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10.    Predlog za rebalans v proračunu 2021 

 

S tretjim rebalansom je potrebno zagotoviti za leto 2021: 

 

Potrebno bi povečati% sredstev tudi v obdobju 2021 saj bodo posledice COVID 19  še vedno 

prisotne pri obisku naših objektov. Prav tako bomo v letu 2021 še vedno morali pokrivati 

izgubo zaradi COVID 19, ker se bo ponovno virus razširil in bo po vsej verjetnosti prišlo do 

ponovnega zapiranja objektov. Objekti so v lasti občine in v primeru popolnega zaprtja so 

goli obratovalni stroški tja do 8000€ mesečno, brez plač zaposlenih. 

- V prihodnjem letu 2021 je nujno potrebno zagotoviti sredstva za menjavo parketa v športni 

dvorani, ker je parket že popolnoma dotrajan oz uničen.  

- V letu 2021 se imamo namen skupaj z Občino Žiri prijaviti na LAS projekt z naslovom 

Interaktivno in sodobno, kjer nameravamo biti glavni partner ter v okviru tega projekta 

postaviti zbirko sodobne športne zgodovine v Želznikih, predstaviti naše olimpijce, in 

postaviti olimpijski kažipot... Projekt bo vreden 72000€, kar pomeni da bi bil naš delež nekje 

do 50000€,  zato bi bilo dobro pridobiti nekaj sredstev tudi s strani občinskega proračuna in 

nameniti nekaj sredstev zalaganju pri projektu da bi JZR ohranjal možnost normalnega 

poslovanja. Ko se sredstva iz projekt pridobijo nazaj, bi se založena sredstva vrnila. 

Obvezno bi se morala povečati tudi proračunska sredstva v letu 2021 na plačah in s tem 

omogočiti dodatno zaposlitev v JZR in sicer pomočnika upravniku in vzdrževalcu športne 

infrastrukture s katero upravlja JZR. Kot je že večkrat navedeno, so objekti s katerimi precej 

prevelik zalogaj za eno osebo in objekti niso vzdrževani tako kot je potrebno..   

    

Prihodnji  REBALANS 2020 2020 2021 2021 

  predlog potrjeno predlog potrjeno 

KRITJE STROŠKOV korona iz leta 2020     19.000,00 € 0,00 € 

Sofinancir.  PROJEKTA interaktivno-
sodobno     8.000,00 € 0,00 € 

Sredstva za zalaganje JZR pri projektu 
interaktivno sodobno     30.000,00 € 0,00 € 
MENJAVA PARKETA  ŠPORTNA 
DVORANA      180.000,00 € 0,00 € 

Dodatna zaposlitev pomočnika upravniku šp. 
Objektov za naslednja proračunska obdobja       23.000,00 € 0,00 € 

 

 

11.   Širša obrazložitev prihodnjih investicij 

 

11.1 Obrazložitev potrebnih investicij v prihodnjih letih v okviru občine Železniki 

 

Menjava parketa v športni dvorani Železniki je nujno, saj prihaja do lomljenja obstoječega 

parketa in krpanja le tega z lepilnim trakom. Situacija postaja nevarna za vse vadeče v športni 

dvorani. Največji uporabnik je Osnovna šola, ki mora imeti zagotovljene dobre in varne 

pogoje.  Parket je trenutno že v tej fazi, da ga pred vsako rokometno tekmo sodnika dobro 

pregledata in se odločita ali bosta dovolila tekmo odigrati ali ne, pogovori tečejo predvsem v 

smeri varnosti igralcev. Parket je resnici na ljubo popolnoma dotrajan. Za menjavo predlagam 

najsodobnejši  Elanov parket, ki ga vedno bolj umeščajo v vse športne dvorane. Parket ima 

ustrezne certifikate in privlačno garancijsko dobo. Cenovno sicer nekoliko odstopa od drugih 

ponudb, vendar odstopa prav tako po kvaliteti in zanesljivosti. Investicija se izvaja za 

naslednjih 20 let ali več. Glede na celodnevno vsakodnevno 16 urno zasedenost dvorane 

upravičeno lahko rečem, da je investicija smotrna in nujna.     

 

11.2  Obrazložitev investicij oz vzdrževalnih investicijskih del v okviru JZR  
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- Investicije v okviru sredstev JZR so lahko le manjšega in najnujnejšega obsega, ki se 

predvidijo bolj kratkoročno. Pretežno pa so mišljene bolj v okviru investicijskega vzdrževanja 

in nakupu nove potrebne opreme za lažje delo oz delovanje.  V letu 2020 bomo nekaj sredstev 

primaknili k obnovi savn iz leta 2019, katerih obnova se je potegnila v leto 2020. V letu 2020 

imamo namen nameniti nekaj sredstev tudi prenovi oz dograditvi mladinskega centra 

Železniki z igralno sobo. V letu 2021 bomo pa namenili svoja srestva za prenovo toaletnih 

prostorov v avli za obiskovalce bifeja in plavalnega bazena, ter prenovi stropa v zelenem delu 

bifeja na bazenu.   

 

11.3  Predstavitev prihodnjih nujnih investicij na objektih s katerimi upravlja JZR  

 

-  Prestavitev ali obnova tenis igrišča  

-  Prenova atletske steze na Športnem parku Dašnica 

- Obnova nogometnega igrišča z umetno travo na Športnem parku Dašnica 

-  Potrebna prenova muzejskega ogrevanja 

-  Potrebna prenova ostrešja nad muzejem 

 

  11.    Obrazložitev povečanja 

 

V letu 2019 je bil glavni razlog za povečanje proračunskih sredstev porast plač z odpravo 

anomalij v Javnem sektorju, ki so določene z uredbami ministrstev, napredovanja delavcev in 

posledično povečanje plač in zvišanje regresa za zaposlene v javnem sektorju. Proračunska 

sredstva namenjena JZR se bodo tudi v letu  2020 in naslednjih letih nekoliko povečevala 

zaradi napredovanj določenih zaposlenih po razredih in nazivih.  

 

V letu 2020 in tudi v naslednjih letih bomo morali imeti redna proračunska sredstva za  

obnavljanja in vzdrževalna dela naŠportnem parku Dašnica, Športni dvorani in Plavalnem 

bazenu. Vzdrževalna dela so nujno potrebna in s tem preprečimo propadanje obstoječih zgoraj 

omenjenih objektov. Sredstva predvidena v proračunu močno pripomorejo JZR k lažjemu 

opravljanju svojega primarnega poslanstva. Tudi JZR namenja lastna sredstva potrebam 

vzdrževanja in odpravljanjem nenapovedano nastalih težav. Objekti niso več najnovejši in jih 

z vsakoletnimi minimalnimi obnovitvami ali popravili precej lažje ohranjamo v dobrem 

stanju.  

 

V upravičeno porabljanje lahko štejemo ne dolgo nazaj pridobljena namenska sredstva za 

razvoj turizma v Selški dolini s katerimi skušamo spodbujati vse ponudnike turizma k večji 

kvaliteti in da bi tudi v lastni režiji nekaj pripomogli k temu. Naša želja je razvijati in 

prosperirati znamko Selška dolina, s katero bi želeli nekako postati malce bolj odmevnejša 

turistična destinacija. Tak je tudi dogovor z vsemi turističnimi ponudniki, da skupaj 

poskusimo malce bolj oznanjati našo skupno Selško dolino. 

 

V upravičeno porabljanje lahko štejemo pridobljena namenska sredstva za razvoj kulture in  

turizma s katerimi skušamo približati občanom in društvom omenjeni področji, jim nuditi 

neko podporo in pripomoremo k večji kvaliteti in dopolnjevanju naših vsebin! V ta obseg 

spadajo tudi sredstva ki jih pridobimo oz porabimo ob vključevanju v različne razvojne 

projekte, s katerimi skušamo doprinesti tako k razvoju naše dejavnosti in k kvaliteti ter 

dodatnimi ponudbami v našem kraju. Projekti predvsem prinašajo novosti in dodatno 

ponudbo na kulturnem in turističnem področju. S projekti nekaj pridobi tudi JZR tako na 

prepoznavnosti kot tudi preko financiranja.  
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V upravičeno porabljanje namenskih sredstev lahko štejemo sredstva za razvoj Mladinskega 

centra, spodbujanje odgovornosti mladih, kreativnosti in medsebojne pomoči ter kvalitete 

sodelovanja. Dan danes mladina potrebuje tovrstne prostore in določeno usmerjeno začrtano 

pot. Veliko bomo storili, če bomo že mladim nakazali smernice, kaj je prava pot, kakšni 

načini obstajajo, kako se premaguje težave, kako si med seboj pomagamo, kaj je 

prostovoljstvo, kakšne so naše želje  in bomo na ta način tudi izkoreninili močno prisotnost 

drog v našem kraju. V prihodnosti bi vsekakor morali razmišljati o povečanju teh sredstev 

oblikovanju dobrega programa in preventivnega programa in ne nazadnje lahko na ta način  

tudi dodatne zaposlitve na tem področju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


