuna in so v letu 2015
načrtovani v višini 6.929.891 €.

40 – TEKOČI ODHODKI – 3.190.063
Predvidena sredstva za plače in izdatke zaposlenim znašajo 512.068 €, za prispevke pa 87.870 €. Za
izdatke za blago in storitve je planiran znesek 2.176.125 €, kamor spada pisarniški in splošni material
in storitve, posebni material in storitve, stroški za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije,
prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in
odškodnine ter tekoča vzdrževanja, med katere spada tudi vzdrževanje gozdnih in lokalnih cest ter
javnih poti in ulic, ki so se povečala na račun nakazila koncesije od lesa (236.707 €).
Plačila domačih obresti od zadolževanja so planirana v višini 130.000 €.
Sredstva izločena v posebno proračunsko rezervo so planirana v višini 50.000 € glede na to, da so
bila vsa sredstva rezervnega sklada porabljena za stroške žledu v februarju 2014.
Splošna proračunska rezervacija je planirana višini 234.000 € iz unovčene bančne garancije za dobro
izvedbo del na objektu vrtca v Cerknici. Rezervirana so za odpravo napak v garancijski dobi, glede na
to, da je izvajalec del v stečaju in v skladu s pogodbo bančne garancije ni zagotovil.
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41 – TEKOČI TRANSFERI – 3.973.731
Tekoči transferi so vsa nepovratna plačila, za katere občina od prejemnikov sredstev v povračilo ne
pridobi nobenega materiala, blaga ali storitve. To so transferi posameznikom in gospodinjstvom,
društvom, zavodom in drugim izvajalcem javnih služb. Ti skupaj znašajo 3.973.731 €.

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI – 4.329.774
Investicijski odhodki so namenjeni pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev (zgradb in drugih prostorov, prevoznih sredstev, opreme…) Zajemajo tudi plačila za
izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski
odhodki so planirani v višini 4.329.774 €. Povečujejo se odhodki za Čisto Ljubljanico – 2. Sklop –
Kanalizacija in ČN na Rakeku.

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI – 186.500
Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni
plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, kot so npr. gasilska društva ter občinski zavodi.
Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine. Planirani so v višini 186.500 €.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Med prejemke proračuna, poleg javnofinančnih prihodkov, prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil
in prodajo kapitalskih deležev ter kupnine iz naslova privatizacije.
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C. RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja občine in odplačilo dolgov.

50 – ZADOLŽEVANJE
Občina Cerknica se v letu 2015 ne bo dolgoročno zadolževala.

55 – ODPLAČILO DOLGA – 583.700

DOLGOROČNA ZADOLŽITEV

Začetek

Konec

Višina

Stanje zadolžitve Odpl. glavnice

Odpl. obresti

EURIBOR

Namen kredita

zadolžitve

zadolžitve zadolžitve

31.12.2014

2015 - cca

+ obr.mera

Kulturni dom v Cerk. - moratorij

2006-2011

2021743.110,41

489.365,45

72.498,56

6.600,00

3M + 1,10 %

Kulturni dom v Cerk. - moratorij

2006-2011

2021508.913,68

335.138,26

49.650,12

7.800,00

3M + 1,10 %

96.999,96

10.000,00

3M + 1,15 %

2015

Osnovna šola na Rakeku

2011

2027970.000,00

638.583,81

Gradnja novega vrtca v Cerknici

2011

2027
1.500.000,00

1.208.333,45

99.999,96

21.000,00

3M + 1,30 %

Gradnja novega vrtca v Cerknici

2013

2028
2.000.000,00

1.862.068,50

137.931,00

35.000,00

6M + 1,41 %

Gradnja novega vrtca v Cerknici

2013

2028
1.000.000,00

932.960,90

67.039,08

15.000,00

3M + 1,20 %

Čista Ljubljanica - 1. sklop

2013

2034900.000,00

869.491,52

45.798,72

16.000,00

6M + 1,42 %

Čista Ljubljanica - 2. sklop

2014

2024300.000,00

300.000,00

13.761,45

5.600,00

6M + 1,30 %

7.922.024,09

6.635.941,89

583.678,85

117.000,00

500.000,00

13.000,00

SKUPAJ
Kratkoročni krediti
SKUPAJ

130.000,00

90 – PRESEŽEK IZ LETA 2014 – 136.789.

Predlagani proračun Občine Cerknica za leto 2015 je uravnotežen.

Pripravila:
Leonida Matičič
Višja svetovalka za finance
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OBRAZLOŽITVE
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
10030 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

Namesto 63.500 €, 142.402 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Odhodkovni del proračuna za vzdrževanje gozdnih cest obsega izključno pristojbine za vzdrževanje gozdnih
cest. Sredstva v višini 38,97% pa sofinancira republika iz sredstev namenjenim vzdrževanju gozdnih cest.
Na osnovi 10. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, mora Sklad občinam, v katerih
ležijo gozdovi, ki so v lasti RS in z njimi gospodari Sklad, prenesti 7% od letne realizacije za posekan in
prodan les po tržni vrednosti. Sorazmerni del, ki pripada občini Cerknica za leto 2014 in bo nakazan v
letošnjem letu, znaša 236.706,95 zaradi povečanega odvoza lesa pri odpravi posledic žledu. Sredstva so
namenska za vzdrževanje gozdnih in občinskih javnih cest ter varstvo gozdov. O tega je 1/3 namenska za
vzdrževanje gozd cest v višini 78.902 €.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
100101 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Namesto 380.000 €, 458.902 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S Komunalnim podjetjem Cerknica je bila v letu 2014 na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih
službah (Ur.l. RS št. 34/96 in 44/2007) in Odloka o ustanovitvi JP KOMUNALA CERKNICA d.o.o. (Ur.l. RS
št. 104/2011 in 57/2011) podpisana pogodba o upravljanju in vzdrževanju lokalnih cest v občini Cerknica v
višini 351.176,04 €.
Dela obsegajo tekoče letno vzdrževanje (gredanje, navoz materiala, krpanje udarnih jam, košnja brežin,
čiščenje in rekonstrukcija odvodnih kanalov, rekonstrukcije cestišč... ) ter zimsko službo.
Na osnovi 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, mora Sklad občinam, v katerih
ležijo gozdovi, ki so v lasti RS in z njimi gospodari Sklad, prenesti 7% od letne realizacije za posekan in
prodan les po tržni vrednosti. Sorazmerni del, ki pripada občini Cerknica za leto 2014 in bo nakazan v
letošnjem letu, znaša 236.706,95 zaradi povečanega odvoza lesa pri odpravi posledic žledu. Sredstva so
namenska za vzdrževanje gozdnih in občinskih javnih cest ter varstvo gozdov. Za namene tekočega
vzdrževanja smo od tega namenili 78.902 €.

100201 Tekoče vzdrževanje ulic in poti

Namesto 485.000 €, 563.902 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S Komunalnim podjetjem Cerknica je bila v letu 2013 na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih
službah ( Ur.l. RS št. 34/96 in 44/2007 ) in Odloka o ustanovitvi JP KOMUNALA CERKNICA d.o.o. ( Ur.l. RS
št. 104/2011 in 57/2011) podpisana pogodba o upravljanju in vzdrževanju javnih poti in javnih površin v
občini Cerknica v višini 428.469,03 €.
Dela obsegajo tekoče letno vzdrževanje (gredanje, navoz materiala, krpanje udarnih jam, košnja brežin,
čiščenje in rekonstrukcija odvodnih kanalov, rekonstrukcije cestišč... ) ter zimsko službo.
Na osnovi 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, mora Sklad občinam, v katerih
ležijo gozdovi, ki so v lasti RS in z njimi gospodari Sklad, prenesti 7% od letne realizacije za posekan in
prodan les po tržni vrednosti. Sorazmerni del, ki pripada občini Cerknica za leto 2014 in bo nakazan v
letošnjem letu, znaša 236.706,95 zaradi povečanega odvoza lesa pri odpravi posledic žledu. Sredstva so
namenska za vzdrževanje gozdnih in občinskih javnih cest ter varstvo gozdov. Za namene vzdrževanja ulic
in poti smo od tega namenili 78.902 €.

37
Rebalans1 2015

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
111009 – Kanalizacija in ČN na Rakeku

Namesto 1.183.402 €, 1.408.124 €

Obrazložitev 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 je na območju naselja
Rakek zgradilo 15.052 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, za kanalizacijski sistem smo pridobili uporabno
dovoljenje, za čistilno napravo pa je bila izdana odločba o poizkusnem obratovanju. Dne 18.7.2014 smo
pričeli s poizkusnim obratovanjem na novozgrajeni čistilni napravi Rakek, ki bo trajalo eno leto.
V pripravi je aneks za dodatna dela na projektu, ki so bila odobrena in bodo sofinancirana s strani
ministrstva, zato povečujemo odhodke.
Skupni planirani stroški v letu 2015 so tako v višini 1.408.124 € (planirana sredstva iz kohezijskega sklada v
višini 978.371 € iz državnega proračuna v višini 172.478 € ter iz lastnih sredstev v višini 257.275 €).
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
111009 – Kanalizacija in ČN na Rakeku

Namesto 1.183.402 €, 1.408.124 €

Obrazložitev 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 je na območju
naselja Rakek zgradilo 15.052 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, za kanalizacijski sistem smo pridobili uporabno
dovoljenje, za čistilno napravo pa je bila izdana odločba o poizkusnem obratovanju. Dne 18.7.2014 smo
pričeli s poizkusnim obratovanjem na novozgrajeni čistilni napravi Rakek, ki bo trajalo eno leto.
V pripravi je aneks za dodatna dela na projektu, ki so bila odobrena in bodo sofinancirana s strani
ministrstva, zato povečujemo odhodke.
Skupni planirani stroški v letu 2015 so tako v višini 1.408.124 € (planirana sredstva iz kohezijskega sklada
v višini 978.371 € iz državnega proračuna v višini 172.478 € ter iz lastnih sredstev v višini 257.275 €).

