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I. SPLOŠNI DEL 

A . BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 2.806.429 €  

40 TEKOČI ODHODKI 750.200 € 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 186.360 € 

Obrazložitev konta 

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in 
nadomestila, sredstva za delovno uspešnost in nadurno delo ter druge dodatke zaposlenim za vse 
zaposlene v skladu s kadrovskim načrtom. Sredstva so planirana za občinsko upravo in javne delavce. 
Načrtovanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim za leto 2015 je temeljilo na makrofiskalnih 
okvirih in predpisih in priporočilih za oblikovanje sredstev za plače v občinskih proračunih za leto 2015, ki 
nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance. Pri načrtovanju regresa za letni dopust smo uporabili višino 
regresa za leto 2015 v skladu z ZUJF. 

 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 33.640 € 

Obrazložitev konta 

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko 
varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v letu 2015 
predvidevamo 33.640 EUR. S tem bi pokrili prispevke za občinsko upravo in javne delavce. Sredstva so v 
primerjavi z letom 2014 nekoliko nižja zaradi znižanja premij za obvezno dodatno pokojninsko 
zavarovanje za javne uslužbence. 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 514.200 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev pokrivajo 
izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi izvedbo nekaterih 
programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za energijo, komunalne storitve 
in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, 
vzdrževanja računovodskih programov ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih 
uporabnikov. 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 11.000 € 

Obrazložitev konta 

V letu 2015 bomo poravnali obresti v višini 11.000 EUR za najeti dolgoročni kredit 

409 REZERVE 5.000 € 

Obrazložitev konta 

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko 
rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, 
snežni plazovi, visok sneg, močan veter in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke 
nesreče.  Predvidevamo, da se bo v rezervni sklad v letu 2015 razporedilo 5.000 EUR sredstev. 
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41 TEKOČI TRANSFERI 785.900 € 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 517.700 € 

Obrazložitev konta 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali 
nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so 
sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne 
varnosti ter drugih transferov posameznikom. Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni 
zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v letu 2015 pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in 
višine uskladitve cen. V skupni višini načrtujemo transfere posameznikom in gospodinjstvom 517.700 
EUR. Od tega 3.600 EUR za darila ob rojstvu otroka, vsa ostala sredstva 514.100 EUR pa za druge 
transfere posameznikom. Sredstva so višja kot so bila planirana za leto 2014. Najvišji dvig (nad 20%) je 
potreben pri plačilu vrtcem. Glede na težko gospodarsko situacijo v državi in socialno stisko mnogih naših 
občanov, upamo, da bodo sredstva zadostovala. Drugi transferi posameznikom so razdeljeni tako: 

- regresiranje prevozov v šolo                                                                86.000 EUR 

- regresiranje oskrbe v domovih                                                             91.900 EUR 

- subvencioniranje stanarin                                                                          500 EUR 

- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev             242.700 EUR 

- izplačila družinskim pomočnikom                                                          68.000 EUR 

- drugi transferi posam.in gospod.(predvsem pomoč na domu.              25.000 EUR.   

 

 

 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
 67.800 € 

Obrazložitev konta 

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov  predstavlja transfere neprofitnemu sektorju. Sredstva se 
namenjano predvsem za financiranje društev (kulturno, športno, planinsko, ostala), financiranje Knjižnice 
Ptuj, sredstva za delovanje PGD Cirkulane in GZ Ptuj. Prav tako so v to skupino uvrščeni tudi transferi 
političnim strankam. Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam planiramo za leto 2015 v višini 
69.400 EUR. V enaki višini so bila planirana tudi sredstva v letu 2014. 

 

 

 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 200.400 € 

Obrazložitev konta 

Druge tekoče domače transfere v letu 2015 planiramo v višini  200.400 EUR in sicer : 

- za delovanje skupne občinske uprave namenjamo                     20.500 EUR, 

 - za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje                     37.200 EUR, 

- za transfere v jav. zavode in druge izvajalce javnih služb          142.700 EUR. 

Transferi v javne zavode predstavljajo izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke 
delodajalcev, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v vrtcu in transfere v 
osnovno šolo za izdatke za blago in storitve ter vzdrževanje osnovne šole. Transferi so planirani glede na 
realizacijo v letu 2014 in finančne načrte javnih zavodov. 
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.217.829 € 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.217.829 € 

Obrazložitev konta 

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme in drugih 
osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in 
obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter študije o izvedljivosti projektov, projektno 
dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Najvišji investicijski odhodek predstavlja gradnja 
kanalizacije v Dolanah. Podrobneje so investicijski odhodki in transferi razloženi v načrtu razvojnih 
projektov. 

 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 52.500 € 

431 INVEST.TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PU 26.300 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva so namenjena za transfer požarne takse 3.300 EUR in subvencije za gospodarstvo 13.000 EUR 
in 10.000 EUR za subvencije za kmetijstvo. 

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUN.UPORABNIKOM 26.200 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva so namenjena Mestni občini Ptuj kot investicijski transfer za izgradnjo Osnovne šole dr. 
Ljudevita Pivka.  

 

7 RAZRED- PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 2.779.179 €  

70 DAVČNI PRIHODKI 1.722.898 € 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.586.550 € 

Obrazložitev konta 

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne 
porabe v višini 1.586.550,00 EUR. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje 
z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na 
podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let 
in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Glede na 
dejstvo, da v času priprave osnutka še potekajo pogajanja o višini povprečnine za leto 2015, smo 
uporabili podatek o višini povprečnine 525 EUR, kot ga določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 
2014 in 2015. Glede na leto 2014 je povprečnina znižana za 2%.  

 

 

 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 90.248 € 

Obrazložitev konta 

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež oz. 76.018 EUR davki na nepremičnine ( konto 
7030). Večino sredstev (73.408 EUR) predstavljajo prihodki iz naslova  nadomestila za uporabo stavnega 
zemljišča v letu  2015.  Ocenjujemo, da bomo v letu 2015 prejeli  7.010 EUR davka na dediščine in darila 
(konto 7032), 110 EUR davka na premičnine (konto 7031) ter  7.110 EUR davka na promet nepremičnin 
in davčno premoženje (konto 7033). Vsi prihodki so planirani glede na realizacijo prihodkov v letu 2014. 
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704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 46.100 € 

Obrazložitev konta 

Domači davki na blago in storitve so planirani v višini 46.100 EUR. Davki na posebne storitve (konto 
7044) predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo, ki so ocenjeni v višini 500 EUR. Drugi davki na 
uporabo blaga in storitev (konto 7047) znašajo 45.600 EUR.  Sem so uvrščene takse za obremenjevanje 
vode v višini 45.000 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 
100 EUR in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 500 EUR. 

 

 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 98.980 € 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 66.800 € 

Obrazložitev konta 

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), ki so planirani 
v skupni višini 66.800 EUR. Od tega znašajo prihodki od najemnin za poslovne prostore 6.600 EUR, 
prihodki od najemnin za stanovanja 1.700 EUR, prihodki od drugih najemnin 20.000 EUR, prihodki od 
podeljenih koncesij za vodne pravice 38.000 EUR in prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 500 
EUR. 

 

 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.500 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so planirani v višini 1.500 EUR. 

712 DENARNE KAZNI 1.140 € 

Obrazložitev konta 

Globe in druge denarne kazni vključujejo prihodke iz naslova  glob za prekrške v planirani višini 100 EUR 
in povprečnine na podlagi zakona o prekrških 40 EUR, nadomestila za degradacijo in uzorpacijo prostora 
pa planiramo v višini 1.000 EUR. 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 29.540 € 

Obrazložitev konta 

Druge nedavčne prihodke (konto 7141) za leto 2015 načrtujemo v višini 29.540 EUR.  

Drugi nedavčni prihodki v planiranem znesku 12.540 EUR predstavljajo grobnine za leto 2015. Prispevke 
in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja smo za leto 2015 planirali 
v višini 10.000 EUR in druge izredne nedavčne prihodke v višini 7.000 EUR. Sredstva so planirana glede 
na realizacijo v letu 2014. 

 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 135.856 € 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 54.950 € 

Obrazložitev konta 

Prihodke od prodaje osnovnih sredstev planiramo v višini 54.950 EUR in predstavljajo kupnino za 
poslovni prostor v Cirkulanah in 2 stanovanji. 
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722 PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT.PREMOŽENJA 80.906 € 

Obrazložitev konta 

Kapitalske prihodke v letu 2015 načrtujemo iz naslova prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč (konto 
7221) v višini 21.198 EUR in iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 59.708 EUR. 

 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 821.445 € 

740 TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH 

INSTITUCIJ 187.416 € 

Obrazložitev konta 

Transferne prihodke proračuna 2015 ocenjujemo v višini 187.416 EUR. 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije planiramo v višini 104.916 EUR: 

- požarna taksa                                                                         3.300 EUR 

- sredstva 21. člena ZFO-1                                                     73.500 EUR 

- sredstva za izgradnjo trim steze na športnem stadionu        28.116 EUR 

  

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna planiramo v višini 82.500 EUR. 

 

 

 

741 PREJETA SRED.IZ DRŽAV.PRORAČUNA IZ SRE.PROR.EU 634.029 € 

Obrazložitev konta 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU planiramo v višini 634.029 EUR in 
predstavljajo sredstva za izgradnjo kanalizacije v Dolanah. 
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C . RAČUN FINANCIRANJA  9 8 . 4 0 0  €  

5 RAZRED 5 - RAČUN FINANCIRANJA  98.400 €  

55 ODPLAČILO DOLGA 98.400 € 

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 98.400 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva v višini 98.400 EUR so planirana za plačilo 12. obrokov dolgoročnega kredita, najetega leta 
2012 pri NLB d.d. za izgradnjo večnamenske turistično prireditvene dvorane. 
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II. POSEBNI DEL 

A . BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

1000 OBČINSKI SVET  1 5 . 5 0 0  €  

01 POLITIČNI SISTEM 15.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih 
organov na območju lokalne skupnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski svet izvršuje program dela, ki je usmerjen v razvoj občine Cirkulane. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101. 

0101 Politični sistem 15.500 € 

Opis glavnega programa 

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema za glavnim programom 0101 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) je 
uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. 
Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga 
vrste dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga 
Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori 
in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora 
izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in 
občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko 
upravo) je skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in njenega uresničevanja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta: 

 -sejnine svetnikov (stroški sej občinskega sveta) 

- sejnine odborov in komisij ( stroški sej delovnih teles) 

- financiranje političnih strank   
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01019001 Dejavnost občinskega sveta 15.500 € 

Opis podprograma 

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, 
financiranje političnih strank 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava republike Slovenije 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o lokalnih volitvah 

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi 

Zakon o volilni kampanji 

Zakon o političnih strankah 

Zakon o financiranju političnih strank 

Zakon o preprečevanju korupcije 

Zakon o javnih uslužbencih 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

Statut občine Cirkulane 

Poslovnik občinskega sveta občine Cirkulane 

Pravilnik o višini in načinu določanja plač oz. plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom 
delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine Cirkulane ter o povračilih stroškov - s 
spremembami.  

 

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

Dolgoročni cilj na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) je 
uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. 
Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga 
vrste dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga 
Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori 
in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora 
izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in 
občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji. 

 

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

Prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko 
upravo) je skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in njenega uresničevanja. 

 

010101 Sejnine svetnikov 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po 100.b členu Zakona o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije člana občinskega sveta in člana 
njegovih delovnih teles za udeležbo na seji občinskega sveta oz. udeležbo na seji delovnega telesa 
občinskega sveta članu pripada sejnina. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles 
občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta  ne sme presegati 7,5% letne 
plače župana. Na podlagi Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije 
funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine Cirkulane  ter o 
povračilih stroškov s spremembo pa so opredeljene višine plačil oziroma sejnin za posamezne funkcije. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za sejnine članov občinskega sveta smo načrtovali 8.000 EUR 
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010102 Sejnine odborov in komisij 5.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po 100.b členu Zakona o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije člana občinskega sveta in člana 
njegovih delovnih teles za udeležbo na seji občinskega sveta oz. udeležbo na seji delovnega telesa 
občinskega sveta članu pripada sejnina. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles 
občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne 
plače župana. Na podlagi Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije 
funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine Cirkulane ter o 
povračilih stroškov s spremembo pa so opredeljene višine plačil oziroma sejnin za posamezne funkcije. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za sejnine odborov in komisij smo v letu 2015 načrtovali 5.500 EUR sredstev. 

 

010104 Financiranje politični strank 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank, s sedežem v občinskem svetu. Višina porabe se 
določi na podlagi Zakona o financiranju političnih strank in Sklepa o financiranju političnih strank v občini 
Cirkulane.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa, da lokalne 
skupnosti lahko v skladu s tem zakonom financirajo stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da stranka 
lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za 
izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov : število mest v občinskem svetu, ki 
so se volili v tej volilni enoti x 50 : 100). Pri opredelitvi višine sredstev za leto 2015 se izhaja Sklepa o 
financiranju političnih strank v Občini Cirkulane,  ki določa višino sredstev, namenjenih za financiranje 
političnih strank. 

 

 

2000 NADZORNI ODBOR 3 . 2 0 0  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.200 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev, ter nadzor nad porabo javnih financ. V 
občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 02 - ekonomska in fiskalna administracija zajema glavni program 0203 - fiskalni nadzor 

0203 Fiskalni nadzor 3.200 € 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

V program se uvrščajo naloge nadzornega odbora, kot najvišjega organa nadzora javne porabe v Občini 
Cirkulane. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z 
ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbor 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.200 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij. Nadzorni odbor je organ 
občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor 
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe 
proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih financah 

Statut občine Cirkulane 

Poslovnik nadzornega odbora Občine Cirkulane 

Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin 
članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine Cirkulane ter o povračilih stroškov s 
spremembami. 

 

 

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

Osnovni dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času 
nepoklicnega organa občine čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in 
statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ. 

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

Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije nadzornega odbora 

020301 Sejnine nadzornega odbora 3.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij. Nadzorni odbor je organ 
občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor 
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe 
proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zagotoviti strokovne in materialne podlage za nemoteno delovanje nadzornega odbora. 

 

 

3000 ŽUPAN  4 2 . 6 0 0  €  

01 POLITIČNI SISTEM 42.600 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih 
organov na območju lokalne skupnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski svet izvršuje program dela, ki je usmerjen v razvoj občine Cirkulane 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101. 

0101 Politični sistem 42.600 € 

Opis glavnega programa 

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema za glavnim programom 0101 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) je 
uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. 
Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga 
vrste dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga 
Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori 
in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora 
izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in 
občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko 
upravo) je skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in njenega uresničevanja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta: 

 -sejnine svetnikov (stroški sej občinskega sveta) 

- sejnine odborov in komisij ( stroški sej delovnih teles) 

- financiranje političnih strank   

 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 42.600 € 

Opis podprograma 

Župan s pomočjo podžupana, v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine Cirkulane, skrbi 
za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih zadevah oz. izvaja naloge in pooblastila v 
danem okviru. Dejavnost župana in podžupana - podprogram 01019003 vključuje: nadomestila za 
nepoklicno opravljanje funkcije župana oz. podžupana, materialne stroške in stroške reprezentance. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava republike Slovenije 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o lokalnih volitvah 

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi 

Zakon o volilni kampanji 

Zakon o političnih strankah 

Zakon o financiranju političnih strank 

Zakon o preprečevanju korupcije 

Zakon o javnih uslužbencih 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

Zakon o dostopu informacij javnega značaja 

Statut občine Cirkulane 

Poslovnik občinskega sveta občine Cirkulane 

Pravilnik o višini in načinu določanja plač oz. plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom 
delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine Cirkulane ter o povračilih stroškov - s 
spremembami. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana 

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

V letu 2015 bo prednostna naloga župana in podžupana realizacija vseh  v programu sprejetih nalog 

 

010105 Sejnine župana in podžupana 32.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Župan s pomočjo podžupana, v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine Cirkulane, skrbi 
za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih zadevah oz. izvaja naloge in pooblastila, 
ki danem okviru. V okviru proračunske postavke namenjamo 32.000 EUR za plačilo za nepoklicno 
opravljanje funkcije župana in podžupanov ter materialne stroške nastale pri opravljanju funkcije. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za opravljanje funkcije župana in podžupana. 

 

010106 Izdatki za reprezentanco 10.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki 010106 - Izdatki za reprezentanco v letu 2015 planiramo 10.600 EUR. Izdatki za 
reprezentanco vključujejo promocijska darila posameznikom, institucijam in društvom pri predstavljanju 
občine Cirkulane. Iz te proračunske postavke se krijejo tudi izdatki za različna srečanja in sprejeme, s 
katerimi župan izkaže pozornost posameznikom ali skupinam 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Z darili in promocijskim materialom vplivamo na prepoznavnost občine Cirkulane z vseh vidikov 
družbenega in družabnega življenja in vidikom razvoja občine. 

 

 

4000 OBČINSKA UPRAVA  2 . 7 4 5 . 1 2 9  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 20.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema tiste storitve, ki niso 
v zvezi z določeno funkcijo.  V okviru tega področja se sredstva namenijo za izvedbo protokolarnih 
dogodkov 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih naročilih 

Zakon o javnih financah 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvedba protokolarnih dogodkov na področju občine 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
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0403 Druge skupne administrativne službe 20.000 € 

Opis glavnega programa 

Program 0403 - Druge skupne administrativne službe zajema tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno 
funkcijo.  V okviru tega področja se sredstva namenijo za izvedbo protokolarnih dogodkov in sicer za 
izvedbo občinskega in ostalih praznikov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je ohranjanje tradicionalnih prireditev ter obeleževanje obletnic domačih društev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 20.000 € 

Opis podprograma 

Občina omogoča društvom in drugim neprofitnim organizacijam možnost pridobitve sredstev za izvedbo 
protokolarnih dogodkov s pokroviteljstvom župana. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o proračunu občine Cirkulane 

Zakon o lokalni samoupravi  

 

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje tradicionalnih prireditev ter obeleževanje obletnic domačih društev 

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

Letni cilj je razdelitev proračunskih sredstev za prireditve, ki se bodo odvijale v občini Cirkulane v letu 
2015. Kazalci s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev je vsako leto večje število zadovoljnih 
občanov oz. obiskovalcev na prireditvah ter pripravljenost  le teh sodelovati in se vključevati v dejavnosti 
občine ob posameznih prireditvah. 

 

040302 Občinski in ostali prazniki 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva planirana v tej postavki so namenjena za organizacijo in izvedbo občinskega praznika ter ostalih 
prireditev katerih organizator je občina. Namenjena so izdatkom za izvajalce prireditev, najem šotora, 
ozvočenju, pogostitvam, obveščanju, stroškom oblikovanja  in tiskanja vabil, daril in drugim stroškom. 

040303 Sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih 

razpisov 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 7.000 EUR so planirana kot transfer društvom in ostalim neprofitnim organizacijam za 
izvedbo programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva bodo razdeljena po razpisu, ki bo objavljen predvidoma v začetku leta 2015. 

 

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 2.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 05 - Znanost in tehnološki razvoj podpira znanstveno raziskovalno dejavnost, ki se opravlja z 
namenom pospešitve razvoja občine 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Omogočiti dolgoročni razvoj občine s pomočjo financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti, ki jo za 
občino izvaja ZRS Bistra Ptuj. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0502 - Znanstveno  -  raziskovalna dejavnost 

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 2.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost predstavlja financiranje znanstveno 
raziskovalne dejavnost, ki se opravlja z namenom pospešitve razvoja občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izvajanje nalog spodbujanje regionalnega razvoja občine, ki se izvaja preko MRA- RRA Podravje in ZRS 
Bistra Ptuj. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Spodbujanje razvoja na regionalni ravni. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

050201 - ZRS Bistra 

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 2.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram 05029001 - Znanstveno raziskovalna dejavnost predstavlja financiranje ZRS Bistra Ptuj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni 

 

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

Omogočiti dolgoročni razvoj občine s pomočjo financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti, ki jo za 
občino izvaja ZRS Bistra Ptuj 

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

Spodbuditev regionalnega razvoja občine v skladu z izvedbenim načrtom regionalnega razvojnega 
programa in prijava projektov na  razpise za dodeljevanje regionalnih spodbud. 

 

050201 ZRS Bistra 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost omogoča spodbuditev regionalnega razvoja občine v skladu z izvedbenim načrtom 
regionalnega razvojnega programa in prijavo projektov na  razpise za dodeljevanje regionalnih spodbud. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na porabo v letu 2014 



 

 20 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 346.150 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino 
proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih 
skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov 
samostojna urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo vezane z zakoni. Občine 
se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. 
Občina Cirkulane je soustanoviteljica skupne občinske uprave s sedežem v Ptuju. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih financah 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi 
proračunskih sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0603 - Dejavnost občinske uprave 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
 36.500 € 

Opis glavnega programa 

Zakon o lokalni samoupravi v 6. členu določa, da samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno 
sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen  je občina 
Cirkulane ena izmed soustanoviteljic skupne občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

 Zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in za samostojno urejanje in opravljanje 
občinskih zadev ter za izvrševanje tistih nalog, ki so nanjo prenesene z zakoni.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pravočasno in kvalitetno urejanje in opravljanje vseh nalog, ki jih mora občina opravljati 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

06029002 - Delovanje zvez občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 16.000 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena za delovanje vaških odborov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Status občine Cirkulane 

Odlok o vaških odborih 

Odlok o proračunu občine Cirkulane 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju 
posameznih naselij, ter sodelovanje občanov pri opravljanju javnih zadev v občini. 

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

Zadovoljitev skupnih potreb občanov na področju posameznih vaških odborov. Kazalci s katerimi se meri 
doseganje zastavljenih ciljev je zadovoljstvo občanov. 

060202 Delovanje vaških odborov 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje vaških odborov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2014. 

06029002 Delovanje zvez občin 20.500 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena delovanju skupne občinske uprave s sedežem v Ptuju 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občin 

Sklep o pristopu k skupni občinski upravi za upravljanje upravnih nalog na delovnem področju varstva 
okolja. 

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

 Zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in za samostojno urejanje in opravljanje 
občinskih zadev ter za izvrševanje tistih nalog, ki so nanjo prenesene z zakoni. 

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

Pravočasno in kvalitetno urejanje in opravljanje vseh nalog, ki jih mora občina opravljati. 

 

060201 Stroški skupne občinske uprave 20.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena delovanju skupne občinske uprave s sedežem v Ptuju. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so glede na realizacijo v letu 2014 planirana v  višini 20.500 EUR. 

 

0603 Dejavnost občinske uprave 309.650 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zagotoviti 
gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve za prijazno javno 
upravo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 - Administracija občinske uprave 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine 
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06039001 Administracija občinske uprave 280.650 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih uslužbencih 

Zakon o javnih financah 

Zakon o dostopu informacij javnega značaja 

Zakon o varstvu osebnih podatkov 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Cirkulane  

 

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in 
materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje informacij javnega značaja 
zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako 
v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne 
opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. 
Omogočajo izpolnjevanje funkcionalnih znanj, nabavo strokovne literature idr. 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

 

06030101 Plače, prevoz, prehrana, uspešnost delavci 134.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke 06030101 so vključeni tekoči odhodki za zaposlene delavce v občinski upravi in sicer: 

- plače in dodatki 

- povračila in nadomestila plač ( povračila stroškov prehrane med delom  in prevoz na delo in  z dela) 

- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja- delovno uspešnost in nadurno delo,  

  izplačilo jubilejnih nagrad. 

Potreben obseg sredstev za plače in  prispevke se načrtuje na podlagi veljavnih predpisov, ki so v 
uporabi za določitev in obračun plač za leto 2015.  

Sredstva so nekoliko nižja kot v letu 2014 zaradi nižjih premij za obvezno kolektivno pokojninsko 
zavarovanje. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan kadrovski načrt za leto 2015, navodilo iz 
Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2015, ter naslednje pravne podlage: 

- Zakon o javnih uslužbencih 

- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v  

  pravosodnih organih, 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

- Pravilnik o napredovanju v državni upravi 

- Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju 

- Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in    pravosodnih  

  organih. 
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06030104 Plače, prevoz, prehrana, uspešnost JD 44.480 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke 06030104 so vključeni tekoči odhodki za zaposlene javne delavce v občinski upravi in 
sicer: 

- plače in dodatki 

- povračila in nadomestila plač ( povračila stroškov prehrane med delom  in prevoz na delo in  z dela). 

 

Potreben obseg sredstev za plače in  prispevke se načrtuje na podlagi veljavnih predpisov, ki so v 
uporabi za določitev in obračun plač za leto 2015 za javne delavce.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na realizacijo v letu 2014 in predvideno število zaposlenih. V letu 2014 je bilo  
preko javnih del povprečno zaposlenih 5 delavcev. Delež sofinanciranja države je bil od 75 do 82%. 

 

06030201 Prispevki na plače  redno zaposleni 23.570 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so planirani vsi prispevki, ki bremenijo delodajalca in se izplačujejo od izplačanih plač 
zaposlenih v občinski upravi. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Potreben obseg sredstev za plače in  prispevke se načrtuje na podlagi veljavnih predpisov, ki so v 
uporabi za določitev in obračun plač za leto 2015. 

 

06030204 Prispevki na plače JD 8.070 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so planirani vsi prispevki, ki bremenijo delodajalca in se izplačujejo od izplačanih plač 
zaposlenih v občinski upravi. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Potreben obseg sredstev za plače in  prispevke se načrtuje na podlagi veljavnih predpisov, ki so v 
uporabi za določitev in obračun plač javnih delavcev za leto 2015. 

 

060304 Regres,  jubilejne nagrade 8.840 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so planirana sredstva za izplačilo regresa v letu 2015. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana za vse zaposlene v občinski upravi in preko javnih del. 

 

060305 Solidarnostne pomoči, odpravnine 840 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za izplačilo solidarnostnih pomoči. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2014. 
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060306 Drugi operativni stroški 57.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče delovanje občinske uprave občine Cirkulane in so 
namenjena za pokritje stroškov pisarniškega in čistilnega materiala, časopis, tiskarske storitve, telefonske 
stroške, poštnino, gorivo, notarske storitve, računalniške storitve,.. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva so za dobrih 9% nižja kot so bila v letu 2014, zaradi varčevalnih ukrepov v občinski 
upravi. 

 

060307 Izdatki za službena potovanja 2.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za službena potovanja zaposlenih v občinski upravi v letu 2015. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana višina izdatkov je glede na predvideno realizacijo v letu 2014 nižja. 

060308 Stroški seminarjev 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za plačilo izobraževanja delavcev na strokovnih predavanjih in seminarjih. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana nižja kot v letu 2014. 

 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav 29.000 € 

Opis podprograma 

V tem podprogramu so vključeni stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, 
nakup računalniške in druge opreme in nakup poslovnih prostorov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o javnih financah 

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  

 

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

Dolgoročni cilj podprograma je skrb za vzdrževanje poslovnih prostorov in nabava potrebne ustrezne 
opreme za nemoteno poslovanje občine in pridobitev ustreznih poslovnih prostorov za delovanje 
občinske uprave in občinskih organov v prihodnjih letih. 

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

Letni cilj podprograma je tekoče in investicijsko vzdrževanje obstoječih poslovnih prostorov. 

060309 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

20.000 EUR finančnih sredstev je predvideno za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v letu 2015. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na realizacijo v letu 2014. 
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060310 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v letu 2015 namenjamo 3.000 EUR. Strošek predstavlja 
manjša potrebna investicijska vlaganja.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB196-08-0033 Investicijsko vzdrževanje 

060311 Nakup računalniške in druge opreme 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki sredstva namenjamo za nabavo opreme, računalniške in programske opreme v letu 2015. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB196-08-0007 Nabava opreme  

 

 

  

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 24.300 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 07- Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema 
zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in 
pomoči v občini Cirkulane 

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v leti 2009 do 2015 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost 
Prostovoljnega gasilskega društva Cirkulane za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 24.300 € 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Tehnična in strokovna usposobljenost pripadnikov ekipe prve pomoči in članov PGD Cirkulane 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je usposabljanje in opremljanje prostovoljni gasilcev in enote civilne zaščite za 
opravljanje nalog zaščite in reševanja. Kazalec uspešnosti doseganja ciljev se kaže ob uspešnem 
posredovanju gasilske enote in enote civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039002 Protipožarna varnost 
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07039002 Protipožarna varnost 24.300 € 

Opis podprograma 

Podprogram 07039002 Protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. Sem vključujemo tudi civilno zaščito. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in 
pomoči v občini Cirkulane 

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v leti 2009 do 2015 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

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

Tehnična in strokovna usposobljenost pripadnikov ekipe prve pomoči in članov  PGD Cirkulane 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in organov 
lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in iz pravočasno ukrepanje ob nesrečah. 

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge: 

- spremljanje nevarnosti, 

- obveščanje prebivalcev o nevarnostih, 

- izvajanje zaščitnih ukrepov, 

- izdelovanje ocen ogroženosti, 

- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, 

- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje   in pomoč. 

 

070302 Požarna varnost 14.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so planirana sredstva za transferje PGD Cirkulane in Gasilski zvezi Ptuj. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2014. 

070303 Civilna zaščita 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje enote civilne zaščite. Za njihovo strokovno usposabljanje in za 
tehnično opremo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB196-08-0022 Oprema za civilno zaščito 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enakem obsegu kot v letu 2014. 

070304 Transfer požarne takse 3.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja transfere sredstev, ki jih občina prejme od Ministrstva za obrambo kot požarno 
takso. Sredstva so namenska in jih PGD lahko uporabi le za investicijske namene. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB196-08-0008 Nabava gasilske opreme 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na realizacijo leta 2014. 
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08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.850 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno 
varnost v občini. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2012-2021 in posamični programi.  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja , z vzgojo 
in izobraževanjem spremeniti neustrezne -  slabe načine vedenja v prometu in na koncu čim manj 
prometnih nesreč. 

nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.850 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja programov za 
dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa zaradi čim bolj varne udeležbe v 
prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša 
obveščenost in osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa, predvsem pa otrok in mladine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vsako leto vključiti v aktivnosti čim več otrok osnovne šole in vrtca, ter posamezne skupine v  prometu - 
pešci, kolesarji, vozniki motornih koles,.. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 - Prometna varnost 

08029001 Prometna varnost 3.850 € 

Opis podprograma 

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne ukrepe za dvig prometno 
varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. Poudarek se daje predvsem mladini. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 

 

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

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih 
aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Kazalci so vključitev čim večjega števila oseb v 
preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa. 

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

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcu in učenci v osnovni 
šoli. Kazalci so vključitev čim večjega števila udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih 
aktivnosti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu. 
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080201 Svet za preventivo in vzgojo v CP 3.850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sem sodijo dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Njegova naloga je predvsem 
skrb za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa. 
Glavna naloga je izvedba preventivnih aktivnosti v našem vrtcu in osnovni šoli za prometno vzgojo 
najmlajših in mladostnikov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 14.100 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva 
in podeželja na območju občine, zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje 
in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje  

  in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Cirkulane 

- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Cirkulane za  

   obdobje 2014-2020 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja, ohranjanje kmetijstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot 
privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 14.100 € 

Opis glavnega programa 

Občina Cirkulane v okviru tega programa zagotavlja sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva na 
območju občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je spodbujanje razvoja in ohranjanje kmetijstva ter trajnostno ohranjanje 
podeželja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

S razpoložljivimi sredstvi sofinancirati naložbe, ki omogočajo razvoj in ohranjanje kmetijstva na področju 
občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 14.100 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja podeželskih območij: 

- spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenove, specializacije okolju prijazne osnovne  kmetijske  

  proizvodnje 

- spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju 

- spodbujanje razvoja aktivnosti na podeželju 
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- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 

- spodbujanje oživljanja tradicionalnih obrti- spodbujanje razvoja turistične ponudbe na podeželju 

- spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju 

- spodbujanje društvenih aktivnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja 

- izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu 

- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Cirkulane za  

  obdobje 2014-2020. 

 

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

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja in ohranjanje kmetijstva ter trajnostno ohranjanje podeželja. 

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

S razpoložljivimi sredstvi sofinancirati naložbe, ki omogočajo razvoj in ohranjanje kmetijstva na področju 
občine. 

 

110201 Sredstva namenjena kmetijstvu 14.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so sredstva namenjena za subvencije v kmetijstvu in transferom društvom s 
področja kmetijstva. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na predvideno realizacijo v letu 2014. Razdelila se bodo z izvedenim 
razpisom. 

 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 439.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in cestne infrastrukture. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktur 

1302 Cestni promet in infrastruktura 439.000 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, za 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljavo. 

 Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno 
signalizacijo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so 
usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti in 
zagotavljanje prevoznosti oz. dostopnosti. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja cest je izboljšanje in ohranjanje realne vrednosti cestne 
infrastrukture. Letni izvedbeni cilji na nivoju podprograma so: 

- redno vzdrževanje občinskih cest 

- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa 

- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029004 Cestna razsvetljava 

 

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 225.000 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, 
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje  prometa - grbine, cestne označbe in ogledala, ...).  Za 
redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin na območju občine je bila sklenjena 
pogodba o koncesiji za dobo desetih let. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

Odlok o občinskih cestah občine Cirkulane 

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cirkulane 

Koncesijska pogodba za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja 
občinskih javnih cest in drugih prometnih površin na območju Občine Cirkulane 

 

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se 
ohranjajo in izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred 
škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.  

 

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

Letni cilj je zagotavljanje ustreznega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih 
objektov. 

 

 

130201 Vzdrževanje cest 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje cest obsega redno vzdrževanje občinskih cest in pločnikov z vsemi spremljajočimi objekti. Z 
vzdrževalnimi deli na občinskih cestah (lokalnih cestah in javnih poteh) se zagotavlja prevoznost cest ter 
vsa tista vzdrževalna dela, s katerimi se zagotavlja varnost v cestnem prometu. Med redna ali tekoča 
vzdrževalna dela spadajo predvsem: gramoziranje cest, grediranje cest, zalivanje razpok in krpanje 
udarnih jam, popravila bankin, čiščenje muld in jaškov, montaža zaščitnih ograj, talne označbe  in ostala 
potrebna vzdrževalna dela na cestah. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva za vzdrževanje cest se namenjajo v višini 110.000 EUR. 

130202 Zimska služba 105.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za opravljanje zimske službe, predvsem za pluženje in posipavanje občinskih 
cest, ter za nabavo posipnega materiala. Za izvajanje zimske službe je bila podeljena koncesija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v višini 105.000 EUR. 

130203 Intervencijska sredstva 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za reševanje izrednih dogodkov na občinskih cestah, predvsem za sanacije 
plazov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na neugodne vremenske pogoje preteklih let, hribovit in plazovit teren, se je pokazala potreba po 
oblikovanju dodatnih proračunskih sredstev za sanacijo usadov in plazov na cestah. 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 196.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti) in  
investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture. Z investicijskim vlaganjem  se povečuje in ohranja 
premoženje občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 

Odlok o občinskih cestah občine Cirkulane 

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cirkulane 

 

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

Dolgoročni cilji so predvsem: 

- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem 

- razvoj prometne infrastrukture 

- ohranjanje cestnega omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest 

- boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije cest, plazov in podobnega 

- zagotavljanje boljših pogojev za bivanje. 

 

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

Letni cilji so: 

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture, 

- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, 

- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest, 

- sanacije podpornih in opornih zidov. 

 

Kazalci: - število in km obnovljenih in novozgrajenih cest. 
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Predvidene investicije v letu 2015 se bodo izvajale  na postavkah: 

13020329 JP 602971 Cesta Hemetek - Cirkulane 10.000 € 

13020335 JP 603581Cesta Gradišča Tlačine - Vidovič - 800 M 105.000 € 

13020337 JC 603601Cesta Milošič - Gradišča - 600 M 41.000 € 

13020350 Cesta Paradiž - Olstrak 25.000 € 

13020351 Cesta Brezovec - Kramberger 15.000 € 

Obrazložitev postavk je podana na projektih v okviru načrta razvojnih programov 2015-2018. 

 

13029004 Cestna razsvetljava 18.000 € 

Opis podprograma 

Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, gradnjo in investicijsko 
vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo stroškov tokovine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

Odlok o občinskih cestah občine Cirkulane 

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cirkulane 

 

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

Dolgoročni cilji podprograma  so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v 
cestnem prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v 
cestnem prometu. 

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti razsvetljenost v skladu z evropskimi 
usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe 
za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. 

Kazalci: število zamenjanih žarnic javne razsvetljave in poraba tokovine. 

 

130204 Vzdrževanje javne razsvetljave 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje javne razsvetljave obsega stroške za električno energijo in stroške tekočega vzdrževanja 
razsvetljave. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na predvideno realizacijo v letu 2014. 
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130205 Izgradnja javne razsvetljave 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izgradnji in prenovi javne razsvetljave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB196-10-0022 Javna razsvetljava 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana so v enaki višini kot v letu 2014. 

 

 

14 GOSPODARSTVO 35.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva. Zato področje porabe 
zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Regionalni razvojni program 2014-2020 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so: 

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva 

- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma 

- razvoj turistične infrastrukture. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 13.000 € 

Opis glavnega programa 

Občina Cirkulane namenja sredstva v tem programu za zagotavljanje pogojev za razvoj malega 
gospodarstva z načrtnim urejanjem poslovnih lokacij za opravljanje dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 13.000 € 

Opis podprograma 

Občina Cirkulane namenja sredstva v tem podprogramu za zagotavljanje pogojev za razvoj malega 
gospodarstva z načrtnim urejanjem poslovnih lokacij za opravljanje dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Regionalni razvojni program 2014-2020 

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sredstva se bodo razdelila po razpisu. 

140202 Sredstva namenjena gospodarstvu 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za razpis za spodbujanje in razvoj podjetništva v občini Cirkulane. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2014. 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 22.500 € 

Opis glavnega programa 

Občina Cirkulane namenja sredstva tega programa za spodbujanje razvoja turizma in promocijo občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so: 

- razvoj turizma na področju občine, 

- spodbujanje turističnih prireditev, 

- povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 22.500 € 

Opis podprograma 

Sredstva podprograma so namenjena za financiranje aktivnosti na področju turizma in spodbujanje 
turističnih prireditev ter promociji občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so: 

- razvoj turizma na področju občine, 

- spodbujanje turističnih prireditev, 

- povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja. 

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

Glavni letni cilj je povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja 

140301 Sredstva za razvoj gospodarstva in turizma 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za financiranje dejavnosti in prireditev s področja turizma v občini Cirkulane v letu 
2015. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2014. 
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140302 Promocija občine 18.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za predstavitev občine predvsem iz turističnega 
vidika. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za leto 2015 planiramo 18.500 EUR sredstev. Sredstva so višja, kot v letu 2014, zaradi financiranja filma 
o Cirkulanah. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 932.051 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna 
načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske 
in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana 
vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča 
dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja. Okolje je tisti del 
narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Nacionalni program varstva okolja 

Sklep o pristopu k skupni občinski upravi za opravljanje upravnih nalog na delovnem področju varstva 
okolja 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Cirkulane 

Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov in ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Cirkulane  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- izboljšanje stanja okolja 

- izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 

 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 932.051 € 

Opis glavnega programa 

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali 
povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu 
zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega 
v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v 
zmanjšanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti 
in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in 
povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki ter nad izvajanjem predpisanih ali 
odrejenih ukrepov varstva okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji programa so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje 
kakovosti okolja, zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, odpravljanje 
posledic obremenjevanja okolja,... 

Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja 
okolja. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje 
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okolja, prav tako pa morajo biti določena pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji so preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje 
kakovosti okolja ter odpravljanje posledic obremenjevanja okolja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 19.000 € 

Opis podprograma 

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih 
škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o gospodarskih javnih službah 

Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov in ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Cirkulane  

 

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo ločevanja odpadkov, predelavo in ponovno uporabe odpadkov in 
zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci s katerimi se bo 
merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov ter zagotovitev ločenega 
zbiranja komunalnih odpadkov za vsa gospodinjstva. Za ločeno zbiranje odpadkov na področju občine bo 
potrebna izgradnja zbirnega centra. 

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

Aktivnosti bodo potekale v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, ločenega zbiranja 
organskih kuhinjskih odpadkov in bioloških odpadkov.   

150201 Urejanje okolja 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke bomo sredstva porabili za urejanje okolja, predvsem za urejanje in 
čiščenje vseh javnih površin. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča za planiranje vrednosti postavke je realizacija za leto 2014. 

150202 Okoljevarstvene akcije 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

2.500 EUR sredstev v letu 2015 namenjamo za okoljevarstvene akcije na področju občine. Glede na to, 
da v letu 2014 nismo izvedli čistilne akcije,  predvidevamo v letu 2015 vsaj eno čistilno akcijo (predvidoma 
v pomladi 2015). V akcijo bomo poskušali vključiti vsa naša društva in čim več občanov. 

150203 Sanacija divjih odlagališč 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V občini imamo še vedno precej divjih odlagališč, zato sredstva v tej postavki namenjamo za sanacijo. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2014. 
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo 913.051 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o gospodarskih javnih službah 

Zakon o vodah 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Cirkulane 

 

 

 

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

Dolgoročni cilji so: 

- izboljšanje stanja okolja 

- povečanje kanalizacijskega omrežja in izgradnja potrebnih čistilnih naprav 

 

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

Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske 
vode. Kazalci so število novozgrajenih kanalizacijskih priključkov. V letu 2015 nameravamo zgraditi 
kanalizacijo v Dolanah s čistilno napravo. Z izgradnjo bomo rešili problem odvajanja in čiščenja odpadne 
vode za približno 70 gospodinjstev iz Dolan in del Velikega Vrha. 

150205 Vzdrževanje čistilne naprave in kanalizacije 30.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v tej proračunski postavki so namenjene za vzdrževanje obstoječe čistilne naprave. Gre za 
plačilo električne energije in odvoz mulja. Potrebna bodo tudi vzdrževalna dela na čistilni napravi. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v podobni višini kot v letu 2014. 

150209 Kanalizacija Dolane 882.251 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev postavke je podana na projektu v okviru načrta razvojnih programov 2015-2018.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB196-13-0007 Kanalizacija Dolane 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 58.625 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko  načrtovanje in razvoj ter 
načrtovanje poselitve v prostoru, stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna 
dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 

- Uredba o prostorskem redu Slovenije 

- Nacionalni program varstva okolja 

- Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Cirkulane 
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- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cirkulane 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cirkulane 

- Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine  

  Cirkulane 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje 
prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje za nepremičninami tako, da občina vzpodbuja vzdržen 
prostorski razvoj ter s te zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj poselitvenih območij na teritoriju 
občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1603 Komunalna dejavnost 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 

 

 

 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 20.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje 
in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s 
prostorom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter 
racionalna raba prostora, poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju 
gospodarstva in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v  prostoru, prednostna raba zemljišč 
za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne 
povezave, rekreacija,..) in skrb za urejeno okolje. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj programa je izvedba vseh potrebnih razvojnih programov in načrtov ter 
dokumentacije za nove projekte občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

16029003 Prostorsko načrtovanje 20.000 € 

Opis podprograma 

Namen podprograma je stalni proces priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov in 
razvojnih načrtov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju 

- Zakon o urejanju prostora 

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter   vrstah njihovih  

  strokovnih podlag 

- Zakon o graditvi objektov 

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 

- Uredba o prostorskem redu Slovenije 
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- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cirkulane 

 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter 
racionalna raba prostora, poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju 
gospodarstva in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v  prostoru, prednostna raba zemljišč 
za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne 
povezave, rekreacija,..) in skrb za urejeno okolje. 

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

Letni izvedbeni cilj programa je izvedba vseh potrebnih razvojnih programov in načrtov ter dokumentacije 
za nove projekte občine. 

160201 Prostorski in razvojni načrti 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 predvidevamo sredstva za financiranje razvojnih načrtov in plačilo priprave sprememb OPN. 
Obrazložitev postavke je podrobneje podana na projektu v okviru načrta razvojnih programov 2015-2018. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB196-08-0025 Prostorski in razvojni načrt 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča za planiranje postavke so predvidevanje stroškov za izvedbo planiranih aktivnosti. 

1603 Komunalna dejavnost 24.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in 
naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnost. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Cirkulane 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 

16039001 Oskrba z vodo 11.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju občine Cirkulane, vključno s 
hidrantno mrežo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah 

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o urejanju prostora 

Zakon o graditvi objektov 

Zakon o gospodarskih javnih službah 

Pravilnik o pitni vodi 

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cirkulane 

Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Cirkulane 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah iz vodooskrbnih sistemov, ter izboljšati kakovost 
izvajanja javne službe z vzdrževanjem infrastrukture. 

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

Financiranje vzdrževalnih del na vodovodnih sistemih. 

 

160303 Invest.vzdrževanje vodovod.omrežja 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema sredstva za investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema. Obrazložitev 
postavke je podrobneje podana na projektu v okviru načrta razvojnih programov 2015-2018. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB196-10-0018 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 13.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost zajema vse aktivnosti in stroške 
nastale v zvezi s pokopališčem v Cirkulanah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti 

Zakon o gospodarskih javnih službah 

Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Cirkulane 

 

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko in redno vzdrževanje pokopališča in pripadajoče 
infrastrukture 

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

Redno vzdrževanje pokopališča in pokopališke infrastrukture, vključno z odvozom odpadkov in ostalih 
materialnih stroškov. 

160301 Vzdrževanje pokopališča 8.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno vzdrževanje pokopališča in pokopališke infrastrukture, vključno z odvozom odpadkov in ostalih 
materialnih stroškov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na realizacijo v letu 2014 

160302 Ureditev pokopališča 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za ureditev pokopališča v Cirkulanah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB196-12-0007 Ureditev pokopališč 
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 

gozdna in stavbna 14.125 € 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti občine 
Cirkulane) , gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiško knjižnega stanja z dejanskim (prodaja, 
menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih 
zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte 
(uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim). 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe 
postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne 
objave, odškodnine,...) ter sredstva za nakup zemljišč in z njimi povezanih stroškov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 12.000 € 

Opis podprograma 

V podprogramu 16069001 - urejanje občinskih zemljišč so predvidena sredstva za urejanje odmer in 
katastrskih zadev za občinska zemljišča. Sem so všteti tudi notarski stroški, ki v zvezi s tem nastanejo in 
se ne nanašajo na eno izmed investicij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 

- Zakon o javnih financah 

- Stvarnopravni zakonik 

- Obligacijski zakonik 

- Zakon o zemljiški knjigi 

- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 

- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in     

  razpolaganje z zemljišči 

- Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine 

 

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

Dolgoročni  cilj podprograma je postopoma urediti vsa zemljiško knjižna razmerja 

 

160602 Geodetske in notarske storitve 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za ureditev geodetskih in zemljiško knjižnih zadev v zvezi z občinskimi zemljišči. 

 

16069002 Nakup zemljišč 2.125 € 

Opis podprograma 

Poslanstvo podprograma 16069002 - nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih ali gozdnih zemljišč, 
katera niso zajeta v okviru investicij v teku. Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev 
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nakupa v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja in 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

- Zakon o javnih financah 

- Stvarnopravni zakonik 

- Obligacijski zakonik 

- Zakon o zemljiški knjigi 

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in     

  razpolaganje z zemljišči 

- Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine 

 

 

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

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko 
pravnih zadev nakupa zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega 
premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji). 

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup zemljišč v skladu z letnim načrtom 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2015. 

160601 Nakup zemljišč 2.125 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je obrazložena v okviru Načrta razvojnih projektov za obdobje 2015-2018 in v 
Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Cirkulane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB196-08-0026 Nakup zemljišč 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 40.700 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva, preventivne 
programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- Zagotavljanje čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni  in 

 - skrb za čim boljše prostorske pogoje za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.  

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 40.700 € 

Opis glavnega programa 

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško 
ogledno službo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati pogoje za izvajanje 
mrliško ogledne službe. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj programa je ohranjanje finančnih in kadrovskih pogojev za izvajanje postopkov 
nujnega zdravstvenega varstva in ohranjanje finančnih pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

17079002 Mrliško ogledna služba 

 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 37.200 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki imajo stalno 
bivališče v občini Cirkulane. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti 

 

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

Dolgoročni cilj podprograma je omogočiti vsem socialno ogroženim občanom dostopnost zdravstvene 
oskrbe s plačilom zdravstvenega zavarovanja. 

Kazalec s katerimi se bo merilo doseganje ciljev je število zavarovancev. 

 

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

 Zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom brez zaposlitve oz. brez   drugih virov 
dohodkov. 

Kazalec s katerim se bo merilo doseganje ciljev je število zavarovancev, ki jim občina Cirkulane krije 
zdravstveno zavarovanje. 

 

 

170701 Zdravstveno zavarovanje nezaposlenih 37.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je po zakonu dolžna pokrivati stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb brez 
zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov, ki imajo stalno bivališče v občini Cirkulane. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za zdravstveno zavarovanje oseb brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov so na postavki 
planirana sredstva v višini 37.200 EUR, pri čemer izhodišče za izračun temelji na predpostavki, da se 
povprečno število zavarovancev v letu 2015 ne bo bistveno povečalo glede na proračunsko leto 2014. 

17079002 Mrliško ogledna služba 3.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega 
oglednika, obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja 
oz. suma o nalezljivi bolezni. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zavodih 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti 

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč 

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe 
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- Zakon o nalezljivih boleznih 

- Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvi za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije 

 

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe. 

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

Kritje stroškov za izvajanje mrliško ogledne službe 

170702 Mrliško ogledna služba 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka predstavlja plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški 
mrliškega oglednika, obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma 
kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na realizacijo v letu 2014. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 130.903 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Kultura: Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo z: 

- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in 

- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. 

 

Šport: Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da: 

- zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, 

- zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa 

- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in 

- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne  športne objekte. 

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj športa mladih. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Nacionalni program za kulturo 2012-2015 

- Bela knjiga o športu  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in 

- pospeševati kulturno in športno dejavnost. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 Programi v kulturi 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

 

 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.000 € 

Opis glavnega programa 

Namen glavnega programa 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine je ohraniti obstoječo kulturno dediščino 
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v občini Cirkulane. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- vzdrževanje objektov na področju kulturne dediščine 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 1.000 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se bodo izvajale spomeniško varstvene akcije (obnove in investicijska vzdrževanja 
spomenikov). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zavodih 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine 

- Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja  

 

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

- zaščita in vzdrževanje spomenikov 

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

- vzdrževati kulturne spomenike in obeležja, ki so lokalnega pomena 

180201 Kulturni spomeniki in obeležja 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nujno vzdrževanje kulturnih spomenikov in obeležij. Več je obrazloženo v 
razlagi Načrta razvojnih projektov 2015-2018. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB196-08-0027 Kulturni spomeniki in obeležja 

1803 Programi v kulturi 42.550 € 

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, ljubiteljsko kulturo in medije in 
avdiovizualno dejavnost v kulturi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotoviti pogoje za knjižnično dejavnost 

- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture 

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj kulturne dejavnosti v občini 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ohranjanje knjižnične dejavnosti s sofinanciranjem knjižnice v Ptuju in bibliobusa 

- razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture 

- omogočiti izdajanje občinskega časopisa in občinske kronike 

- sofinanciranje dejavnosti javnega sklada na področju kulture 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

18039003 Ljubiteljska kultura 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

 

 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 18.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za delovanje knjižnice v Ptuju, nakup knjižnega gradiva in za delovanje 
bibliobusa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zavodih 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

- Zakon o knjižničarstvu 

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic 

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v  

  več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic 

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe  

 

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

 Zagotoviti čim večjemu številu občanov enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do 
čim večjega obsega storitev. 

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

- ohraniti pogoje za delovanje knjižnice v Ptuju in bibliobusa 

180301 Programski materialni stroški 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki kot soustanovitelj Knjižnice Ivana Potrča Ptuj krijemo stroške delovanja knjižnice in 
bibliobusa (stroške dela, splošne stroške, programske stroške) in stroške nabave knjig in periodične 
literature. 

18039003 Ljubiteljska kultura 14.800 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega sredstva za financiranje z razpisom razdeljenih sredstev za projekte kulturnih 
društev, za sofinanciranje dejavnosti Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, ter za ureditev 
potrebnih prostorov za delovanje naših društev s področja kulture in kulturne prireditve. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

- Zakon o društvih 

- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Cirkulane 

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

- povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in 

- povečati zanimanje (zlasti mladine) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture. 

 

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

- izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe v letu 2015 
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- ohranjati prostorske možnosti za delovanje kulturnega društva in kulturne prireditve 

 

180302 Dotacije kulturnim društvom 12.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo javnega razpisa za kulturne projekte in programe v letu 2015. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enaki višini kot so bila v letu 2014. 

180303 Sklad RS za ljubiteljsko kulturo 2.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za sofinanciranje Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2014. Poraba sredstev pa je odvisna od števila gostovanj in 
števila udeležencev naših skupin na kulturnih prireditvah v letu 2015. 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 9.750 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura namenjamo sredstva za izdajo 
občinskega časopisa in financiranje občinske kronike. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o javnem glasilu Občine Cirkulane 

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

Omogočiti informiranje občanov o vseh aktualnih zadevah in dogodkih v občini preko občinskega 
časopisa in enkrat letno v občinski kroniki. 

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

Izdaje 3-4 številk občinskega časopisa v letu 2015 in objava aktualnih dogodkov v preteklem letu v 
občinski kroniki. 

180304 Občinski časopis 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v tej postavki so namenjena za materialne stroške izdaje občinskega časopisa , uredniški odbor, 
lektoriranje  in odgovorno urednico. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v višini 9.000 EUR bi naj omogočila izdajo treh ali štirih številk časopisa. 

180305 Občinska kronika 750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izdaje občinske kronike. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2014. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 87.353 € 

Opis glavnega programa 

Sredstva v tem programu so namenjena za financiranje programov športa in sicer za : 

- tekmovalni šport 

- šolski šport 
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- športne prireditve 

- vzdrževanje športnih objektov in 

- investicije s področja športa 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so: 

- pospeševati športno - rekreacijsko dejavnost v občini 

- povečati interes za vključevanje v športne dejavnosti 

- povečati zanimanje (zlasti mladine) za vključevanje v športne dejavnosti in 

- pridobiti dodatne površine za množično rekreacijo in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje  

  velikih športnih in kulturno zabavnih prireditev, na katerih se pričakuje povečanje števila obiskovalcev in  

   uporabnikov. 

 

 

 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izvedba javnega razpisa za dodelitev sredstev za programe športa in športne prireditve v letu 2015 

- sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj preko Športnega zavoda Ptuj 

- vzdrževanje športnih objektov v letu 2015 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi šport 

18059001 Programi športa 87.353 € 

Opis podprograma 

Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenjajo oziroma zagotavljajo sredstva za: 

- opravljanje in razvoj športnih dejavnosti 

- načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembnih športnih objektov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Nacionalni program športa v RS 

- Zakon o športu 

- Zakon o zavodih 

- Zakon o društvih 

- Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane  

 

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne 
dejavnosti v občini. 

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

Letni cilji so: 

- izvedba javnega razpisa za športne programe in športne prireditve 

- povečati število rekreativcev 

- pridobiti dodatne prostore za izvajanje športno - rekreativne dejavnosti. 
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180501 Tekmovalni šport 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v proračunski postavki so namenjena za razdelitev sredstev po javnem razpisu za 
sofinanciranje športnih programov v letu 2015. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2014. 

180502 Šolski šport 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj, ki so organizirana preko Športnega 
zavoda Ptuj. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2014. 

180503 Športne prireditve 1.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke se bodo razdelila preko javnega razpisa za organizacijo športnih prireditev v letu 
2015 v občini Cirkulane. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2014. 

180504 Šport mladih - redna vadba 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za redno vadbo mlajših od 18 let. Sredstva bodo dodeljena z razpisom. 

180507 Vzdrževanje športnih objektov 6.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje športnih objektov v občini Cirkulane. Dodeljena bodo z razpisom. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2014. 

180508 Trim steza na šport.stadionu Cirkulane 68.603 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjene za izgradnjo trim steze na športnem stadionu v Cirkulanah. Več je o projektu 
napisano v NRP 2015-2018. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB196-14-0002 Trim steza na šport. stadionu Cirkulane 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 487.150 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki ga opravlja občina Cirkulane na 
področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja otrok s posebnimi potrebami 
in osnovnega glasbenega izobraževanja ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja. Predšolsko vzgojo izvajajo v Vrtcu Cirkulane, osnovnošolsko izobraževanje v OŠ 
Cirkulane - Zavrč, šolanje otrok s posebnimi potrebami in osnovno glasbeno izobraževanje pa izvajamo 
preko javnih zavodov v Ptuju. Prav tako je nekaj otrok z stalnim bivališčem v naši občini vključeno v 
predšolsko vzgojo v zavode drugih občin. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- ohraniti in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na  

  področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja 

- ohranjati in zagotavljati pomoči šolajočim predvsem z nudenjem brezplačnih prevozov učencev v OŠ. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

1906 Pomoči šolajočim 

 

 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 242.700 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila 
otrok v vrtce. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok 

- subvencioniranje plačila programov vrtca 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 

19029001 Vrtci 242.700 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega dejavnost vrtcev katere obiskujejo otroci s stalnim bivališčem v občini Cirkulane 
(plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev ter vzdrževanje vrtca). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zavodih 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

- Zakon o vrtcih 

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 

- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje 

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca  

 

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

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in 
njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih 
kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev 
predstavlja obseg realizacije zastavljenih ciljev. 

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

Letni cilj programa je vključitev vseh otrok s področja občine v  predšolsko vzgojo, katerih starši to želijo. 
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190201 Vrtec Cirkulane 204.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna na podlagi Zakon o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter 
prispevkom staršev, ki ga določi CSD na podlagi materialnega stanja družine v skladu s pravilnikom o 
višini prispevkov staršev za programe vrtcev. Subvencija se zagotavlja tudi vzgojno varstvenim zavodom 
v drugih občinah za otroke s stalnim bivališčem v občini Cirkulane. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana glede na število otrok vključenih v predšolski zavod. V primerjavi z letom 
2014 se je postavka precej povišala predvsem na račun ponovno vzpostavljene 4.skupine (v letu 2014 
3,5skupine) in vključitve otroka s posebnimi potrebami. 

 

190202 Vrtec Ptuj 22.560 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna na podlagi Zakon o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter 
prispevkom staršev, ki ga določi CSD na podlagi materialnega stanja družine v skladu s pravilnikom o 
višini prispevkov staršev za programe vrtcev. Subvencija se zagotavlja tudi vzgojno varstvenim zavodom 
v drugih občinah za otroke s stalnim bivališčem v občini Cirkulane. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana glede na število otrok vključenih v predšolski zavod. 

190203 Vrtec Videm 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna na podlagi Zakon o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter 
prispevkom staršev, ki ga določi CSD na podlagi materialnega stanja družine v skladu s pravilnikom o 
višini prispevkov staršev za programe vrtcev. Subvencija se zagotavlja tudi vzgojno varstvenim zavodom 
v drugih občinah za otroke s stalnim bivališčem v občini Cirkulane. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana glede na število otrok vključenih v predšolski zavod. 

190204 Vrtec Dornava 3.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna na podlagi Zakon o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter 
prispevkom staršev, ki ga določi CSD na podlagi materialnega stanja družine v skladu s pravilnikom o 
višini prispevkov staršev za programe vrtcev. Subvencija se zagotavlja tudi vzgojno varstvenim zavodom 
v drugih občinah za otroke s stalnim bivališčem v občini Cirkulane. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana glede na število otrok vključenih v predšolski zavod. 

190208 Vrtec Maribor 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna na podlagi Zakon o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter 
prispevkom staršev, ki ga določi CSD na podlagi materialnega stanja družine v skladu s pravilnikom o 
višini prispevkov staršev za programe vrtcev. Subvencija se zagotavlja tudi vzgojno varstvenim zavodom 
v drugih občinah za otroke s stalnim bivališčem v občini Cirkulane. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v predšolski zavod 
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190212 Vrtec Lenart 2.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna na podlagi Zakon o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter 
prispevkom staršev, ki ga določi CSD na podlagi materialnega stanja družine v skladu s pravilnikom o 
višini prispevkov staršev za programe vrtcev. Subvencija se zagotavlja tudi vzgojno varstvenim zavodom 
v drugih občinah za otroke s stalnim bivališčem v občini Cirkulane. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana glede na število otrok vključenih v predšolski zavod. 

190214 Vrtec Markovci 5.640 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna na podlagi Zakon o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter 
prispevkom staršev, ki ga določi CSD na podlagi materialnega stanja družine v skladu s pravilnikom o 
višini prispevkov staršev za programe vrtcev. Subvencija se zagotavlja tudi vzgojno varstvenim zavodom 
v drugih občinah za otroke s stalnim bivališčem v občini Cirkulane. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana glede na število otrok vključenih v predšolski zavod. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 158.450 € 

Opis glavnega programa 

Tu so zagotovljena sredstva za financiranje Osnovne šole Cirkulane, sofinanciranje osnovne šole s 
prilagojenim programom OŠ dr. Ljudevita Pivka na Ptuju in Glasbene šole Karol Pahor Ptuj. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šoli kvalitetno izvajanje obveznega in razširjenega  

  šolskega programa 

- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj  

  celotne občine ter 

- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šoli.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev 

- z dodatnimi programi omogočiti najrazličnejše dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto vzgoje in     

  izobraževanja 

- stimulirati učence in učitelje za opravljanje različnih raziskovalnih nalog 

- nabava potrebne opreme in učil 

- investicijsko vzdrževanje OŠ Cirkulane 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo19039002 Glasbeno šolstvo 

 

19039001 Osnovno šolstvo 157.150 € 

Opis podprograma 

Tu so zagotovljena sredstva za financiranje Osnovne šole Cirkulane in sofinanciranje osnovne šole s 
prilagojenim programom OŠ dr. Ljudevita Pivka v Ptuju. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
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- Zakon o zavodih 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 

 

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

 Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva. 

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

- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov 

- vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovni šoli, 

- investicijsko vzdrževanje osnovne šole 

- kritje stroškov dodatnih programov v šoli in s tem višji nivo znanja učencev 

 

 

 

190301 Kurjava 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so namenjena sredstva za kurjavo v OŠ Cirkulane. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na podane predloge za financiranje iz proračuna s strani OŠ Cirkulane. 

190302 Materialni in splošni stroški 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je predvidena za financiranje vseh materialnih in splošnih stroškov, ki nastajajo v OŠ. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na podane predloge za financiranje iz proračuna s strani OŠ Cirkulane. 

190303 Tekoče vzdrževanje in zavarovanje 6.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S temi sredstvi se krijejo stroški vzdrževanja in zavarovanja objekta in opreme v OŠ Cirkulane. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na podane predloge za financiranje iz proračuna s strani OŠ Cirkulane. 

190304 Dodatni programi 15.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so predvidena sredstva za kritje stroškov dodatnih programov v šoli, ki omogoča večji nivo 
znanja učencev (prevozi učencev na razne aktivnosti , fakultativni pouk tujega jezika,...). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na podane predloge za financiranje iz proračuna s strani OŠ Cirkulane. 

190306 Nabava opreme 39.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so sredstva namenjena za nabavo potrebne računalniške in ostale opreme. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na podane predloge za financiranje iz proračuna s strani OŠ Cirkulane. 
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190307 Investicijsko vzdrževanje 14.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena investicijskemu vzdrževanju naše OŠ. Postavka je podrobneje opisana v Načrtu 
razvojnih programov za obdobje 2015-2018. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB196-10-0004 Investicijsko vzdrževanje šola. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na podane predloge za financiranje iz proračuna s strani OŠ Cirkulane. 

190308 OŠ dr.Ljudevita Pivka 33.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Cirkulane sofinancira delovanje OŠ dr. Ljudevita Pivka na Ptuju kjer se izobražujejo naši otroci po 
prilagojenem programu. V okviru te postavke planiramo sredstva, ki jih potrebujemo za pokrivanje našega 
deleža stroškov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na podane predloge  za financiranje stroškov OŠ dr. Ljudevita Pivka s strani 
šole. 

Občina Cirkulane je podpisala pogodbo o sofinanciranju izgradnje nove osnovne šole za otroke s 
posebnimi potrebami v Ptuju. Glede na podpisano pogodbo je financiranje razdeljeno na obdobje dveh 
let. Prvi obrok v znesku 37.048 EUR je bil nakazan v letu 2014, drugi obrok zapade v letu 2015 v višini 
26.200 EUR. 

  

19039002 Glasbeno šolstvo 1.300 € 

Opis podprograma 

Osnovno glasbeno izobraževanje za otroke iz naše občine se izvaja v Glasbeni šoli Karol Pahor na Ptuju. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Zakon o zavodih 

Zakon o Glasbeni šoli 

 

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

Ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za delovanje javnega zavoda Glasbene šole na Ptuju. 

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

Izpolniti finančne obveznosti, ki so opredeljene s medsebojno pogodbo. 

190309 Glasbena šola Ptuj 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovno glasbeno izobraževanje za otroke iz naše občine se izvaja v Glasbeni šoli Karol Pahor na Ptuju. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na podani predlog financiranja Glasbene šole v letu 2015 s strani zavoda. 

1906 Pomoči šolajočim 86.000 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 86.000 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Zakon o osnovni šoli 

 

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

- izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju 

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

- omogočiti učencem brezplačen prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v 
skladu z veljavno zakonodajo. 

190601 Šolski prevozi 86.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prevozni stroški predstavljajo stroške prevozov učencev v OŠ Cirkulane in OŠ s prilagojenim programom 
v Ptuju. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na realizacijo v letu 2014 in sklenjeni pogodbi s prevoznikoma za šolsko leto 
2014/2015. 

20 SOCIALNO VARSTVO 194.800 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe 
pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin , starejših občanov in invalidov, 
najrevnejših slojev prebivalstva ter telesno in duševno prizadetih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na 
področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki 
nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o socialnem varstvu 

Zakon o lokalni samoupravi 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin  

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
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2002 Varstvo otrok in družine 13.600 € 

Opis glavnega programa 

Program je namenjen za izvajanje varstva otrok in družine. 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 13.600 € 

200407 Socialno varstvene pomoči 13.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so planirana sredstva za izplačilo denarnih pomoči ob rojstvu otrok in drugi socialni transferi 
posameznikom. V skladu s sklenjeno pogodbo s CSD sofinanciramo tudi laično pomoč družini na domu in 
delovanje varne hiše. Posamezni transferji se nakažejo tudi po odločbah CSD - gre predvsem za plačila 
pogrebnih stroškov socialno ogroženim in enkratne socialne pomoči posameznikom po sklepih 
občinskega sveta. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na oceno števila predvidenih uporabnikov v letu 2015. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 181.200 € 

Opis glavnega programa 

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno 
delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno 
ogroženim in drugim ranljivim skupinam. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Iz resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva izhajajo naslednji cilji: izboljšanje kvalitete 
življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in 
razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, 
starostnikov, ki ne zmorejo skrbeti zase. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

20049003 Socialno varstvo starejših 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

 

 

 

20049002 Socialno varstvo invalidov 68.000 € 

Opis podprograma 

Inštitut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju 
kakovostne starosti invalidnih oseb. 

Pravico do družinskega pomočnika ima invalidna oseba: 

- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po 
predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek; 

- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za 
opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali za katero komisija za priznanje pravice do družinskega 
pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri 
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri 
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika 

 

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

- zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi 
za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo 
avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja. 

Kazalec s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število družinskih pomočnikov, ki skrbijo 
za invalidne osebe.    

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

- zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega 
pomočnika. 

200402 Plača družinskega pomočnika 68.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Cirkulane je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za pravice družinskih pomočnikov, katerim je 
na podlagi odločb CSD Ptuj bila priznana ta pravica. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V letu 2014 smo imeli v občini Cirkulane 7 oz. 6 družinskih pomočnikov. Sredstva za leto 2015 so 
planirana v enaki višini, kot v letu 2014. 

20049003 Socialno varstvo starejših 106.900 € 

Opis podprograma 

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da si iz proračuna občin financirajo stroški storitev v 
zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drugi zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila 
(institucionalno varstvo) in pomoč družini na domu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 

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

Dolgoročni cilji: 

- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic 
uporabnikov    

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starejših. 

 

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

Letni izvedbeni cilji: 

- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva 
za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev. 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starejših. 
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200403 Dom upokojencev Ptuj 55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v postavki so planirana za institucionalno varstvo naših občanov v Domu upokojencev Ptuj. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Trenutno je v dom vključenih 9 naših občanov. 

200404 Dom Lukavci 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v postavki so planirana za institucionalno varstvo naših občanov v Domu Lukavci. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Trenutno imamo vključena 2 občana. 

200405 Zavod Dornava 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v postavki so planirana za institucionalno varstvo naših občanov v Zavodu Dornava. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Trenutno je v zavod vključen 1 občan. 

200406 Pomoč na domu 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičencev v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih 
primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Za območje občine 
Cirkulane imamo sklenjeno pogodbo o opravljanju storitev pomoči na domu s CSD Ptuj. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Število občanov, ki potrebujejo tovrstno pomoč se čez leto od meseca do meseca spreminja. Sredstva so 
planirana glede na porabo v letu 2014. 

200411 CSO Ormož 1.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za institucionalno varstvo občanov iz občine Cirkulane. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana za subvencioniranje bivanja  enega občana. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 3.000 € 

Opis podprograma 

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati 
pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih. 

Ostali programi, ki jih lahko opredelimo kot dopolnilne za občino pa so: 

- enkratna denarna pomoč staršem ob rojstvu otroka in 

- plačilo stroškov zastavonoša in govornika kot pomoč svojcem ob smrti družinskega člana 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

Stanovanjski zakon 

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 
uveljavljanje subvencioniranih najemnin 

Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v Občini Cirkulane 



 

 59 

Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Cirkulane 

Sklep o višini plačila za zastavonoša in govornika in določitev cen za najem grobov in uporabo vežice 

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

Dolgoročni cilji:- zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin 
v  občini. 

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

Letni izvedbeni cilji: 

- na podlagi izdanih odločb nuditi finančno pomoč staršem ob rojstvu otrok 

- kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega   socialnega 
statusa le 

-teh ne morejo poravnati (po veljavni zakonodaji) 

- subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb za dobo  enega leta 

- financiranje stroškov zastavonoša in govornika ob pogrebnih svečanostih 

 

200408 Subvencije stanarin 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so planirana sredstva za izdatke na področju subvencioniranja najemnin za 
stanovanja na območju občine Cirkulane. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se dodeljujejo na podlagi izdanih odločb, s katerimi se dodeljujejo subvencije.  

200409 Stroški zastavonoša in govornika 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v tej postavki namenjamo za pokrivanje stroškov zastavonoša in govornikov na pogrebnih 
svečanostih. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2014. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 3.300 € 

Opis podprograma 

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (materialna oz. 
finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in drugo). Gre za skupine, ki so zaradi svojih 
oviranosti, lastnosti, načina življenja ali življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre 
in dinamične spremembe, ki jih prinaša sedanja družba. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Zakon o društvih 

Zakon o rdečem križu 

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

Dolgoročni cilji: 

- izboljšati življenje socialno ranljivih občanov, ter spodbujati in sofinancirati izvajanje posebnih socialnih 
programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov 

- preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem 
prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik.  

 

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

- zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje programa za socialno varstvo drugih ranljivih skupin in 
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sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, s tem pa spodbujati programe na 
področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani. 

200410 Dotacije društvom 3.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so zagotovljena sredstva za delovanje humanitarnih,  invalidskih, dobrodelnih in sorodnih 
društev za reševanje socialnih stisk in težav oziroma  reševanje socialnih potreb posameznikov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2014. 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 11.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov - obresti v zvezi z najetim dolgoročnim kreditom. 

2201 Servisiranje javnega dolga 11.000 € 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 11.000 € 

140305 Večnamenska turistično prireditvena dvorana 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej proračunski postavki so sredstva namenjena za plačilo obresti po dolgoročnem kreditu, ki je bil najet 
za izgradnjo večnamenske turistično prireditvene dvorane. 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 
potres, poplave, zemeljski ali snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi 
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in 
ekološke nesreče. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja je zagotovitev sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča 
hitrejšo odpravo posledic. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih naravnih nesreč. 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 5.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so 
potres, poplave, zemeljski ali snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav 
nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke 
nesreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo 
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posledic. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo 
ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 Rezerva občin 

23029001 Rezerva občine 5.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48.členom 
Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

 

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določili Zakona o javnih financah oblikujejo 
največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru 
naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski 
sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma. 

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo 
ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. 

230201 Obvezna rezerva 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v letu 2015 so načrtovana za povečanje sredstev proračunske rezerve.  

 

 

 

 

C . RAČUN FINANCIRANJA  9 8 . 4 0 0  €  

4000 OBČINSKA UPRAVA  9 8 . 4 0 0  €  

14 GOSPODARSTVO 98.400 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva. Zato področje porabe 
zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Regionalni razvojni program 2014-2020 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so: 

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva 

- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma 

- razvoj turistične infrastrukture. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 98.400 € 

Opis glavnega programa 

Občina Cirkulane namenja sredstva tega programa za spodbujanje razvoja turizma in promocijo občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so: 

- razvoj turizma na področju občine, 

- spodbujanje turističnih prireditev, 

- povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 98.400 € 

Opis podprograma 

Sredstva podprograma so namenjena za financiranje aktivnosti na področju turizma in spodbujanje 
turističnih prireditev ter promociji občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so: 

- razvoj turizma na področju občine, 

- spodbujanje turističnih prireditev, 

- povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja. 

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

Glavni letni cilj je povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja. 

500101 Kredit NLB d.d. 98.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za odplačilo dolgoročnega kredita NLB d.d. 
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III. NAČRT RAZVOJNIH 

PROGRAMOV 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav 9.000 € 

OB196-08-0007 Nabava opreme 6.000 € 

Namen in cilj 

OB196-08-0007 - Nabava opreme 

V investicijskih odhodkih na področju uprave so v predvidena sredstva za nabavo in zamenjavo 
najnujnejše  računalniške in programske opreme, ki bo potrebna za izvajanje opravil na področju 
komunalne infrastrukture in za opravljanje opravil v okviru javnih del. 

Stanje projekta 

Projekt v izvajanju. 

OB196-08-0033 Investicijsko vzdrževanje 3.000 € 

Namen in cilj 

OB196-08-0033 - Investicijsko vzdrževanje  

V investicijskih odhodkih na področju uprave so predvidena sredstva v višini 3.000 € za redno 
investicijsko vzdrževanje občinskih prostorov. 

Stanje projekta 

Sredstva se porabijo namensko po potrebi 

 

07039002 Protipožarna varnost 6.800 € 

OB196-08-0008 Nabava gasilske opreme 3.300 € 

Namen in cilj 

OB196-08-0008 - Nabava gasilske opreme   

Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje gasilske zaščitne, reševalne in druge opreme za 
prostovoljno gasilsko društvo Cirkulane, kar se financira iz državnega proračuna in sicer iz požarne takse. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

OB196-08-0022 Oprema za civilno zaščito 3.500 € 

Namen in cilj 

OB196-08-0022 - Oprema za civilno zaščito 

Potrebna oprema za izvajanje civilne zaščite. Nabava se financira iz lastnih sredstev proračuna občine. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju 
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11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 10.000 € 

OB196-13-0010 Subvencije kmetijstvo 10.000 € 

Namen in cilj 

OB196-13-0010 Subvencije kmetijstvo 

Sredstva so namenjena za subvencije v kmetijstvu, ki jih bomo razdelili po razpisu. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 196.000 € 

OB196-11-0004 JP 602971 Cesta Hemetek - Cirkulane 10.000 € 

Namen in cilj 

V letu 2015 in 2016 nameravamo izvesti modernizacijo ceste Hemetek - Cirkulane v dolžini 220m. 
Predvidena sredstva v višini 30.000 EUR so namenjena za ureditev odvodnjavanja, nasutje tampona, 
asfaltno prevleko in ureditev bankin.    

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

 

OB196-11-0006 JP 603581 Cesta Gradišča Tlačine - Vidovič - 800 M
 105.000 € 

Namen in cilj 

OB196-11-0006 JP 603581 Cesta Gradišča Tlačine - Vidovič - 800 m 

Izvedla se bo modernizacija - asfaltiranje ceste Gradišča Tlačine - Vidovič v dolžini 800 m in širini 3m.  

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

 

OB196-13-0003 JC 603601 Cesta Milošič - Gradišča - 600 M 41.000 € 

Namen in cilj 

OB196-13-0003 JC 603601 Cesta Milošič - Gradišča - 600M 

Izvedla se bo preplastitev ceste Milošič -  Gradišča v dolžini 600m in širini 3m.  

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

 

OB196-13-0011 Cesta Paradiž - Olstrak 25.000 € 

Namen in cilj 

OB196-13-0011 Cesta Paradiž - Olstrak 

Sredstva so namenjena za ureditev ceste Paradiž - Olstrak v dolžini 74 m. Na obstoječi cesta se bo 
uredilo odvodnjavanje, cesta se bo asfaltirala v širini 2,7m. 
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Stanje projekta 

Projekt je v pripravi 

 

OB196-13-0012 Cesta Brezovec - Kramberger 15.000 € 

Namen in cilj 

OB196-13-0012 Cesta Brezovec - Kramberger 

V letih 2015 in 2016 nameravamo zgraditi potreben oporni zid in urediti zgornji ustroj ceste Brezovec - 
Kramberger v dolžini 570m. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi 

13029004 Cestna razsvetljava 5.000 € 

OB196-10-0022 Javna razsvetljava 5.000 € 

Namen in cilj 

Postavka zajema predvidene stroške investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju 

14 GOSPODARSTVO 13.000 € 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 13.000 € 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 13.000 € 

OB196-13-0009 Subvencije gospodarstvo 13.000 € 

Namen in cilj 

OB196-13-0009 Subvencije gospodarstvo 

Sredstva so planirana za subvencije v gospodarstvo, ki se bodo razdelila po razpisu. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 882.251 € 

OB196-13-0007 Kanalizacija Dolane 882.251 € 

Namen in cilj 

S projektom Kanalizacija Dolane se je občina v letu 2014 prijavila na razpis. Občina je bila uspešna na 
razpisu, zato se bo kanalizacija s pripadajočo čistilno napravo gradila v letu 2015. Projektna 
dokumentacija se izdelala že v letu 2011. Prav tako se je pridobilo gradbeno dovoljenje. Že v letu 2014 so 
se izvedle aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišča za čistilno napravo, v začetku leta 2015 pa se bo 
začela izgradnja. 

Z izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini 2,5km in čistilne naprave, se bo rešil problem 
odvodnjavanja in čiščenja odplak za približno 70 gospodinjstev iz Dolan in dela Velikega Vrha. 

Investicijo bo financiralo Ministrstvo za gospodarski razvoj z evropskimi sredstvi iz naslova prednostne 
usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojni programi "Razvoj regij" Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015 v višini 634.029 EUR.  

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 
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16029003 Prostorsko načrtovanje 20.000 € 

OB196-08-0025 Prostorski in razvojni načrt 20.000 € 

Namen in cilj 

OB196-08-0025 - Prostorski in razvojni načrt   

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS št.33/2007), je potrebno izdelati občinski 
prostorski načrt, ki obsega izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine in sicer zasnovo prostorskega 
razvoja občine, zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, okvirna območja naselij, 
vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana, okvirna območja razpršene 
poselitve, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, usmeritve za 
določitev namenske rabe zemljišč, usmeritve za določitev prostorsko izvedbenih pogojev. Prostorski načrt 
za občino Cirkulane je bil sprejet v letu 2014, v teku pa so že nove pobude za spremembo. 

Iz programa se financira tudi priprava razvojnih načrtov in investicijskih projektov, ki so planirani in še niso 
v izvajanju. 

Stanje projekta 

Projekt je v izdelavi. 

1603 Komunalna dejavnost 16.000 € 

16039001 Oskrba z vodo 11.000 € 

OB196-10-0018 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja11.000 € 

Namen in cilj 

OB 196-10-0018 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 

Sredstva so namenjena za nujna investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.000 € 

OB196-12-0007 Ureditev pokopališča 5.000 € 

Namen in cilj 

OB196-12-0007 Ureditev pokopališča 

Na postavki ureditev pokopališča je v letu 2015 predvidena ureditev kurjave v mrliški vežici in druga 
manjša ureditvena dela. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 

gozdna in stavbna 2.125 € 

16069002 Nakup zemljišč 2.125 € 

OB196-08-0026 Nakup zemljišč 2.125 € 

Namen in cilj 

OB196-08-0026 - Nakup zemljišč 

Občina namerava kupiti zemljišče, ki je potrebno za izgradnjo poti ob občinske stavbe proti Kmetijski 
zadrugi do lokalne ceste.  Za nakup smo zemljišča je predvideno 2.125 EUR. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi 
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18029001 Nepremična kulturna dediščina 1.000 € 

OB196-08-0027 Kulturni spomeniki in obeležja 1.000 € 

Namen in cilj 

OB196-08-0027 - Kulturni spomeniki in obeležja   

Občina vsako leto nameni za vzdrževanje kulturnih spomenikov v občini določena sredstva. Sredstva se 
porabijo za namene vzdrževanja spomenika na pokopališču, cerkvi in ostalih kulturnih spomenikov. 

Stanje projekta 

Delo se opravi letno, po potrebi 

18059001 Programi športa 68.603 € 

OB196-14-0002 Trim steza na športnem stadionu Cirkulane 68.603 € 

Namen in cilj 

OB196-14-0002  Trim steza na športnem stadionu Cirkulane 

V letu 2015 nameravamo urediti na športnem stadionu Cirkulane dvostezno trim stezo, preplaščeno s 
tartanom. Projekt smo prijavili na razpis Fundacije za šport in se bo izvajal le v primeru, da bomo 
potrebna sredstva pridobili. V primeru neuspeha, bomo projekt izvedli v naslednjih letih.  

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

19039001 Osnovno šolstvo 40.550 € 

OB196-10-0004 Investicijsko vzdrževanje šola 14.350 € 

Namen in cilj 

OB196-10-0004 - Investicijsko vzdrževanje šola  

V letih 2011 do 2014 je  bila predvidena adaptacija celotne OŠ Cirkulane (stari del) in sicer, adaptacija 
kurilnice in celotne centralne kurjave, adaptacija 7 učilnic vključno z menjavo radiatorjev, prenova 
zbornice in pisarne tajništva ter adaptacija vodovoda z vsemi odtoki. V letu 2013 smo izvedli projekt 
energetske sanacije OŠ. S pomočjo pridobljenih sredstev na razpisu smo uredili kotlovnico na pelete, 
zamenjali vsa okna razen strešnih, zamenjali vrata in uredili novo fasado. V letu 2014 smo financirali 
ureditev dveh učilnic, nabavili senčila, uredili ozvočenje, zamenjali 13 strešnih oken in menjali notranja 
vrata. V letu 2015 nameravamo menjati še preostala strešna okna in urediti akustični spuščeni strop v 
jedilnici in dveh učilnicah. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju.  

OB196-14-0001 Gradnja OŠ Ljudevita Pivka 26.200 € 

Namen in cilj 

OB 196-14-0001 Gradnja OŠ Ljudevita Pivka 

Sredstva so namenjena za investicijski transfer Mestni občini Ptuj za gradnjo OŠ Ljudevita Pivka Ptuj. 
Sredstva po pogodbi so se nakazala v letu 2014, preostanek pa v letu 2015. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

 


