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predlog
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 –Odl US, 76/08, 100/08-Odl.US, 79/09, 51/10, 84/10- Odl US in 40/12 – ZUJF in
14/15 ZUUJFO in 76/16 – odl.US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 14.
člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je Občinski svet
Občine Cirkulane na ___ redni seji, dne ______________, sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE CIRKULANE ZA LETO 2018
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Cirkulane za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni
kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/konto
I. SKUPAJ PRIHODKI ( 70+71+72+73+74+78 )
TEKOČI PRIHODKI ( 70+71 )
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI

V EUR
Leto 2018
3.676.984
1.999.692
1.870.852
1.717.782
107.470

45.600
128.840
75.800
2.800

4.140
0
46.100
67.504
0
67.504
1.609.788
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predlog
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz držav.proračuna in sredstev EU
II. SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43 +45 )
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEK OČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

558.146
1.051.642
4.101.519
840.190
212.040
34.030
570.120
0
24.000
817.825
0
553.654
72.150
192.021

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizič. osebam, ki niso pr.upor.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (
I. - II. )

2.371.184
2.371.184
72.320
58.800
13.520
-424.535

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V EUR

Skupina/Podskupina kontov

Leto 2017

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

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSIJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440+441+442-443 )
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

0
0
0
0
0

(

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA
MINUS
DANA
POSOJILA
IN
SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV ( IV.-V)

0
0
0
0
0
0
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C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/Podskupina kontov

Leto 2017

VII. ZADOLŽEVANJE ( 500 )
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA ( 550 )

72.361
72.361
10.462

55 ODP LAČI LO DOLGA

550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU ( I.+IV.+VII.-II.V.-VIII )
X. NETO ZADOLŽEVANJE ( VII.-VIII )
XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX )
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA
LETA

10.462
10.462
-362.636
61.899
424.535
362.636

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavi na krajevno običajen način, in sicer na spletni strani občine:
www.cirkulane.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru
doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta določeno drugače.
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so
jim odobrena z občinskim proračunom in za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
5. člen
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 24.000 EUR. O uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan na predlog za finance
pristojnega organa občinske uprave in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
6. člen
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predlog
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43.
člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12), ki se uporabi kot investicijski transfer PGD Cirkulane.

2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uredba o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 14/14), ki se
uporabi kot investicijski transfer investitorju s področja ravnanja s komunalnimi odpadki
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uredba o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda Uradni list RS, št. 80/12 in
98/15), ki se uporabi za financiranje vzdrževanje kanalizacije in čistilnih naprav v občini
Cirkulane.
7. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali
rebalans proračuna. O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi
programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika
župan.
Za prerazporejanje morajo obstajati objektivni razlogi, ki se uskladijo z uporabniki; prerazporejanje
ne sme ogrožati izvajanja nalog, za katera so bila sredstva zagotovljena.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.
8. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če so za ta namen
že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem proračunu za
leto 2018.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve
in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2018.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko
preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
9. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost
se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

4

predlog
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

10. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5 % zadnjega sprejetega
proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more
uravnovesiti.
Župan odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev, ali pa za to pooblasti
druge osebe odgovorne za finančno poslovanje.
11. člen
Župan lahko dolžniku do višine 210 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga v skladu s
pogoji iz 77. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
12. člen
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova investicij se bo Občina Cirkulane v letu
2018 zadolžila v višini prejetih povratnih sredstev 72.361 EUR..
V skladu z Zakonom o financiranju občin se javna podjetja in javni zavodi ne morejo zadolžiti brez
soglasja ustanovitelja.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cirkulane v letu 2019, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka: 410-___________
Cirkulane, dne __________

Občina Cirkulane
Janez Jurgec, župan
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OBČINA CIRKULANE
Cirkulane 58
2282 Cirkulane
Telefon: 02/ 795 3420
Telefax: 02/ 795 3421
Email:tajnistvo@cirkulane.si
obcina.cirkulane@cirkulane.si

Prva obravnava
Na podlagi 11. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13- ZDU-1G in 50/14, ZDU-1I, 14/15
– ZUUJFO in 76/15) je Občinski svet Občine Cirkulane na svoji __. redni seji, dne
__.__._____ sprejel

NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
OBČINE CIRKULANE V LETU 2018
I. UVOD
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem se sprejema v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 in
47/13- ZDU-1G in 50/14, ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15). Načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa,
pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Način, pogoji in
postopek ravnanj s stvarnim premoženjem občine je opredeljen z Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12,
24/13 in 10/14, 58/16).
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena zakona občinski svet na predlog župana
sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki je sestavljen iz načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja in načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem. Odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem
premoženju v breme proračunskih sredstev je namreč mogoč v skladu s prvim
odstavkom 6. člena uredbe le na podlagi veljavnega načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja. Prav tako se v skladu z drugim odstavkom istega člena uredbe postopek
razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine lahko izvede, če je nepremično
premoženje vključeno v veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema podatke o:
- vrsti nepremičnine, ki je lahko zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo;
- samoupravni lokalni skupnosti v kateri upravljavec načrtuje nakup;
- okvirni velikosti izraženi v m2 in
- planiranih sredstvih v proračunu izraženih v tisočih za leto, na katero se nanaša
načrt pridobivanja.
Načrt razpolaganja z zemljišči zajema podatke o:
- samoupravni lokalni skupnosti v kateri nepremičnina leži;
1

- katastrski občini in šifri katastrske občine;
- parcelni številki zemljišča;
- kvadraturi zemljišča izraženi v m2 in
- posplošeni tržni vrednosti, ki jo je določila Geodetska uprava RS oziroma
orientacijski vrednosti določeni v skladu s tretjim odstavkom 19. člena uredbe, v
primeru da posplošena tržna vrednost ni določena, vse izraženo v tisočih.
Glede na navedeno predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane v obravnavo in
sprejem načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cirkulane za leto 2018.
V skladu z 7. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14, 58/16) je Načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine sestavljen iz:
1.
2.
3.
4.

Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja,
Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem,
Načrta oddaje nepremičnega premoženja v najem in
Načrta najemov nepremičnega premoženja.

V skladu z 12. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14, 58/16) je Načrt ravnanja s
premičnim premoženjem občine sestavljen iz:
1. Načrta pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 EUR
in
2. Načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000
EUR

II. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
1. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
Odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme
proračunskih sredstev je mogoč na podlagi veljavnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja.
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema podatke o:
- vrsti nepremičnine, ki je lahko zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo;
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri upravljavec načrtuje nakup;
- okvirni velikosti izraženi v m2 in
- planiranih sredstvih v proračunu izraženih v tisočih za leto, na katero se nanaša
načrt pridobivanja.
Občina Cirkulane v letu 2018 ne bo pridobivala določenega nepremičnega
premoženja.
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2. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti
se lahko izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v veljavni načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
Načrt razpolaganja z zemljišči zajema podatke o:
- samoupravni lokalni skupnosti v kateri nepremičnina leži;
- katastrski občini in šifri katastrske občine;
- parcelni številki zemljišča;
- kvadraturi zemljišča izraženi v m2 in
- posplošeni tržni vrednosti, ki jo je določila Geodetska uprava RS oziroma
orientacijski vrednosti določeni v skladu s tretjim odstavkom 19. člena uredbe, v
primeru da posplošena tržna vrednostni določena, vse izraženo v tisočih.
Št.

Parcela/
objekt
452
453/1

1.

KO

461
Gradišča

393/1
394
433
186/3
187/4

3.

4.

*78
*79
31/33

Vrsta
nepremičnine

Metoda
razpolaganja

3340 m2
484 m2

pašnik
pašnik

Po Zakonu o
kmetijskih
zemljiščih –
neposredna
pogodba
Javna
dražba

696 m2

390/2
2.

Površina
(v m2)

482
Mali Okič

476
Meje
478
Paradiž

6075 m2
2356 m2
658 m2
2900 m2
1732 m2

st. stavba,
gosp. posl.
vinograd
travnik
njiva
njiva
vinograd

1105 m2

Poslovna
stavba, cesta

3776 m2
9356 m2

pašnik
gozd

Po Zakonu o
kmetijskih

st. stavba
gosp. posl.
gozd

473
Brezovec

5.

382 m2

135/1

gozd

477
Medribnik

6.

7.

258/16

8.

557
559/3

462
Dolane
461
Gradišča

2.501,00

15.617,00

Po Zakonu o
kmetijskih
zemljiščih –
neposredna
pogodba
Javna
dražba
Po Zakonu o
kmetijskih
zemljiščih –
neposredna
pogodba
Po Zakonu o
kmetijskih
zemljiščih –
neposredna
pogodba
Javna
dražba

59 m2
50 m2
8222 m2

Predvidena
sredstva (v
EUR)

2.470,00

4.600,00

4.531,00

423,12

15.000,00
4.500,00
3

92
91/1
91/2
*24
94/12
96/2
93/1

9.

10.

541/5
541/4

482
Mali Okič

481
Slatina

3296 m2
182 m2
1870 m2
58 m2
6532 m2
3153 m2
1170 m2
753 m2
2285 m2

pašnik
gozd
gozd
stavbišče
pašnik
gozd
gozd
gozd
gozd

zemljiščih –
neposredna
pogodba
Javna
dražba
14.739,19

Po Zakonu o
kmetijskih
zemljiščih –
neposredna
pogodba

3.123,00

Občina Cirkulane bo z namenom in ciljem zagotoviti prihodke v proračunu za leto 2018
prodala v nadaljevanju predlagane nepremičnine, ki obsegajo stavbna in druga
zemljišča. Nepremičnine se bodo prodajale v skladu z Zakonom in Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki določata, da se
nepremičnine lahko prodajajo na podlagi javne dražbe, javnega zbiranja ponudb ali
neposredne pogodbe.
3. NAČRT ODDAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
Občina Cirkulane v letu 2018 namerava oddati v najem polovico poslovnega prostora
v stavbi 474-289 na naslovu Cirkulane 58 v pritličju za poslovne namene.
4. NAČRT NAJEMA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
Občina Cirkulane v letu 2018 ne predvideva najema nepremičnega premoženja.

III. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM
1. NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v 5. odstavku 6. člena določa, da je odplačni način
pridobitve lastninske pravice na premičnem premoženju v posamični vrednosti nad
10.000 EUR v breme proračunskih sredstev mogoč na podlagi veljavnega načrta
pridobivanja premičnega premoženja.
Načrt pridobivanja premičnega premoženja zajema podatke o:
- vrsti premičnega premoženja,
4

-

okvirnem obsegu premičnega premoženja,
predvidenih sredstvih in
ekonomski utemeljenosti načrtovanega pridobivanja.

Občina Cirkulane v letu 2018 ne bo pridobivala premičnega premoženja.
2. NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM
Občina Cirkulane v letu 2018 ne bo razpolagala s premičnim premoženjem.

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12) in na
podlagi 14. člena Statuta občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je
občinski svet občine Cirkulane na ___. redni seji, dne ______ sprejel
SKLEP
o sprejemu letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja
in letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Cirkulane za leto 2018
1. člen
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja in letni
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Cirkulane za leto 2018.
2. člen
Župan sklepa pravne posle ravnanja s stvarnim premoženjem na podlagi sprejetih letnih
načrtov pridobivanja stvarnega premoženja in letnih načrtov razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Cirkulane.
3. člen
Občinskemu svetu Občine Cirkulane se enkrat letno poroča o realizaciji letnega načrta
pridobivanja stvarnega premoženja in letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Cirkulane.
5. člen
Ta sklep začne veljati takoj.
Številka:
Datum:
Župan občine Cirkulane
Janez Jurgec
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OBČINA CIRKULANE

Cirkulane 58
2282 Cirkulane
Telefon: 02/ 795 34 20
Telefax: 02/ 795 34 21
Email: tajnistvo@cirkulane.si
obcina.cirkulane@cirkulane.si

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA
OBČINE CIRKULANE
ZA LETI 2018 IN 2019

I. UVOD
Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v
skladu s kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 74/09).
Za pripravo kadrovskega načrta se smiselno uporablja tudi Pravilnik o vsebini in postopkih za
pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur.l. RS 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09).
S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v
številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let.
V skladu s Pravilnikom o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov je
kadrovski načrt sestavljen iz tabelarnega dela in obrazložitve ter se pripravi na predpisanem
obrazcu. Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki
obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz
proračuna. V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta je potrebno navesti število
zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31.
decembra tekočega leta ter predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve leti.
Dovoljeno število zaposlenih vključuje:
- število funkcionarjev
- število zaposlenih za določen čas v kabinetu župana po 1. točki prvega odstavka 68.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- uradno prečiščeno
besedilo in 65/08)
- število zaposlenih za nedoločen čas, preračunano na polni delovni čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne
javne uslužbence, preračunano na polni delovni čas.
Med proračunskim obdobjem se v skladu s 45. členom ZJU kadrovski načrt lahko spremeni,
če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z
obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za novo
zaposlitev.

II. PRAVNE PODLAGE
-

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo,
65/08 in 74/09)
Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni
list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09)
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cirkulane (Uradno
glasilo slovenskih občin št. 3/07)

III. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2018, 2019
Zakon o javnih uslužbencih opredeljuje tudi sistemizacijo delovnih mest, ki jo določi župan. Iz
Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih državne
uprave in pravosodnih organih izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom
sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih
plačuje delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom tako, da skupno število sistemiziranih
delovnih mest ne sme biti višje od števila delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu.

Kadrovski načrt za leti 2018, 2019 se ne spreminja po številu dovoljenih zaposlitev glede na
dopolnjen kadrovski načrt za leti 2017, 2018, sprememba je le v spremembi zaposlitev dveh
zaposlitev za nedoločen čas, saj so zaposlitve uslužbencev nujne za nemoten delovni proces
(zagotavljanje kontinuitete dela zaradi zdravstvenih težav enega od zaposlenih), delovna
zakonodaja pa nam prepoveduje veriženje pogodb za določen čas, če je potreba po delavcu
konstantna. Prav tako je potrebno za izvajanje nalog, ki jih nalaga področna zakonodaja
lokalnim skupnostim, imeti v občinski upravi kakovosten in številčno dovolj velik kader, saj je
pri pripravi in izvedbi projektov potrebno sodelovanje ljudi iz različnih strokovnih področij. Cilj
občinske uprave je delovati v korist občanov, ki živijo na območju občine in vseh lastnikov, ki
imajo lastnino na območju občine Cirkulane.
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STANJE ZAPOSLENOSTI NA DAN 31.12.2017
Na dan 31.12.2017 so zaposleni 3 uradniki in 3 strokovno tehnični delavci in 1 strokovno
tehnična delavka za določen čas.

Dovoljeno
število
zaposlenih za
določen čas in
čas, krajši od
polnega
31.12.2019

0

DOVOLJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2018
Na dan 31.12.2017 je dovoljeno stanje zaposlenih 1 poklicni funkcionar, 5 uradnikov in 4
strokovno tehnični delavci za nedoločen čas.

DOVOLJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2019
Na dan 31.12.2019 je dovoljeno stanje zaposlenih1 poklicni funkcionar, 5 uradnikov in 4
strokovno tehnična delovna mesta.
JAVNA DELA
Če bo Zavod za zaposlovanje objavil razpis za javna dela ali katere druge razpise, se bo
občina prijavila na razpis. Sredstva za lastni del financiranja plač javnih delavcev so
planirana v proračunu za leto 2018.
V letih 2018 in 2019 bo občina omogočila opravljanje obvezne delovne prakse kakšnemu
dijaku/inji oziroma študentu/ki, našim občanom, ki je zanje pogoj za napredovanje v višji
letnik, zelo so za tako obliko sodelovanja in pomoči zainteresirane tudi srednje šole in
fakultete. Le-te sprejemamo na podlagi vlog.
Župan občine Cirkulane
Janez JURGEC

UVOD
Proračun občine Cirkulane je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter
drugi izdatki občine za leto 2018.
Pri pripravi proračuna za letošnje leto smo upoštevali vsa izhodišča prejeta od Ministrstva za finance,
in sicer:
− Globalne makroekonomske okvirje razvoja Slovenije,
− Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2018 in 2019.
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. Pri pripravi predloga proračuna
smo izhajali iz podatka o višini povprečnine v višini 551 EUR.
Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v
višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren
obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini med 70% dohodnine in primernim
obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam
razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave
in sicer le ta pripada občinam, katerih obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od
primerne porabe.
Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s
prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnino) ne more financirati svoje primerne porabe.
V skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB in 110/11-ZDIU12) je predloženi
proračun pripravljen v naslednji vsebini in strukturi:
I.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
- po ekonomski klasifikaciji:
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja

II.

POSEBNI DEL PRORAČUNA
- po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:
- področjih proračunske porabe,
- glavnih programih,
- podprogramih,
- proračunskih postavkah in
- kontih;

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV.

OBRAZLOŽITEV
- splošnega dela proračuna
- posebnega dela proračuna
- načrta razvojnih programov.

V splošnem in posebnem delu je prikazan proračun za leto 2017, ocena realizacije prejemkov in
izdatkov za leto 2017 in načrt prejemkov in izdatkov za leto 2018.
Načrt razvojnih programov je pripravljen za obdobje 2018 do 2021.
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PRORAČUN OBČINE CIRKULANE ZA LETO 2018
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Indeks

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

2.264.138
1.870.411

2.334.502
1.881.644

3.676.984
1.999.692

157,5
106,3

70 DAVČNI PRIHODKI

1.745.571

1.753.804

1.870.852

106,7

700 Davki na dohodek in dobiček

1.622.471

1.610.984

1.717.782

106,6

1.622.471

1.610.984

1.717.782

106,6

99.900

107.120

107.470

100,3

82.650

84.900

85.150

100,3

100

10

10

100,0

3.100

6.410

6.510

101,6

14.050

15.800

15.800

100,0

23.200

35.700

45.600

127,7

500

300

300

100,0

22.700

35.400

45.300

128,0

124.840

127.840

128.840

100,8

76.100

74.800

75.800

101,3

1.000

1.000

1.000

100,0

75.100

73.800

74.800

101,4

2.000

2.800

2.800

100,0

2.000

2.800

2.800

100,0

712 Globe in druge denarne kazni

10.140

4.140

4.140

100,0

7120 Globe in druge denarne kazni

10.140

4.140

4.140

100,0

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

7000 Dohodnina

703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine
7031 Davki na premičnine
7032 Davki na dediščine in darila
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
7103 Prihodki od premoženja

711 Takse in pristojbine
7111 Upravne takse in pristojbine
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

714 Drugi nedavčni prihodki

Indeks

36.600

46.100

46.100

100,0

7141 Drugi nedavčni prihodki

36.600

46.100

46.100

100,0

72 KAPITALSKI PRIHODKI

72.416

77.916

67.504

86,6

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

4.600

10.100

0

0,0

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

4.600

10.100

0

0,0

67.816

67.816

67.504

99,5

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

17.125

17.125

47.904

279,7

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

50.691

50.691

19.600

38,7

74 TRANSFERNI PRIHODKI

321.311

374.942

1.609.788

429,3

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

246.830

234.536

558.146

238,0

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

216.830

234.536

558.146

238,0

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

30.000

0

0

---

74.481

140.406

1.051.642

749,0

74.481

140.406

1.051.642

749,0

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

2.291.958

2.674.282

4.101.520

153,4

40 TEKOČI ODHODKI

792.685

831.465

840.191

101,1

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

190.040

196.440

212.040

107,9

154.000

159.550

171.050

107,2

8.500

9.500

9.500

100,0

4002 Povračila in nadomestila

13.400

13.400

15.100

112,7

4003 Sredstva za delovno uspešnost

12.000

12.000

14.400

120,0

4004 Sredstva za nadurno delo

1.000

1.000

1.000

100,0

4009 Drugi izdatki zaposlenim

1.140

990

990

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Indeks

32.800

31.830

34.030

106,9

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

16.500

16.530

17.930

108,5

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

14.900

13.900

14.500

104,3

4012 Prispevek za zaposlovanje

170

170

170

100,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo

230

230

230

100,0

1.000

1.000

1.200

120,0

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

402 Izdatki za blago in storitve

541.845

551.195

570.121

103,4

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

69.350

70.700

73.200

103,5

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

26.800

27.400

27.500

100,4

4023 Prevozni stroški in storitve

2.000

1.500

1.500

100,0

4024 Izdatki za službena potovanja

1.070

1.070

1.070

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

312.725

322.725

306.901

95,1

4029 Drugi operativni odhodki

129.900

127.800

159.950

125,2

4.000

4.000

0

0,0

4.000

4.000

0

0,0

24.000

48.000

24.000

50,0

24.000

48.000

24.000

50,0

403 Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

409 Rezerve
4091 Proračunska rezerva
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
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207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

41 TEKOČI TRANSFERI

817.077

803.857

817.825

101,7

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

539.765

534.865

553.654

103,5

3.600

3.600

3.600

100,0

536.165

531.265

550.054

103,5

74.700

73.700

72.150

97,9

74.700

73.700

72.150

97,9

202.612

195.292

192.021

98,3

4130 Tekoči transferi občinam

21.050

20.000

22.120

110,6

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

37.200

37.200

37.000

99,5

144.362

138.092

132.901

96,2

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

604.596

961.360

2.371.185

246,7

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

604.596

961.360

2.371.185

246,7

19.000

16.500

6.000

36,4

3.500

4.500

4.500

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

452.398

756.772

2.070.675

273,6

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

109.199

163.089

259.009

158,8

500

500

1.000

200,0

20.000

20.000

30.000

150,0

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

77.600

77.600

72.320

93,2

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

77.600

77.600

58.800

75,8

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

22.600

22.600

3.800

16,8

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

55.000

55.000

55.000

100,0

0

0

13.520

---

0

0

13.520

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
4119 Drugi transferi posameznikom

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

413 Drugi tekoči domači transferi

4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

4207 Nakup nematerialnega premoženja
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Indeks
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I. - II.)

Indeks

(PRORAČUNSKI PRIMANJK

(3)/(2)

-27.820

-339.780

-424.535

124,9

-23.820

-335.780

-424.535

126,4

260.649

246.322

341.677

138,7

(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

Stran 22 od 24

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

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

0

0

0

---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

0

0

---

750 Prejeta vračila danih posojil

0

0

0

---

0

0

0

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

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

Indeks

0

0

0

---

Stran 23 od 24

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

0

108.841

72.361

66,5

50 ZADOLŽEVANJE

0

108.841

72.361

66,5

500 Domače zadolževanje

0

108.841

72.361

66,5

0

108.841

72.361

66,5

81.970

81.970

10.462

12,8

55 ODPLAČILA DOLGA

81.970

81.970

10.462

12,8

550 Odplačila domačega dolga

81.970

81.970

10.462

12,8

81.970

81.970

0

0,0

0

0

10.462

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.)

Indeks

-109.790

-312.909

-362.636

115,9

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-81.970

26.871

61.899

230,4

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

27.820

339.780

424.535

124,9

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET

109.790

416.047

362.636

Stran 24 od 24

PRORAČUN OBČINE CIRKULANE ZA LETO 2018
II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Cirkulane za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000

(3)/(2)

OBČINSKI SVET

15.500

15.500

40.500 261,3

01

POLITIČNI SISTEM

15.500

15.500

40.500 261,3

0101

Politični sistem

15.500

15.500

40.500

15.500

15.500

15.500

100,0

8.000

8.000

8.000

100,0

8.000

8.000

8.000

100,0

5.500

5.500

5.500

100,0

5.500

5.500

5.500

100,0

2.000

2.000

2.000

100,0

2.000

2.000

2.000

100,0

0

0

25.000

---

0

0

25.000

---

0

0

25.000

---

01019001 Dejavnost občinskega sveta
010101 Sejnine svetnikov
4029 Drugi operativni odhodki

010102 Sejnine odborov in komisij
4029 Drugi operativni odhodki

010104 Financiranje politični strank
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
010107 Izvedba volitev
4029 Drugi operativni odhodki

261,3

Stran: 25 od 44

A. Bilanca odhodkov
2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

NADZORNI ODBOR

3.300

3.300

3.300 100,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.300

3.300

3.300 100,0

0203

Fiskalni nadzor

3.300

3.300

3.300

100,0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

3.300

3.300

3.300

100,0

020301 Sejnine nadzornega odbora

3.300

3.300

3.300

100,0

3.300

3.300

3.300

100,0

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000

4029 Drugi operativni odhodki

(3)/(2)

Stran: 26 od 44

A. Bilanca odhodkov
3000 - ŽUPAN

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000

(3)/(2)

ŽUPAN

43.600

43.600

43.600 100,0

01

POLITIČNI SISTEM

43.600

43.600

43.600 100,0

0101

Politični sistem

43.600

43.600

43.600

100,0

43.600

43.600

43.600

100,0

33.000

33.000

33.000

100,0

33.000

33.000

33.000

100,0

10.600

10.600

10.600

100,0

10.600

10.600

10.600

100,0

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
010105 Sejnine župana in podžupana
4029 Drugi operativni odhodki

010106 Izdatki za reprezentanco
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Stran: 27 od 44

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000

OBČINSKA UPRAVA
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040302 Občinski in ostali prazniki
4029 Drugi operativni odhodki

040303 Sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

(3)/(2)

2.229.558

2.611.882

4.014.120 153,7

24.300

24.300

25.400 104,5

24.300

24.300

25.400

104,5

24.300

24.300

25.400

104,5

14.300

14.300

14.300

100,0

14.300

14.300

14.300

100,0

10.000

10.000

11.100

111,0

10.000

10.000

11.100

111,0

05

ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

2.000

2.000

2.000 100,0

0502

Znanstveno - raziskovalna dejavnost

2.000

2.000

2.000

100,0

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

2.000

2.000

2.000

100,0

2.000

2.000

2.000

100,0

2.000

2.000

2.000

100,0

372.360

398.240

0

0

500

---

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

0

0

500

---

060101 Sofinanciranje delovanja LAS

0

0

500

---

0

0

500

---

37.050

36.000

38.120

105,9

16.000

16.000

16.000

100,0

16.000

16.000

16.000

100,0

16.000

16.000

16.000

100,0

050201 ZRS Bistra
4133 Tekoči transferi v javne zavode

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0601

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

4029 Drugi operativni odhodki

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
060202 Delovanje vaških odborov
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

399.760 100,4

Stran: 28 od 44

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

21.050

20.000

22.120

110,6

21.050

20.000

22.120

110,6

21.050

20.000

22.120

110,6

335.310

362.240

361.140

99,7

280.810

286.240

304.140

106,3

145.900

148.900

164.700

110,6

124.000

127.000

138.500

109,1

7.900

7.900

9.600

121,5

12.000

12.000

14.400

120,0

4004 Sredstva za nadurno delo

1.000

1.000

1.000

100,0

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

1.000

1.000

1.200

120,0

35.500

38.050

38.050

100,0

30.000

32.550

32.550

100,0

5.500

5.500

5.500

100,0

108,3

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
06029002 Delovanje zvez občin
060201 Stroški skupne občinske uprave
4130 Tekoči transferi občinam

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
06030101 Plače, prevoz,prehrana,uspešnost delavci
4000 Plače in dodatki
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspešnost

06030104 Plače, prevoz, prehrana, uspešnost JD
4000 Plače in dodatki
4002 Povračila in nadomestila

06030201 Prispevki na plače redno zaposl.

25.150

24.150

26.150

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

13.000

13.000

14.400

110,8

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

11.800

10.800

11.400

105,6

4012 Prispevek za zaposlovanje

150

150

150

100,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo

200

200

200

100,0

06030204 Prispevki na plače JD

6.650

6.680

6.680

100,0

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.500

3.530

3.530

100,0

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

3.100

3.100

3.100

100,0

4012 Prispevek za zaposlovanje

20

20

20

100,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo

30

30

30

100,0

8.800

9.790

9.790

100,0

8.500

9.500

9.500

100,0

4009 Drugi izdatki zaposlenim

300

290

290

100,0

060305 Solidarnostne pomoči, odpravnine

840

700

700

100,0

4009 Drugi izdatki zaposlenim

840

700

700

100,0

060304 Regres, jubilejne nagrade
4001 Regres za letni dopust

Stran: 29 od 44

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)
100,2

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
060306 Drugi operativni stroški

55.900

55.900

56.000

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

14.000

15.500

15.500

100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

12.300

12.900

13.000

100,8

4023 Prevozni stroški in storitve

2.000

1.500

1.500

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

27.600

26.000

26.000

100,0

1.070

1.070

1.070

100,0

1.070

1.070

1.070

100,0

1.000

1.000

1.000

100,0

1.000

1.000

1.000

100,0

54.500

76.000

57.000

75,0

30.000

40.000

40.000

100,0

30.000

40.000

40.000

100,0

5.000

19.000

10.000

52,6

5.000

19.000

10.000

52,6

19.500

17.000

7.000

41,2

19.000

16.500

6.000

36,4

500

500

1.000

200,0

43.600

43.600

24.800

56,9

43.600

43.600

24.800

56,9

43.600

43.600

24.800

56,9

14.000

14.000

14.000

100,0

14.000

14.000

14.000

100,0

060307 Izdatki za službena potovanja
4024 Izdatki za službena potovanja

060308 Stroški seminarjev
4029 Drugi operativni odhodki

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
060309 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov
4025 Tekoče vzdrževanje

060310 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

060311 Nakup računalniške in druge opreme
4202 Nakup opreme
4207 Nakup nematerialnega premoženja

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
070302 Požarna varnost
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

070303 Civilna zaščita

7.000

7.000

7.000

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

2.500

2.500

2.500

100,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1.000

0

0

---

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

3.500

4.500

4.500

100,0

Stran: 30 od 44

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

3.600

3.600

3.800

105,6

3.600

3.600

3.800

105,6

19.000

19.000

0

0,0

19.000

19.000

0

0,0

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
070304 Transfer požarne takse
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

070305 Nakup gasilskega vozila
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

3.850

3.850

3.850 100,0

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

3.850

3.850

3.850

100,0

3.850

3.850

3.850

100,0

3.850

3.850

3.850

100,0

3.700

3.700

3.850

104,1

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

150

150

0

0,0

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

17.000

17.000

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

17.000

17.000

15.000

88,2

17.000

17.000

15.000

88,2

17.000

17.000

15.000

88,2

2.000

2.000

0

0,0

15.000

15.000

15.000

100,0

0

0

4.500

---

0

0

4.500

---

0

0

4.500

---

4029 Drugi operativni odhodki

0

0

4.000

---

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0

0

500

---

08029001 Prometna varnost
080201 Svet za preventivo in vzgojo v CP
4029 Drugi operativni odhodki

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
110201 Sredstva namenjena kmetijstvu
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
110202 Varstvo rastlin in živali

19.500 114,7

Stran: 31 od 44

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

(3)/(2)

581.660

720.050

581.660

720.050

954.911

132,6

235.000

235.000

225.000

95,7

130.000

160.000

150.000

93,8

130.000

160.000

150.000

93,8

95.000

65.000

65.000

100,0

95.000

65.000

65.000

100,0

10.000

10.000

10.000

100,0

10.000

10.000

10.000

100,0

328.660

467.050

712.911

152,6

13020304 Dovozna cesta Gruškovec preplastitev

16.000

17.150

0

0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16.000

17.150

0

0,0

37.640

67.300

0

0,0

37.640

67.300

0

0,0

56.000

58.600

0

0,0

56.000

58.600

0

0,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
130201 Vzdrževanje cest
4025 Tekoče vzdrževanje

130202 Zimska služba
4025 Tekoče vzdrževanje

130203 Intervencijska sredstva
4025 Tekoče vzdrževanje

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13020326 JP 603021, JP 603081 Cesta Jurgec - Gruškovec- delno
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13020336 JP 603771 in JP 603661 Cesta Gradišča Milošič - Hum- delno
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13020338 Cesta Gruškovec - Jerenec - Brezovec - Kramberger

954.911 132,6

44.900

42.500

0

0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

44.900

42.500

0

0,0

13020342 JP 602921 Cesta Brezovec - Kolednik

0

40.000

0

0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0

40.000

0

0,0

0

0

33.520

---

0

0

33.520

---

16.000

14.000

0

0,0

16.000

14.000

0

0,0

13020347 Cesta Paradiž Ban
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13020349 Cesta Pristava - Kumer
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Stran: 32 od 44

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

52.000

65.700

0

0,0

52.000

65.700

0

0,0

7.500

0

0

---

7.500

0

0

---

12.000

27.800

0

0,0

12.000

27.800

0

0,0

19.200

22.000

0

0,0

19.200

22.000

0

0,0

17.420

18.000

0

0,0

17.420

18.000

0

0,0

13020360 Preplastitev LC 456231 Pristava Žuran - Tlačine

0

0

120.000

---

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0

0

120.000

---

0

10.000

0

0,0

0

10.000

0

0,0

0

0

65.000

---

0

0

65.000

---

0

0

18.500

---

0

0

18.500

---

0

0

293.391

---

0

0

293.391

---

50.000

30.000

62.500

208,3

50.000

30.000

62.500

208,3

222,2

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13020352 Cesta Medribnik - Tušek
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13020354 Cesta Medribnik - Kolednik
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13020355 Cesta Meje - Adam
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13020356 Cesta Žuran Brezovec
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13020357 Cesta Meje Arbeiter
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13020364 Ureditev dostopa iz smeri Gradišč - občina
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13020365 Preplastitev JP 603621 Gradišča (Cirkulane Šumica)
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13020368 Cesta Gradišča 20 a-h
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

130207 Halo si za bike
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

130208 Ureditev parkirišč v Cirkulanah
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

130209 Sanacija plazov

(3)/(2)

0

54.000

120.000

4091 Proračunska rezerva

0

24.000

0

0,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

0

30.000

120.000

400,0

Stran: 33 od 44

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

18.000

18.000

17.000

94,4

13.000

13.000

12.000

92,3

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

9.000

9.000

9.000

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

4.000

4.000

3.000

75,0

5.000

5.000

5.000

100,0

5.000

5.000

5.000

100,0

85.167

393.888

15.000

323.722

1.403.026

15.000

323.722

1.403.026

433,4

0

308.722

1.388.026

449,6

0

308.722

1.388.026

449,6

15.000

15.000

15.000

100,0

15.000

15.000

15.000

100,0

70.167

70.167

127.509

181,7

70.167

70.167

127.509

181,7

13.500

13.500

15.000

111,1

13.500

13.500

15.000

111,1

56.667

56.667

91.509

161,5

56.667

56.667

91.509

161,5

0

0

11.000

---

0

0

11.000

---

0

0

10.000

---

0

0

10.000

---

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13029004 Cestna razsvetljava
130204 Vzdrževanje javne razsvetljave

130205 Izgradnja javne razsvetljave
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
140201 Razširitev ekonomsko - poslovne cone v Dolanah
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

140202 Sredstva namenjena gospodarstvu
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
140302 Promocija občine
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

140307 Haloška kulinarika, vino in aktivna sprostitev KUL-GIB
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

140308 Pohodna pot sv.Ana
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

140309 Spodbujanje turistične ponudbe
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

(3)/(2)

1.530.536 388,6
433,4

Stran: 34 od 44

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
150201 Urejanje okolja
4029 Drugi operativni odhodki

150202 Okoljevarstvene akcije
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

150203 Sanacija divjih odlagališč

(3)/(2)

119.800

74.300

74.300 100,0

119.800

74.300

74.300

100,0

64.000

18.500

18.500

100,0

16.000

16.000

16.000

100,0

16.000

16.000

16.000

100,0

2.500

2.500

2.500

100,0

2.500

2.500

2.500

100,0

500

0

0

---

4029 Drugi operativni odhodki

500

0

0

---

150204 Zbirni center za odpadke

45.000

0

0

---

45.000

0

0

---

55.800

55.800

55.800

100,0

30.800

30.800

30.800

100,0

30.800

30.800

30.800

100,0

25.000

25.000

25.000

100,0

25.000

25.000

25.000

100,0

85.500

88.000

20.000

20.000

20.000

100,0

20.000

20.000

20.000

100,0

20.000

20.000

20.000

100,0

20.000

20.000

20.000

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
150205 Vzdrževanje čistilne naprave in kanalizacije
4025 Tekoče vzdrževanje

150211 Individualne čistilne naprave
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje
160201 Prostorski in razvojni načrti
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

90.000 102,3

Stran: 35 od 44

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

53.500

56.000

58.000

103,6

25.000

27.500

27.500

100,0

25.000

27.500

27.500

100,0

25.000

27.500

27.500

100,0

28.500

28.500

28.500

100,0

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
160303 Invest.vzdrževanje vodovod.omrežja
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
160301 Vzdrževanje pokopališča

8.500

8.500

8.500

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

5.500

5.500

5.500

100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

3.000

3.000

3.000

100,0

20.000

20.000

5.000

25,0

20.000

20.000

5.000

25,0

0

0

15.000

---

0

0

15.000

---

0

0

2.000

---

0

0

2.000

---

0

0

2.000

---

12.000

12.000

12.000

100,0

12.000

12.000

12.000

100,0

12.000

12.000

12.000

100,0

12.000

12.000

12.000

100,0

41.700

44.200

41.700

44.200

52.120

117,9

37.200

37.200

45.120

121,3

37.200

37.200

37.000

99,5

37.200

37.200

37.000

99,5

160302 Ureditev pokopališča
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

160305 Žarni zid
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16039004 Praznično urejanje naselij
160307 Praznična okrasitev naselij
4029 Drugi operativni odhodki

1606

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
160602 Geodetske in notarske storitve
4029 Drugi operativni odhodki

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707

Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
170701 Zdravstveno zavarovanje nezaposlenih
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

52.120 117,9

Stran: 36 od 44

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
170703 Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra Ptuj
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

17079002 Mrliško ogledna služba
170702 Mrliško ogledna služba
4133 Tekoči transferi v javne zavode

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

(3)/(2)

0

0

8.120

---

0

0

8.120

---

4.500

7.000

7.000

100,0

4.500

7.000

7.000

100,0

4.500

7.000

7.000

100,0

140.788

96.900

5.000

5.000

5.000
5.000

147.658 152,4
5.000

100,0

5.000

5.000

100,0

5.000

5.000

100,0

5.000

5.000

5.000

100,0

Programi v kulturi

49.300

49.150

55.170

112,3

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

24.750

24.750

30.770

124,3

180301 Programski materialni stroški

24.750

24.750

25.370

102,5

4133 Tekoči transferi v javne zavode

24.750

24.750

25.370

102,5

0

0

5.400

---

0

0

5.400

---

14.800

14.800

13.800

93,2

12.500

12.500

12.500

100,0

12.500

12.500

12.500

100,0

2.300

2.300

1.300

56,5

2.300

2.300

1.300

56,5

18029001 Nepremična kulturna dediščina
180201 Kulturni spomeniki in obeležja
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

1803

180308 Sofinanciranje nabave bibliobusa
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

18039003 Ljubiteljska kultura
180302 Dotacije kulturnim društvom
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

180303 Sklad RS za ljubiteljsko kulturo
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Stran: 37 od 44

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
187 - SP2017
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210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
180304 Občinski časopis
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

180305 Občinska kronika
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
180501 Tekmovalni šport
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

180502 Šolski šport
4133 Tekoči transferi v javne zavode

180503 Športne prireditve
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

180504 Šport mladih - redna vadba
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

180507 Vzdrževanje športnih objektov

(3)/(2)

9.750

9.600

10.600

110,4

9.000

9.000

10.000

111,1

9.000

9.000

10.000

111,1

750

600

600

100,0

750

600

600

100,0

86.488

42.750

87.488

204,7

86.488

42.750

87.488

204,7

9.000

9.000

9.000

100,0

9.000

9.000

9.000

100,0

1.300

1.300

1.300

100,0

1.300

1.300

1.300

100,0

1.350

1.350

1.350

100,0

1.350

1.350

1.350

100,0

5.500

5.500

5.500

100,0

5.500

5.500

5.500

100,0

10.600

10.600

11.600

109,4

4025 Tekoče vzdrževanje

1.000

1.000

2.000

200,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

9.600

9.600

9.600

100,0

58.738

15.000

58.738

391,6

58.738

15.000

58.738

391,6

180509 Posodobitev večnamenskega športnega igrišča v Cirkulanah
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Stran: 38 od 44
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(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci
190201 Vrtec Cirkulane
4025 Tekoče vzdrževanje
4119 Drugi transferi posameznikom
4133 Tekoči transferi v javne zavode

190202 Vrtec Ptuj
4119 Drugi transferi posameznikom

190203 Vrtec Videm
4119 Drugi transferi posameznikom

190212 Vrtec Lenart
4119 Drugi transferi posameznikom

190214 Vrtec Markovci
4119 Drugi transferi posameznikom

190215 Vrtec Zavrč
4119 Drugi transferi posameznikom

190217 Vrtec Podlehnik
4119 Drugi transferi posameznikom

190218 Vrtec Semedela
4119 Drugi transferi posameznikom

190219 Vrtec Juršinci
4119 Drugi transferi posameznikom

190220 Zavod sv.Jerneja Slovenska Bistrica
4119 Drugi transferi posameznikom

(3)/(2)

486.084

480.204

456.935

95,2

280.385

275.885

285.575

103,5

280.385

275.885

285.575

103,5

228.625

228.625

218.935

95,8

11.925

11.925

6.101

51,2

212.055

212.055

211.964

100,0

4.645

4.645

870

18,7

22.560

22.560

22.560

100,0

22.560

22.560

22.560

100,0

2.000

0

7.100

---

2.000

0

7.100

---

2.000

0

0

---

2.000

0

0

---

18.900

18.900

18.900

100,0

18.900

18.900

18.900

100,0

0

0

2.640

---

0

0

2.640

---

6.300

0

0

---

6.300

0

0

---

0

3.600

3.840

106,7

0

3.600

3.840

106,7

0

2.200

3.400

154,6

0

2.200

3.400

154,6

0

0

3.200

---

0

0

3.200

---

Stran: 39 od 44

A. Bilanca odhodkov
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(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
190221 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev
4119 Drugi transferi posameznikom

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
190301 Kurjava
4133 Tekoči transferi v javne zavode

190302 Materialni in splošni stroški
4133 Tekoči transferi v javne zavode

190303 Tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4133 Tekoči transferi v javne zavode

190304 Dodatni programi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

190306 Nabava opreme
4133 Tekoči transferi v javne zavode

190307 Investicijsko vzdrževanje
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

190308 OŠ dr.Ljudevita Pivka
4133 Tekoči transferi v javne zavode

19039002 Glasbeno šolstvo
190309 Glasbena šola Ptuj
4133 Tekoči transferi v javne zavode

(3)/(2)

0

0

5.000

---

0

0

5.000

---

119.699

118.319

96.361

81,4

118.689

117.389

95.331

81,2

7.074

7.074

7.074

100,0

7.074

7.074

7.074

100,0

44.314

44.314

37.877

85,5

44.314

44.314

37.877

85,5

7.404

7.404

5.385

72,7

7.404

7.404

5.385

72,7

15.400

15.400

17.200

111,7

15.400

15.400

17.200

111,7

22.065

18.175

22.145

121,8

22.065

18.175

22.145

121,8

12.532

19.922

0

0,0

12.532

19.922

0

0,0

9.900

5.100

5.650

110,8

9.900

5.100

5.650

110,8

1.010

930

1.030

110,8

1.010

930

1.030

110,8

1.010

930

1.030

110,8

Stran: 40 od 44

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

86.000

86.000

75.000

87,2

86.000

86.000

75.000

87,2

86.000

86.000

75.000

87,2

86.000

86.000

75.000

87,2

197.750

197.350

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
1906

Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
190601 Šolski prevozi
4119 Drugi transferi posameznikom

(3)/(2)

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

13.600

13.600

13.600

100,0

20029001 Drugi programi v pomoč družini

13.600

13.600

13.600

100,0

13.600

13.600

13.600

100,0

3.600

3.600

3.600

100,0

10.000

10.000

10.000

100,0

184.150

183.750

194.750

106,0

78.850

68.450

66.350

96,9

55.350

55.350

55.350

100,0

55.350

55.350

55.350

100,0

9.500

9.500

11.000

115,8

9.500

9.500

11.000

115,8

14.000

3.600

0

0,0

14.000

3.600

0

0,0

94.500

104.500

117.100

112,1

45.000

45.000

50.000

111,1

45.000

45.000

50.000

111,1

20.000

20.000

24.000

120,0

20.000

20.000

24.000

120,0

200407 Socialno varstvene pomoči
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
4119 Drugi transferi posameznikom

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov
200402 Plača družinskega pomočnika
4119 Drugi transferi posameznikom

200413 Društvo Sožitje Ptuj
4119 Drugi transferi posameznikom

200415 VDC NOVA GORICA
4119 Drugi transferi posameznikom

20049003 Socialno varstvo starih
200403 Dom upokojencev Ptuj
4119 Drugi transferi posameznikom

200404 Dom Lukavci
4119 Drugi transferi posameznikom

208.350 105,6

Stran: 41 od 44

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

12.000

22.000

25.200

114,6

12.000

22.000

25.200

114,6

15.000

15.000

15.000

100,0

15.000

15.000

15.000

100,0

2.500

2.500

2.900

116,0

2.500

2.500

2.900

116,0

5.500

5.500

6.000

109,1

3.000

3.000

3.000

100,0

3.000

3.000

3.000

100,0

2.500

2.500

3.000

120,0

2.500

2.500

3.000

120,0

5.300

5.300

5.300

100,0

5.300

5.300

5.300

100,0

5.300

5.300

5.300

100,0

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
200405 Zavod Dornava
4119 Drugi transferi posameznikom

200406 Pomoč na domu
4119 Drugi transferi posameznikom

200411 CSO Ormož
4119 Drugi transferi posameznikom

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
200408 Subvencije stanarin
4119 Drugi transferi posameznikom

200409 Stroški zastavonoša in govornika
4029 Drugi operativni odhodki

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
200410 Dotacije društvom
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

4.000

4.000

0

0,0

2201

Servisiranje javnega dolga

4.000

4.000

0

0,0

4.000

4.000

0

0,0

4.000

4.000

0

0,0

4.000

4.000

0

0,0

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
140305 Večnamenska turistično prireditvena dvorana
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine
230201 Obvezna rezerva
4091 Proračunska rezerva

(3)/(2)

24.000

24.000

24.000 100,0

24.000

24.000

24.000

100,0

24.000

24.000

24.000

100,0

24.000

24.000

24.000

100,0

24.000

24.000

24.000

100,0

Stran: 43 od 44

C. Račun financiranja
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
187 - SP2017

207 - RP2017

210 - OS2018

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000

(3)/(2)

OBČINSKA UPRAVA

81.970

81.970

10.462

12,8

14

GOSPODARSTVO

81.970

81.970

0

0,0

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

81.970

81.970

0

0,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
500101 Kredit NLB d.d.
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

81.970

81.970

0

0,0

81.970

81.970

0

0,0

81.970

81.970

0

0,0

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

0

0

10.462

---

2201

Servisiranje javnega dolga

0

0

10.462

---

0

0

10.462

---

13020341 JP 602951 Brezovec - Kruhekov breg - 1350 m

0

0

5.651

---

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

0

0

5.651

---

0

0

4.811

---

0

0

4.811

---

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

150210 Sekundarni kanalizacijski priključki Dolane
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

Stran: 44 od 44

Proračun občine Cirkulane
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 - 2021

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
4000
06

Začetek
Konec
financiranja financiranja

OBČINSKA UPRAVA
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB196-08-0007 Nabava opreme

99.200 01.01.2007

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva
OB196-08-0033 Investicijsko vzdrževanje

47.000 01.01.2008

30.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva

07

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

Po L. 2021

3.004.202

2.443.505

1.525.591

137.300

98.000

0

147.600

17.000

16.000

16.000

0

0

147.600

17.000

16.000

16.000

0

0

147.600

17.000

16.000

16.000

0

0

96.000

7.000

6.000

6.000

0

0

96.000

7.000

6.000

6.000

0

0

51.600

10.000

10.000

10.000

0

0

51.600

10.000

10.000

10.000

0

0

42.100

8.300

7.300

7.300

0

0

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

42.100

8.300

7.300

7.300

0

0

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

42.100

8.300

7.300

7.300

0

0

20.100

3.800

3.800

3.800

0

0

20.100

3.800

3.800

3.800

0

0

22.000

4.500

3.500

3.500

0

0

07039002

OB196-08-0008 Nabava gasilske opreme

17.300 01.01.2008

31.12.2020

PV - Transfer iz državnega proračuna
OB196-08-0022 Oprema za civilno zaščito

17.500 01.01.2008

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva

22.000

4.500

3.500

3.500

0

0

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

48.800

15.000

15.000

15.000

0

0

Program reforme kmetijstva in živilstva

48.800

15.000

15.000

15.000

0

0

48.800

15.000

15.000

15.000

0

0

48.800

15.000

15.000

15.000

0

0

48.800

15.000

15.000

15.000

0

0

398.164

717.911

1.013.291

5.000

5.000

0

398.164

717.911

1.013.291

5.000

5.000

0

353.164

712.911

1.008.291

0

0

0

1102
11029002

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB196-13-0010 Subvencije kmetijstvo

0 01.01.2013

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva

13

Leto 2018

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

11

v EUR
Pred L. 2018

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302
13029002

Cestni promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB196-12-0005 Cesta Paradiž Ban

60.000 01.01.2012
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Cirkulane - Predlog proračuna

31.12.2012

17.800

33.520

0

0

0

0

17.800

33.520

0

0

0

0

Stran 45 od 49

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB196-15-0001 Sanacija plazov

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

184.000 01.04.2015

31.12.2018

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB196-15-0006 Halo si za bike

612.061 01.01.2016

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB196-15-0007 Ureditev parkirišč

150.000 01.03.2017

30.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
OB196-16-0006 Preplastitev LC 102111 Lovski dom - Gruškovec

150.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
OB196-16-0007 Preplastitev LC 102091 Dolane ADK- Meglošak

99.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
OB196-16-0008 Preplastitev LC 456231 Pristava - Žuran - Tlačine

156.000 01.01.2019

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
OB196-16-0009 Preplastitev LC 102 081 Borl - Plešivica

102.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
OB196-16-0010 Modernizacija JP Pohorje - Pristava

42.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
OB196-16-0011 Modernizacija poti proti sv.Ani

30.000 01.01.2019

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
OB196-16-0017 Preplastitev JP 603621 Gradišča (Cirkulane Šumica)

40.260 01.01.2019

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
OB196-16-0018 Asfaltiranje JP 602181 Gradišča Vegan - Maroh

52.500 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
OB196-17-0003 Modernizacija JP 602911 Brezovec - Brlek

25.000 01.01.2019

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
OB196-17-0004 Modernizacija JP 603191 Medribnik - kapela Korenja

47.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
OB196-17-0005 Cesta Gradišča 20 a-h

18.500 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
OB196-17-0006 Preplastitev JP 603311 Cirkulane - Medribnik

90.000 01.01.2019

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
OB196-17-0007 Asfaltiranje JP 603071 Gruškovec 32

35.000 01.01.2019

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB196-10-0022 Javna razsvetljava

20.000 01.01.2011
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Cirkulane - Predlog proračuna

31.12.2011

v EUR
Pred L. 2018

Leto 2018

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

Po L. 2021

257.364

120.000

0

0

0

0

143.320
114.044

80.000
40.000

0
0

0
0

0
0

0
0

48.000

293.391

270.791

0

0

0

48.000
0

44.009
249.382

40.619
230.172

0
0

0
0

0
0
0

30.000

62.500

0

0

0

30.000

62.500

0

0

0

0

0

0

150.000

0

0

0

0

0

150.000

0

0

0

0

0

99.000

0

0

0

0

0

99.000

0

0

0

0

120.000

0

0

0

0

0

120.000

0

0

0

0

0

0

102.000

0

0

0

0

0

102.000

0

0

0

0

0

42.000

0

0

0

0

0

42.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

65.000

65.000

0

0

0

0

65.000

65.000

0

0

0

0

0

52.500

0

0

0

0

0

52.500

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

47.000

0

0

0

0

0

47.000

0

0

0

0

18.500

0

0

0

0

0

18.500

0

0

0

0

0

0

90.000

0

0

0

0

0

90.000

0

0

0

0

0

35.000

0

0

0

0

0

35.000

0

0

0

45.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

45.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

45.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
14

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB196-08-0005 Razširitev ekonomsko - poslovne cone Dolane

1.674.185 06.01.2017

31.12.2018

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB196-13-0009 Subvencije gospodarstvo

114.000 01.01.2013

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB196-12-0006 Prizidek k večnamenski turistično prireditveni dvo

212.400 01.01.2012

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
OB196-15-0003 Haloška kulinarika, vino in aktivna sprostitev KUL

170.000 01.03.2017

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB196-16-0014 Pohodna pot sv.Ana

11.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
OB196-16-0019 Spodbujanje turistične ponudbe

10.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

15

Leto 2018

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

Po L. 2021

421.788

1.515.536

225.000

15.000

15.000

0

362.722

1.403.026

15.000

15.000

15.000

0

362.722

1.403.026

15.000

15.000

15.000

0

308.722

1.388.026

0

0

0

0

33.642
174.154
100.925

255.988
364.073
767.965

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

54.000

15.000

15.000

15.000

15.000

0

54.000

15.000

15.000

15.000

15.000

0

59.067

112.509

210.000

0

0

0

59.067

112.509

210.000

0

0

0

2.400

0

210.000

0

0

0

2.400

0

210.000

0

0

0

56.667

91.509

0

0

0

0

17.186
39.481

57.215
34.294

0
0

0
0

0
0

0
0

0

11.000

0

0

0

0

0

11.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

25.000

25.000

70.000

25.000

25.000

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

25.000

25.000

70.000

25.000

25.000

0

1502
15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB196-15-0002 Zbirni center za odpadke

45.000 01.01.2017

31.12.2018

PV - Transfer iz druge občine
PV - Lastna proračunska sredstva
15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB196-16-0003 Individualne čistilne naprave

25.000 01.01.2017

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva

16

v EUR
Pred L. 2018

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602
16029003

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Prostorsko načrtovanje

OB196-08-0025 Prostorski in razvojni načrt

116.000 01.01.2008
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Cirkulane - Predlog proračuna

31.12.2020

0

0

45.000

0

0

0

0

0

45.000

0

0

0

0
0

0
0

30.000
15.000

0
0

0
0

0
0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

0

227.500

67.500

78.000

53.000

53.000

0

116.000

20.000

20.000

20.000

20.000

0

116.000

20.000

20.000

20.000

20.000

0

116.000

20.000

20.000

20.000

20.000

0

116.000

20.000

20.000

20.000

20.000

0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
1603

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Komunalna dejavnost

16039001

111.500

Oskrba z vodo

OB196-10-0018 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

64.500 01.01.2010

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva
16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB196-12-0007 Ureditev pokopališča

27.000 01.01.2012

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva
OB196-16-0013 Žarni zid

25.000 01.01.2019

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707

Drugi programi na področju zdravstva

17079001

Nujno zdravstveno varstvo

OB196-17-0001 Sofinanciranje Urgentnega centra Ptuj

8.119 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802
18029001

Ohranjanje kulturne dediščine
Nepremična kulturna dediščina

OB196-08-0027 Kulturni spomeniki in obeležja

67.000 01.01.2008

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva

1803
18039001

Programi v kulturi
Knjižničarstvo in založništvo

OB196-17-0002 Sofinanciranje bibliobusa

5.500 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

1805
18059001

Šport in prostočasne aktivnosti
Programi športa

OB196-16-0001 Posodobitev večnamenskega športnega igrišča v Cirk

58.738 26.08.2017
PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Cirkulane - Predlog proračuna

v EUR
Pred L. 2018

31.12.2018

Leto 2018

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

47.500

58.000

33.000

33.000

Po L. 2021

0

64.500

27.500

28.000

28.000

28.000

0

64.500

27.500

28.000

28.000

28.000

0

64.500

27.500

28.000

28.000

28.000

0

47.000

20.000

30.000

5.000

5.000

0

47.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

47.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

15.000

25.000

0

0

0

0

15.000

25.000

0

0

0

0

8.120

0

0

0

0

0

8.120

0

0

0

0

0

8.120

0

0

0

0

0

8.120

0

0

0

0

0

8.120

0

0

0

0

79.000

69.138

1.000

1.000

0

0

64.000

5.000

1.000

1.000

0

0

64.000

5.000

1.000

1.000

0

0

64.000

5.000

1.000

1.000

0

0

64.000

5.000

1.000

1.000

0

0

0

5.400

0

0

0

0

0

5.400

0

0

0

0

0

5.400

0

0

0

0

0

5.400

0

0

0

0

15.000

58.738

0

0

0

0

15.000

58.738

0

0

0

0

15.000

58.738

0

0

0

0

0
15.000

39.316
19.421

0
0

0
0

0
0

0
0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
19

Začetek
Konec
financiranja financiranja

IZOBRAŽEVANJE

1902
19029001

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrtci

OB196-08-0001 Vrtec Cirkulane

1.612.250 01.01.2008
PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
Skupaj NRP:

30.03.2019

v EUR
Pred L. 2018

Leto 2018

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

Po L. 2021

1.614.250

0

100.000

0

0

0

1.614.250

0

100.000

0

0

0

1.614.250

0

100.000

0

0

0

1.614.250

0

100.000

0

0

0

660.000
954.250

0
0

0
100.000

0
0

0
0

0
0

3.004.202

2.443.505

1.525.591

137.300

98.000

0

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

Občina Cirkulane - Predlog proračuna

Stran 49 od 49

OBČINA CIRKULANE
CIRKULANE 58, CIRKULANE

Kriteriji:
Programska klasifikacija (PK)

POSEBNI DEL PRORAČUNA 2018 - programska klasifikacija

Datum

22.11.2017
Stran 1

v EUR
OSN: 2018-1

Opis

01 POLITIČNI SISTEM
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
14 GOSPODARSTVO

1

84.100,00
3.300,00
25.400,00
2.000,00
399.760,00
24.800,00
3.850,00
19.500,00
954.910,95
1.530.535,93

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

74.300,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

90.000,00

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

52.120,00

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

147.657,79

19 IZOBRAŽEVANJE

456.935,19

20 SOCIALNO VARSTVO

208.350,00

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

24.000,00
4.101.519,86

PRORAČUN
za leto 2018

I. SPLOŠNI DEL

2

6

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
40 TEKOČI ODHODKI

6

41 TEKOČI TRANSFERI

7

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

8

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

8

7 RAZRED 7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI
70 DAVČNI PRIHODKI

9
9

71 NEDAVČNI PRIHODKI

10

72 KAPITALSKI PRIHODKI

11

74 TRANSFERNI PRIHODKI

11

C. RAČUN FINANCIRANJA

12

5 RAZRED 5 - RAČUN FINANCIRANJA

12

50 ZADOLŽEVANJE

12

55 ODPLAČILO DOLGA

12

II. POSEBNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

14
-1000 OBČINSKI SVET

14

01 POLITIČNI SISTEM

14

2000 NADZORNI ODBOR

17

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3000 ŽUPAN

17

18

01 POLITIČNI SISTEM

18

4000 OBČINSKA UPRAVA

21

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

21

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

22

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

23

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

30

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

31

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

33

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

35

14 GOSPODARSTVO

39

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

42

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

45

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

50

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

52

19 IZOBRAŽEVANJE

58

20 SOCIALNO VARSTVO

64

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

70

C. RAČUN FINANCIRANJA

71

4000 OBČINSKA UPRAVA

71

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

III.NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

71

73

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

73

0603 Dejavnost občinske uprave

73

3

OB196-08-0007 Nabava opreme

73

OB196-08-0033 Investicijsko vzdrževanje

73

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

73

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

73

OB196-08-0008 Nabava gasilske opreme

73

OB196-08-0022 Oprema za civilno zaščito

73

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

74

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

74

OB196-13-0010 Subvencije kmetijstvo

74

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

74

1302 Cestni promet in infrastruktura

74

OB196-12-0005 Cesta Paradiž Ban

74

OB196-13-0005 JP 602951 Brezovec - Kruhekov breg- 1350 M

74

OB196-15-0001 Sanacija plazov

74

OB196-15-0006 Halo si za bike

75

OB196-15-0007 Ureditev parkirišč

75

OB196-16-0008 Preplastitev LC 456231 Pristava - Žuran - Tlačine

75

OB196-16-0017 Preplastitev JP 603621 Gradišča (Cirkulane Šumica)

75

OB196-17-0005 Cesta Gradišča 20 a-h

76

OB196-10-0022 Javna razsvetljava

76

14 GOSPODARSTVO

76

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

76

OB196-08-0005 Razširitev ekonomsko - poslovne cone Dolane

76

OB196-13-0009 Subvencije gospodarstvo

77

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

77

OB196-15-0003 Haloška kulinarika, vino in aktivna sprostitev KUL-GIB

77

OB196-16-0014 Pohodna pot sv. Ana

77

OB196-16-0019 Spodbujanje turistične ponudbe

78

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

78

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

78

OB196-15-0008 Sekundarni kanalizacijski priključki Dolane

78

OB196-16-0003 Individualne čistilne naprave

78

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

78

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

78

OB196-08-0025 Prostorski in razvojni načrt

78

1603 Komunalna dejavnost

79

OB196-10-0018 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

79

OB196-12-0007 Ureditev pokopališča

79

OB196-16-0013 Žarni zid

79

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

79

1707 Drugi programi na področju zdravstva

79

OB196-17-0001 Sofinanciranje Urgentnega centra Ptuj

79

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

80

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

80

4

OB196-08-0027 Kulturni spomeniki in obeležja

80

1803 Programi v kulturi

80

OB196-17-0002 Sofinanciranje bibliobusa

80

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

80

OB196-16-0001 Posodobitev večnamenskega športnega igrišča v Cirkulanah

80

I. SPLOŠNI DEL
5

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

4.101.520 €

40 TEKOČI ODHODKI
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

840.191 €
212.040 €

Obrazložitev konta

Podskupina odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim zajema plače in dodatke, regres za
letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za povečan obseg dela 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 2018 je načrtovano v skladu z
obstoječo zakonodajo in veljavno sistemizacijo.
Sredstva so nekoliko višja kot v preteklem letu zaradi odprave plačnih anomalij v letu 2017 in
zaposlitve v skladu s predloženim kadrovskim načrtom.
Pri načrtovanju regresa za letni dopust smo uporabili višino regresa za leto 2018 v skladu z ZUJF.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

34.030 €

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 2018 predvidevamo 34.030 EUR. S tem bomo pokrili prispevke za
občinsko upravo in zaposlene javne delavce.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

570.121 €

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 posebni
material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih
stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, vzdrževanja računovodskih
programov, objave v uradnem glasilu, ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih
uporabnikov.
Največ sredstev tega ekonomskega namena se porabi za stroške tekočega vzdrževanja - predvsem
na račun vzdrževanja cest in zimske službe, ter tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in
dvoran.

409 REZERVE

24.000 €

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 2018 razporedilo
24.000 EUR sredstev. Sredstva v preteklih letih smo porabljali predvsem za sanacije plazov.
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41 TEKOČI TRANSFERI

817.825 €

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

553.654 €

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 2018 pa je odvisen
od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve cen. V skupni višini načrtujemo transfere
posameznikom in gospodinjstvom 553.654 EUR, kar je nekoliko višje kot v letu 2017. Od tega
3.600 EUR ponovno namenjamo za darila ob rojstvu otroka, vsa ostala sredstva 550.054 EUR pa
za druge transfere posameznikom.
Glede na sklenjene pogodbe za prevoze osnovnošolcev, pričakujemo nekoliko nižje stroške kot v
letu 2017. Najvišji dvig ( 10%) je potreben pri regresiranju oskrbe v domovih. Glede na težko
gospodarsko situacijo v državi in socialno stisko mnogih občanov, upamo, da bodo sredstva
zadostovala. Drugi transferi posameznikom so razdeljeni tako:
- regresiranje prevozov v šolo
- regresiranje oskrbe v domovih
- subvencioniranje stanarin
- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plač.star.

75.000 EUR
113.100 EUR
3.000 EUR
278.604 EUR

- izplačila družinskim pomočnikom

55.350 EUR

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

25.000 EUR.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
72.150 €
Obrazložitev konta

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transferje neprofitnemu sektorju. Sredstva
se namenjamo 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 transferji političnim strankam. Transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam
planiramo za leto 2018 v višini 72.150 EUR in so nekoliko nižji kot v proračunu 2017.
Sredstva so planirana glede na pridobljen Finančni plan Knjižnice Ptuj za leto 2018 in planirano
realizacijo v letu 2017.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

192.021 €

Obrazložitev konta

Kadar so prejemniki transferjev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se
tovrstna sredstva izkazujejo kot transfer neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne
organizacije, društva - kulturna, športna in druge neprofitne ustanove). Podlaga za izplačil je
prehodno izveden razpis in pogodba. V primeru, da je društvo registrirano kot društvo v javnem
interesu (pristojno ministrstvo), pa je možno tudi neposredno financiranje (npr. Rdeči križ).
Druge tekoče domače transferje v letu 2018 planiramo v višini

192.020 EUR in sicer :
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- za delovanje skupne občinske uprave namenjamo

22.120 EUR,

- za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje

37.000 EUR,

- za transferje v jav. zavode in druge izvaj. javnih služb

132.900 EUR.

Transferji 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.
Transferji so planirani glede na podane finančne plane SOU Ptuj in OŠ Cirkulane za vrtec in šolo
Cirkulane.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.371.185 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

2.371.185 €

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. V letu 2018 se za
investicijske odhodke namenja največji delež 58% vseh odhodkov. Realizacija pa je odvisna od
sofinanciranja investicij s strani države in evropskih sredstev.
Podrobneje so investicijski odhodki in transferji razloženi v načrtu razvojnih projektov.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

72.320 €

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI

5.400 €

Obrazložitev konta

Sredstva za investicijske transferje javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom v letu 2018
namenjamo Knjižnici Ivana Potrča Ptuj za nakup bibliobusa. Prispevek občin je izračunan glede
na število prebivalcev v višini 2,34 EUR na prebivalca.

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

58.800 €

Obrazložitev konta

Sredstva investicijskih transferjev so namenjena za transferje pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki. V letu 2018 so to:
- transfer požarne takse

3.800 EUR

- subvencije za gospodarstvo

15.000 EUR

- subvencije za kmetijstvo

15.000 EUR

- subvencije za izgradnjo individualnih čistilnih naprav 25.000 EUR.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUN.UPORABNIKOM

13.520 €

Obrazložitev konta

Za investicijske transferje proračunskim uporabnikom namenjamo 13.520 EUR sredstev. Sredstva
v višini 8.120 EUR so namenjeni za sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju, 5.400
EUR pa za sofinanciranje nakupa bibliobusa.
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7 RAZRED 7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI
3 .6 7 6 .9 8 4 €

70 DAVČNI PRIHODKI
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.870.852 €
1.717.782 €

Obrazložitev konta

Skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče prihodke, ki zajemajo vsa obvezna, nepovratna
in nepoplačljiva sredstva v dobro proračuna.
Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje
primerne porabe v višini 1.717.782 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. Načrtovana višina dohodnine zadostuje za planirani obseg primerne
porabe, zato nam v letu 2018 ne pripada finančna izravnava.
Povprečnina za leto 2018 je po predhodnih podatkih določena v višini 551 EUR, za leto 2019 pa
v višini 558 EUR.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

107.470 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje so davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na promet
nepremičnin in davki na dediščine in darila.
Davek na nepremičnine in premičnine zajema davek od premoženja stavb in prostorov za počitek
in rekreacijo ter davek na posest plovnih objektov in motornih vozil.
Davek na dediščine in darila plačuje fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali
premoženje, oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.
Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v
kateri nepremičnina leži. Naštete davke smo ocenili na podlagi dinamike gibanja v preteklih letih.
Med davki na premoženje v višini 107.470 EUR predstavljajo največji delež oz.
- 85.150 EUR davki na nepremičnine ( konto 7030). Večino sredstev (84.600 EUR) predstavljajo
prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavnega zemljišča v letu 2018. Ocenjujemo, da
bomo v letu 2018 prejeli tudi:
- 6.510 EUR davka na dediščine in darila (konto 7032),
-

10 EUR davka na premičnine (konto 7031) ter

- 15.800 EUR davka na promet nepremičnin in davčno premoženje (konto 7033).

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

45.600 €

Obrazložitev konta

V strukturi občinskih prihodkov predstavljajo domači davki na blago in storitve manj kot 1,3%
delež. V to skupino sodijo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitve.
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Davek na posebne storitve je davek od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba, v višini 15% od
vrednosti dobitka pri igrah na srečo.
V podskupini prihodkov drugi davki na uporabo blaga in storitev je praviloma najpomembnejši
prihodek od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Za leto
2018 so planirana sredstva v višini 44.800 EUR. Turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje
gozdnih cest in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, pa v strukturi
prihodkov ne predstavljajo pomembnega deleža, saj predstavljajo pod 0,01% skupnih prihodkov.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

128.840 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

75.800 €

Obrazložitev konta

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki iz naslova udeležbe na dobičku
(konto 7100) in dohodki od premoženja (konto 7103).
Udeležba na dobičku predstavljajo dividende KP Ptuj v višini 1.000 EUR, dohodki od premoženja,
ki so planirani v skupni višini 74.800 EUR pa predstavljajo:
- prihodke od najemnin za poslovne prostore

6.600 EUR,

- prihodki od najemnin za stanovanja

1.000 EUR,

- prihodki od drugih najemnin

40.000 EUR,

- prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice

27.000 EUR in

- prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini

200 EUR.

Največ sredstev pridobimo iz naslova najema lokalne javne infrastrukture in koncesij za vodne
pravice, manjši del pa za najemnine poslovnih prostorov in uporabo večnamenske in
večnamenske turistično prireditvene dvorane. Sredstva iz naslova najemnin stanovanj so v
primerjavi s preteklimi leti zaradi prodaje stanovanj nižja.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

2.800 €

Obrazložitev konta

Takse in pristojbine ureja Zakon o upravnih taksah. Planiramo jih v višini 2.800 EUR.

712 DENARNE KAZNI

4.140 €

Obrazložitev konta

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.
Načrtujemo jih v višini 4.000 EUR. V tem segmentu planiramo tudi globe za prekrške v višini 100
EUR in povprečnine na podlagi zakona o prekrških v višini 40 EUR.
Sredstva so planirana glede na realizacijo 2017.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

46.100 €

Obrazložitev konta

Druge nedavčne prihodke (konto 7141) za leto 2018 načrtujemo v višini 46.100 EUR, od katerih
največji delež pripada prihodkom od komunalnih prispevkov v višini 15.000 EUR in so po Zakonu
o stavbnih zemljiščih prispevki za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč.
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Drugi nedavčni prihodki v planiranem znesku 12.000 EUR predstavljajo grobnine za leto 2018.
Prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja smo za leto
2018 planirali v višini 8.500 EUR in gre predvsem za prispevke občanov za izvajanje določenih
programov na področju socialnega varstva.
Druge izredne nedavčne prihodke planiramo v višini 10.5000 EUR. Gre za prihodke, ki jih po
svoji vsebini ni mogoče uvrstiti med druge prihodke in predstavljajo izjemen dogodek (npr.
refundacije, povračila iz naslova pogrebnin ali povrnitve dela stroškov domske oskrbe ipd.)
Sredstva so planirana glede na realizacijo v letu 2017.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

67.504 €

722 PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER.PREMOŽENJA67.504 €
Obrazložitev konta

Kapitalske prihodke v letu 2018 načrtujemo iz naslova prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč
(konto 7221) v višini 19.600 EUR in iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov v višini
47.904 EUR.
Prodaje so zajete v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine Cirkulane v letu 2018.
Dejanska realizacija prihodkov je odvisna od tega, koliko predvidenega premoženja za prodajo v
letnem načrtu razpolaganja s premoženjem, bo dejansko prodanega.

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 TRANSFERNI
INSTITUCIJ

PRIHODKI

1.609.788 €

OD

DRUGIH

JAVNOFINANČNIH
558.146 €

Obrazložitev konta

Transferne prihodke proračuna 2018 planiramo v višini 558.146 EUR. Od tega planiramo
naslednje prihodke:
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije planiramo v višini 487.646 EUR:
- požarno takso
- sredstva 23. člena ZFO-1
- posodobitev večnam. šport. igrišča
- razširitev ekonomsko poslovne cone Dolane
- plazovi

3.800 EUR
108.541 EUR
39.316 EUR
255.988 EUR
80.000 EUR

- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna planiramo v višini 70.500 EUR. Gre za sredstva,
ki jih pridobimo iz naslova delne refundacije sredstev za družinske pomočnike, javna dela in
financiranje skupne občinske uprave.

741 PREJETA SRED.IZ DRŽAV.PRORAČUNA IZ SRE.PROR.EU1.051.642 €
Obrazložitev konta

Sredstva so planirana na podlagi do sedaj znanih informacij o odobritvi sredstev za posamezno
investicijo in oceni kandidatur občine, ki so ali bodo vložene na različne razpise.
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Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU planiramo v višini 1.051.642
EUR za naslednje projekte:
- Halo si za bike

249.382 EUR

- Razširitev ekonomsko poslovne cone Dolane

767.966 EUR

- Haloška kulinarika, vino in aktivna sprostitev KUL-GIB

34.294 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA
5 RAZRED 5 - RAČUN FINANCIRANJA
50 ZADOLŽEVANJE

61.899 €
8 2 .8 2 3 €
72.361 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

72.361 €

Obrazložitev konta

Glavni cilj zadolževanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno čim bolj ugodnega financiranja
proračun občine Cirkulane. Zadolževanje občine v letu 2018 predstavlja najeti kredit pri državnem
proračunu. Gre za povratna sredstva po 23.členu ZFO. Kredit je brezobresten z enoletnim
moratorijem in dobo odplačevanja 10 let. Sredstva bomo porabili za financiranje planiranih
investicij.

55 ODPLAČILO DOLGA

10.462 €

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

10.462 €

Obrazložitev konta

V letu 2018 se izteče moratorij za vračilo, v letu 2016, prejetih povratnih sredstev po 23.členu
ZFO. Glede na amortizacijski načrt, se sredstva vračajo 10 let v polletnih obrokih. Sredstva so bila
koriščena za naslednje projekte:
- JP 602951 Brezovec - Kruhekov breg

5.651 EUR in

- Sekundarni kanalizacijski priključki

4.811 EUR.
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II. POSEBNI DEL
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II. POSEBNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM

-

40.500 €

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

40.500 €

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) so 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) so 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.
Glavni letni izvedbeni cilj in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih
teles,
- sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov,
- skrb za pravočasno in zakonito izvedbo volitev.
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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. S temi sredstvi bomo pokrili
stroške vseh sej občinskega sveta.

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 2018 načrtovali 5.500 EUR sredstev in predstavljajo
sredstva za vse odbore in komisije tekom leta.

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 2018 se izhaja Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Cirkulane, ki
določa višino sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

25.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo volitev svetnikov in župana in stroške občinske volilne komisije
Zakonske in druge pravne podlage

Ustava republike Slovenije
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Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o volilni kampanji
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Zagotavljanje materialne in strokovne podlage kandidatom za volitve

010107 Izvedba volitev

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so načrtovana sredstva za pokritje stroškov izvedbe volitev in sicer: materialnih
stroškov priprave in ureditve volišč, stroškov za delo volilnih odborov in volilnih komisij, stroškov
priprave in uporabe glasovalnega materiala, stroški objav in oglasov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri planirani višini sredstev smo uporabili podatke o stroških volitev iz leta 2014. Sredstva smo
planirali v višini 25.000 EUR.

2000 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.300 €

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.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
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

3.300 €

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. Z razpoložljivimi sredstvi bomo pokrili stroške vseh sejnin in stroške
izobraževanj članov nadzornega odbora.
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

3.300 €

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 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

3.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 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. Sredstva
so planirana v enaki višini kot v letu 2017.

3000 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM

43.600 €

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
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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

43.600 €

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) so 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

43.600 €

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
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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.
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 2018 bo prednostna naloga župana in podžupana realizacija vseh v programu sprejetih
nalog.

010105 Sejnine župana in podžupana

33.000 €

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 33.000 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 2018 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.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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.
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4000 OBČINSKA UPRAVA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
25.400 €
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

0403 Druge skupne administrativne službe

25.400 €

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
Dolgoročni cilji glavnega programa

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

25.400 €

Opis podprograma

Občina omogoča društvom in drugim neprofitnim organizacijam možnost pridobitve sredstev za
izvedbo protokolarnih dogodkov.
Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu občine Cirkulane
Zakon o lokalni samoupravi
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna občine Cirkulane
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ohranjanje tradicionalnih prireditev ter obeleževanje obletnic domačih društev
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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 2018. 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.
Sredstva namenjamo za izvedbo občinskega praznika, del sredstev pa bomo razdelili po razpisu
drugim društvom, za izvedbo programov in projektov, s katerimi bodo sodelovali na razpisu.

040302 Občinski in ostali prazniki

14.300 €

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v letu 2017.

040303 Sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih
11.100 €
razpisov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 11.100 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 2018. Z njimi
želimo finančno podprti programe in projekte društev, ki niso predmet drugih razpisov.

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
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
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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 sklenjeno pogodbo o financiranju Regionalnega razvojnega
programa ZRS Bistra.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

399.760 €

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
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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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
500 €
Opis glavnega programa

Program je namenjen delovanju LAS na področju lokalne samouprave ter koordinaciji vladne in
lokalne ravni..
Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje lokalnih skupnosti in koordinacija vladne in lokalne ravni, ter pomoč pri pridobivanju
evropskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Financiranje LAS v skladu s pogodbo o financiranju.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

500 €

Opis podprograma

Program je namenjen delovanju LAS na področju lokalne samouprave ter koordinaciji vladne in
lokalne ravni.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povezovanje lokalnih skupnosti in koordinacija vladne in lokalne ravni, ter pomoč pri pridobivanju
evropskih sredstev.

060101 Sofinanciranje delovanja LAS

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen sredstev je financiranje LAS za zagotovitev povezovanja lokalnih skupnosti in
koordinacije vladne in lokalne ravni, ter pomoči pri pridobivanju evropskih sredstev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sklenjena pogodba o financiranju.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
38.120 €
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.
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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
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. Dodeljujejo na pobude 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 2017.

06029002 Delovanje zvez občin

22.120 €

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
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060201 Stroški skupne občinske uprave

22.120 €

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 planirana glede na podan finančni načrt za leto 2018 v višini 22.120 EUR.

0603 Dejavnost občinske uprave

361.140 €

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

06039001 Administracija občinske uprave

304.140 €

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
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Cirkulane
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
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
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06030101 Plače, prevoz, prehrana, uspešnost delavci

164.700 €

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 2018.
Sredstva so nekoliko višja kot v letu 2018 zaradi odprave plačnih anomalij v letu 2017 in nove
zaposlitve v skladu s kadrovskim načrtom.
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 2018,
navodilo iz Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2018 in 2019, ter
naslednje pravne podlage:
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon od delovnih razmerjih
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- 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.

06030104 Plače, prevoz, prehrana, uspešnost JD

38.050 €

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 2018 za javne delavce.
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 2017 in enako predvideno število zaposlenih preko
javnih del. Delež sofinanciranja države je 65%.
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06030201 Prispevki na plače redno zaposleni

26.150 €

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 2018.

06030204 Prispevki na plače JD

6.680 €

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 2018.

060304 Regres, jubilejne nagrade

9.790 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so planirana sredstva za izplačilo regresa v letu 2018 in jubilejno nagrado za
dopolnjenih 10 let.
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

700 €

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 2017.

060306 Drugi operativni stroški

56.000 €

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,
vodo in elektriko, kurjavo, telefonske stroške, poštnino, gorivo, notarske storitve, računalniške
storitve,..
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 2017.

060307 Izdatki za službena potovanja

1.070 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za službena potovanja zaposlenih v občinski upravi v letu 2018.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana višina izdatkov je enaka kot v letu 2017.
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060308 Stroški seminarjev

1.000 €

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 v enaki višini kot v letu 2017.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprav
57.000 €
Opis podprograma

V tem podprogramu so vključeni stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih
prostorov, nakup računalniške in druge opreme.
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.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je tekoče in investicijsko vzdrževanje obstoječih poslovnih prostorov.

060309 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

40.000 EUR finančnih sredstev je predvideno za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v letu
2018. S sredstvi se bo vzdrževalo vse občinske objekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana glede na realizacijo v letu 2017.

060310 Investicijsko vzdrževanje in

10.000 €

obnove Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske
Za
investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v letu 2018 namenjamo 10.000 EUR in
postavke
predstavlja manjša potrebna investicijska vlaganja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-08-0033 Investicijsko vzdrževanje

060311 Nakup računalniške in druge opreme

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki sredstva namenjamo za nabavo računalniške in programske opreme ter druge
potrebne opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-08-0007 Nabava opreme
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

24.800 €

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

24.800 €

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 cilji so 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

07039002 Protipožarna varnost

24.800 €

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
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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 2017.

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 2017.

070304 Transfer požarne takse

3.800 €

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 predvideno realizacijo leta 2017.

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
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2012-2021 in posamični programi.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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.
Oznaka in 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

Čim 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 2021-2021
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
32

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

Stroški so predvideni v isti višini kot v proračunu 2017.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

19.500 €

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

15.000 €

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

15.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja podeželskih območij:
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-spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenove, specializacije okolju prijazne osnovne
kmetijske proizvodnje
- spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju
- spodbujanje razvoja aktivnosti na podeželju
- 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

15.000 €

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 v enakem obsegu kot v letu 2017.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

4.500 €

Opis glavnega programa

Občina Cirkulane v okviru tega programa zagotavlja sredstva za zaščito rastlin in živali 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 varstvo rastlin in živali.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

4.500 €

Opis podprograma

V okviru podprograma bomo financirali zaščito rastlin in živali v letu 2018.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zaščita rastlin in živali na področju občine.

110202 Varstvo rastlin in živali

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi za varstvo rastlin in živali nameravamo v letu 2018 financirati obrambo pred točo in
zagotavljati sredstva za azil v primeru oskrbe zapuščene živali, ki je bila odpeljana s področja
občine.
Za namen gospodarjenja z divjadjo se bodo v tej postavki porabila tudi sredstva iz naslova
koncesijske dajatve za gospodarjenje z divjadjo.

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

IN

954.911 €

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

954.911 €

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
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
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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 lokalnih skupnosti
Uredba o stvarnem premoženju države in 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

Dolgoročne cilj podprograma so 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

150.000 €

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

Sredstva za vzdrževanje cest se namenjajo v višini 150.000 EUR in so planirana glede na
realizacijo v letu 2017.

130202 Zimska služba

65.000 €

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

Sredstva so planirana v višini 65.000 EUR.
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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

712.911 €

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 in lokalnih skupnosti
Uredba o stvarnem premoženju države in 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 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.

13020347 Cesta Paradiž Ban

33.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev postavke je podana na projektu v okviru načrta razvojnih programov 2018-2021.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-12-0005 Cesta Paradiž Ban

13020360 Preplastitev LC 456231 Pristava Žuran - Tlačine

120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev postavke je podana na projektu v okviru načrta razvojnih programov 2018-2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-16-0008 Preplastitev LC 456231 Pristava - Žuran - Tlačine

13020365 Preplastitev JP 603621 Gradišča (Cirkulane Šumica)

65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev postavke je podana na projektu v okviru načrta razvojnih programov 2018-2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-16-0017 Preplastitev JP 603621 Gradišča (Cirkulane - Šumica)

13020368 Cesta Gradišča 20 a-h

18.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev postavke je podana na projektu v okviru načrta razvojnih programov 2018-2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-17-0005 Cesta Gradišča 20a-h

130207 Halo si za bike

293.391 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev postavke je podana na projektu v okviru načrta razvojnih programov 2018-2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-15-0006 Halo si za bike

130208 Ureditev parkirišč v Cirkulanah

62.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev postavke je podana na projektu v okviru načrta razvojnih programov 2018-2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-15-0007 Ureditev parkirišč

130209 Sanacija plazov

120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev postavke je podana na projektu v okviru načrta razvojnih programov 2018-2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-15-0001 Sanacija plazov

13029004 Cestna razsvetljava

17.000 €

Opis podprograma

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

Zakon o cestah
Zakon o varnosti cestnega prometa
Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti
Uredba o stvarnem premoženju države in 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

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje javne razsvetljave obsega stroške za električno energijo, stroške najema električnih
drogov za razsvetljavo 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 2017.

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 2017.

14 GOSPODARSTVO

1.530.536 €

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
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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 turizmarazvoj 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

1.403.026 €

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

.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1.403.026 €

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

Sredstva se bodo razdelila po razpisu.

140201 Razširitev ekonomsko - poslovne cone v Dolanah

1.388.026 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup zemljišč in komunalno opremljenost obrtno poslovne cone.
Obrazložitev postavke je podana na projektu v okviru načrta razvojnih programov 2018-2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-08-0005 Cestna infrastruktura in kanal. omrežje - obrtno poslovna cona

140202 Sredstva namenjena gospodarstvu

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za razpis za spodbujanje in razvoj podjetnišva 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 2017.
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

127.509 €

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

127.509 €

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

140302 Promocija občine

15.000 €

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 2018 planiramo 15.000 EUR sredstev.

140307 Haloška kulinarika, vino in aktivna sprostitev KUL-GIB

91.509 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev postavke je podana na projektu v okviru načrta razvojnih programov 2018-2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-15-0003 Haloška kulinarika, vino in aktivna sprostitev KUL-GIB
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140308 Pohodna pot sv. Ana

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev postavke je podana na projektu v okviru načrta razvojnih programov 2018-2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-16-0014 Pohodna pot sv. Ana

140309 Spodbujanje turistične ponudbe

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev postavke je podana na projektu v okviru načrta razvojnih programov 2018-2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-16-0019 Spodbujanje turistične ponudbe

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

74.300 €

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

74.300 €

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
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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 okolja in 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

18.500 €

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.
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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 2017.

150202 Okoljevarstvene akcije

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

2.500 EUR sredstev v letu 2018 namenjamo za okoljevarstvene akcije na področju občine. V letu
2018 predvidevamo vsaj eno čistilno akcijo (predvidoma v pomladi 2018). V akcijo bomo
vključili vsa naša društva in čim več občanov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

55.800 €

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.
Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in
padavinske vode. Kazalci so število novozgrajenih kanalizacijskih priključkov. V letu 2015 smo
zgradili kanalizacijo v Dolanah s čistilno napravo. V letu 2016 so se izvedli sekundarni priključki.
V letu 2017 smo pričeli s sofinanciranjem individualnih čistilnih naprav. S sofinanciranjem bomo
nadaljevali v letu 2018.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sredstva v letu 2018 so namenjena za vzdrževanje čistilnih naprav in kanalizacije, ter za subvencije
za izgradnjo individualnih čistilnih naprav.

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 enaki višini kot v letu 2017.

150211 Individualne čistilne naprave

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev postavke je podana na projektu v okviru načrta razvojnih programov 2018-2021.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-16-0003 Individualne čistilne naprave

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

STANOVANJSKO
90.000 €

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
- 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
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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
- 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 2018 predvidevamo sredstva za financiranje razvojnih načrtov in plačilo priprave
sprememb OPN. Obrazložitev postavke je podrobneje podana na projektu v okviru načrta
razvojnih programov 2018-2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-08-0025 Prostorski in razvojni načrt

1603 Komunalna dejavnost

58.000 €

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
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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

27.500 €

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
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 Investicijsko vzdrževanje vodovod. omrežja

27.500 €

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
2018-2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-10-0018 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

28.500 €

Opis podprograma

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost zajema vse aktivnosti in stroške
nastale v zvezi s pokopališčem v Cirkulanah.
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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 2017.

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 pokopališča

160305 Žarni zid

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev postavke je podana na projektu v okviru načrta razvojnih programov 2018-2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-16-0013 Žarni zid

16039004 Praznično urejanje naselij

2.000 €

Opis podprograma

Vsako leto skušamo praznično vzdušje ob pričakovanju novega leta popestriti s krasitvijo kraja in
javnih objektov. V preteklosti smo stroške pokrivali iz postavke javna razsvetljava. Gre za
montažo in demontažo praznične razsvetljave in nabavo novih oz. menjavo nedelujočih svetlobnih
teles.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbuditev društev in občanov k večji aktivnosti v predprazničnem času s prireditvami in
prijetnim ambientom.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečanje obiska centra občine in druženje občanov na predprazničnih prireditvah.

48

160307 Praznična okrasitev naselij

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke Praznična okrasitev naselij bomo postavili novoletno jelko v centru Cirkulan
in z lučkami okrasili nekatere javne objekte. Potrebna bo menjava nekaterih nedelujočih lučk.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planiramo, da bomo za planirane dejavnosti porabili 2.000 EUR.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna
12.000 €
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 in lokalnih skupnosti
- Zakon o javnih financah
- Stvarnopravni zakonik
- Obligacijski zakonik
- Zakon o zemljiški knjigi
- Uredba o stvarnem premoženju države in 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 cilj podprograma je postopoma urediti vsa zemljiško knjižna razmerja.
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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.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

52.120 €

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

52.120 €

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.
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

45.120 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo prispevka za osnovne 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
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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

37.000 €

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 37.000 EUR, pri čemer izhodišče za izračun temelji na predpostavki,
da se povprečno število zavarovancev v letu 2018 ne bo bistveno povečalo glede na proračunsko
leto 2017.

170703 Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra Ptuj

8.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev postavke je podana na projektu v okviru načrta razvojnih programov 2018-2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-17-0001 Sofinanciranje urgentnega centra Ptuj

17079002 Mrliško ogledna služba

7.000 €

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
- 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
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170702 Mrliško ogledna služba

7.000 €

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 predvideno realizacijo v letu 2017.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

147.658 €

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 2018-2025
- 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

5.000 €

Opis glavnega programa

Namen glavnega programa 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine je ohraniti obstoječo kulturno
dediščino 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
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

5.000 €

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

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nujno vzdrževanje kulturnih spomenikov in obeležij. Več je obrazloženo
v razlagi Načrta razvojnih projektov 2018-2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-08-0027 Kulturni spomeniki in obeležja

1803 Programi v kulturi

55.170 €

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
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039003 Ljubiteljska kultura
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18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

30.770 €

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 storite
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

25.370 €

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.

180308 Sofinanciranje nabave bibliobusa

5.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev postavke je podana na projektu v okviru načrta razvojnih programov 2018-2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-17-0002 Sofinanciranje bibliobusa

18039003 Ljubiteljska kultura

13.800 €

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
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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 2018
- 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 2018.
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 2017.

180303 Sklad RS za ljubiteljsko kulturo

1.300 €

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 2017. Poraba sredstev pa je odvisna od števila
gostovanj in števila udeležencev naših skupin na kulturnih prireditvah v letu 2018.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

10.600 €

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 2018 in objava aktualnih dogodkov v preteklem letu
v občinski kroniki.

180304 Občinski časopis

10.000 €

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 10.000 EUR bi naj omogočila izdajo treh ali štirih številk časopisa.

180305 Občinska kronika

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izdaje občinske kronike
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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 2017.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

87.488 €

Opis glavnega programa

Sredstva v tem programu so namenjena za financiranje programov športa in sicer za :
- tekmovalni šport
- šolski šport
- 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
2018
- sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj preko Športnega zavoda Ptuj
- vzdrževanje športnih objektov v letu 2018
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi šport

18059001 Programi športa

87.488 €

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
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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.

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 2018.
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 2017.

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 2017.

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 2018 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 2017.

180504 Šport mladih - redna vadba

5.500 €

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

11.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje športnih objektov v občini Cirkulane. Sredstva bodo delno
dodeljena z razpisom.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva so glede na dejanske potrebe vzdrževanja športnih objektov planirana višja kot
v letu 2017.

180509 Posodobitev večnamenskega športnega igrišča v Cirkulanah

58.738 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev postavke je podana na projektu v okviru načrta razvojnih programov 2018-2021.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB196-16-0001 Posodobitev večnamenskega športnega igrišča v Cirkulanah

19 IZOBRAŽEVANJE

456.935 €

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.
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

285.575 €

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

285.575 €

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).
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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.

190201 Vrtec Cirkulane

218.935 €

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. S
planiranim sredstvi se bo pokrilo tudi strokovno pomoč, ki jo nudijo otrokom s posebnimi
potrebami specialni pedagoginji iz OŠ dr. Ljudevita Pivka in nakup igral, potrebne opreme in nujna
vzdrževalna dela na objektu vrtec 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 2017 se je postavka povišala. V času priprave proračuna za leto 2018 je v vrtec vključenih
67 otrok iz občine Cirkulane (skupaj 78 otrok).

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. V času priprave
proračuna za leto 2018 je v vrtec vključenih 5 otrok iz občine Cirkulane.

190203 Vrtec Videm

7.100 €

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
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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 času priprave
proračuna sta v vrtec vključena 2 otroka iz občine Cirkulane.

190214 Vrtec Markovci

18.900 €

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. Iz občine
Cirkulane je v vrtec vključen 1 otrok s posebnimi potrebami.

190215 Vrtec Zavrč

2.640 €

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. V času priprave
proračuna za leto 2018 je v vrtec vključen 1 otrok.

190218 Vrtec Semedela

3.840 €

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 vrtec je
vključen 1 otrok iz občine Cirkulane.

190219 Vrtec Juršinci

3.400 €

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. V vrtec je
vključen 1 otrok iz občine Cirkulane.
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190220 Zavod sv. Jerneja Slovenska Bistrica

3.200 €

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 vrtec je
vključen 1 otrok iz občine Cirkulane.

190221 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo
pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri
izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. V skladu s Pravilnikom o določitvi
podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin
(Ur.list RS, št.48/17) in 26.členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Ur.list
RS, št.55/17) mora občina od 1.januarja 2018 naprej ločeno voditi podatke o obsegu sredstev
odobrenih dodatnih ugodnosti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 predvidevamo, da bodo odobreni popusti staršem pri stroških vrtca v višini 5.000
EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

96.361 €

Opis glavnega programa

Tu so zagotovljena sredstva za financiranje Osnovne šole Cirkulane sofinanciranje osnovne šole s
prilagojenim programom OŠ dr. Ljudevita Pivka v Ptuju in dveh glasbenih šol na Ptuju.
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 šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
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19039001 Osnovno šolstvo

95.331 €

Opis podprograma

Tu so zagotovljena sredstva za financiranje Osnovne šole Cirkulane 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
- 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

7.074 €

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

37.877 €

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

5.385 €

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

17.200 €

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 , sofinanciranje učitelja
računalništva, javna dela in sodelovanje OŠ v projektih)
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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190306 Nabava opreme

22.145 €

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.

190308 OŠ dr. Ljudevita Pivka

5.650 €

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. Šolo se financira glede na število otrok iz naše občine, ki šolo obiskujejo. V šolskem
letu 2017/2018 to šolo obiskuje 8 učencev.

19039002 Glasbeno šolstvo

1.030 €

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

1.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovno glasbeno izobraževanje za otroke iz naše občine se izvaja v Glasbeni šoli Karol Pahor in
v Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla 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 2018 in Zasebne
glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla. Višina sredstev je odvisna od števila vpisanih otrok
iz naše občine. V šolskem letu 2017/2018 je skupno vpisanih 6 otrok.

1906 Pomoči šolajočim

75.000 €

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

75.000 €

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 izobraževanj
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

75.000 €

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 2017 in sklenjeni pogodbi s prevoznikoma za
šolsko leto 2017/2018.

20 SOCIALNO VARSTVO

208.350 €

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 €

Opis podprograma

Sredstva podprograma so namenjena za transfere posameznikom in gospodinjstvom ( v primeru
elementarnih ali drugih nesreč) in plačila pogrebnih stroškov v primeru izdaje odločbe CSD.
Sredstva v višini 3.600 EUR pa so namenjena za darila staršem ob rojstvu otroka.

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 v enaki višini kot v letu 2017.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

194.750 €

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
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20049002 Socialno varstvo invalidov

66.350 €

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.
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

55.350 €

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

Sredstva za leto 2018 so planirana v enaki višini, kot v letu 2017. Število pomočnikov se skozi
leto spreminja. Trenutno izplačujemo plače 4 družinskim pomočnikom, na CSD Ptuj pa je v
obravnavi še ena vloga.

200413 Društvo Sožitje Ptuj

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za plačilo mesečne oskrbnine za varstvo invalidov. V Društvu sožitje je
oskrbovan en naš občan.
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20049003 Socialno varstvo starejših

117.100 €

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 starih.
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 starih.

200403 Dom upokojencev Ptuj

50.000 €

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 7 občanov, katerim doplačujemo oskrbnino.

200404 Dom Lukavci

24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v postavki so planirana za institucionalno varstvo občanov v Domu Lukavci.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Trenutno oskrbnino doplačujemo dvema občanoma.

200405 Zavod Dornava

25.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v postavki so planirana za institucionalno varstvo naših občanov v Zavodu Dornava
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Trenutno sta v zavod vključena 2 občana, katerima doplačujemo oskrbnino.

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.
Trenutno pomoč potrebujejo 3 občani. Sredstva so planirana glede na porabo v letu 2017.

200411 CSO Ormož

2.900 €

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

6.000 €

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
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)
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- subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb za dobo
enega leta- financiranje stroškov zastavonoša in govornika ob pogrebnih svečanostih

200408 Subvencije stanarin

3.000 €

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

3.000 €

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 2017.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

5.300 €

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 sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, s tem pa spodbujati programe
na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani

200410 Dotacije društvom

5.300 €

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.
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

24.000 €

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
24.000 €
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 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

24.000 €

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
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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

24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 smo rezervo porabili za sanacije plazov, zato v letu 2018 ponovno namenjamo 24.000
EUR za oblikovanje rezerv.

C. RAČUN FINANCIRANJA
4000 OBČINSKA UPRAVA
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

-10.462 €

10.462 €
10.462 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena za pokrivanje zapadlih anuitet najetih dolgoročnih kreditov pri državnem
proračunu po 23.členu ZFO.

2201 Servisiranje javnega dolga

10.462 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
10.462 €
13020341 JP 602951 Brezovec - Kruhekov breg - 1350 m

5.651 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za cesto JP 602951 Brezovec - Kruhekov breg smo v letu 2016 koristili 50.859 EUR povratnih
sredstev po 23.členu ZFO. Kredit je brezobresten in se odplačuje v polletnih obrokih.
Glede na enoletni moratorij začnemo kredit odplačevati v letu 2018, ko zapadeta prva dva
obroka v skupni višini 5.651 EUR.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta.

150210 Sekundarni kanalizacijski priključki Dolane

4.811 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za cesto izgradnjo sekundarnih kanalizacijskih priključkov smo v letu 2016 koristili 43.299 EUR
povratnih sredstev po 23.členu ZFO. Kredit je brezobresten in se odplačuje v polletnih obrokih.
Glede na enoletni moratorij začnemo kredit odplačevati v letu 2018, ko zapadeta prva dva
obroka v skupni višini 4.811 EUR.
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III.
N A Č RT
PROGRAMOV

RAZVOJNIH
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III.NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

17.000 €

0603 Dejavnost občinske uprave

17.000 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprav
17.000 €

OB196-08-0007 Nabava opreme

7.000 €

Namen in cilj

OB196-08-0007 - Nabava opreme
V investicijskih odhodkih na področju uprave so predvidena sredstva za nabavo in zamenjavo
najnujnejše računalniške in programske opreme, ki bo potrebna za normalno izvajanje nalog
občinske uprave.
Stanje projekta

Projekt v izvajanju.

OB196-08-0033 Investicijsko vzdrževanje

10.000 €

Namen in cilj

OB196-08-0033 - Investicijsko vzdrževanje
V investicijskih odhodkih na področju uprave so predvidena sredstva v višini 10.000 € za redno
investicijsko vzdrževanje občinskih prostorov.
Stanje projekta

Sredstva se porabijo namensko po potrebi

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

8.300 €

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

8.300 €

07039002 Protipožarna varnost

8.300 €

OB196-08-0008 Nabava gasilske opreme

3.800 €

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

4.500 €

Namen in cilj

OB196-08-0022 - Oprema za civilno zaščito
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S sredstvi se bo nabavila potrebna oprema za izvajanje civilne zaščite. Nabava se financira iz
lastnih sredstev proračuna občine.
Stanje projekta

Projekt je v izvajanju

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

15.000 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

15.000 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

15.000 €

OB196-13-0010 Subvencije kmetijstvo

15.000 €

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

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

IN

723.562 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

723.562 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

718.562 €

OB196-12-0005 Cesta Paradiž Ban

33.520 €

Namen in cilj

V letu 2018 planiramo modernizacijo odseka ceste v Paradižu - proti domačiji Ban, ki predvideva
asfaltiranje, odvodnjavanje in ureditev bankin v dolžini cca. 380m.
Stanje projekta

Projekt je v pripravi

OB196-13-0005 JP 602951 Brezovec - Kruhekov breg- 1350 M

5.651 €

Namen in cilj

V letu 2016 smo obstoječo gramozirano cesto asfaltirali v dolžini 1350m in širini 3m. Potrebno je
bilo izvesti oporni zid v dolžini 30m in odvodnjavanje meteornih vod ter širitev cestišča. Za
financiranje investicije smo pridobili povratna sredstva, ki jih bomo pričeli vračati v letu 2018.
Stanje projekta

Projekt je izveden.

OB196-15-0001 Sanacija plazov

120.000 €

Namen in cilj

Namera se izvesti sanacija plazov, ki so nastali v ob močnem deževju 19.9.2017. Sanirali se bodo
plazovi na občinskih cestah: LC 102131 Pristava (pri HŠ Paradiž 51), JP 603051 pri HŠ Gruškovec
50, LC 456251 Leskovec Cirkulane pri HŠ Pristava 15, JP 603151-Meje 1.
S temi plazovi se nameravamo prijaviti na državna sredstva MOP iz proračunske rezerve.
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OB196-15-0006 Halo si za bike

293.391 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je povečanje čezmejnega turističnega sodelovanja med vsemi potrebnimi
akterji za zadovoljitev potreb obiskovalcev. V okviru čezmejnega kolesarskega parka na področju
zelenega turizma se bo povezalo 11 projektnih partnerjev. Rezultati projekta so: čezmejni
kolesarki park HALO SI ZA BIKE, izgradnja manjkajoče infrastrukture in postavitev opreme,
nakup navadnih in električnih koles, razvoj turističnih paketov za obiskovalce, organizacija in
izvedba dveh čezmejnih kolesarskih maratonov, geoportal HALO SI ZA BIKE, spletna stran
HALO SI ZA BIKE, nastop na sejmu ALPE ADRIA. Partnerji projekta so občine: Cirkulane,
Žetale, Majšperk, Petrijanec, Bednja, Lepoglava, Vinica, Donja Voća, Zavrč, Videm in Podlehnik.
Skupna vrednost projekta znaša 2.534.658,00 EUR
Stanje projekta: izdelana je PZI projektna dokumentacija in izvedena prijava projekta na razpis
Čezmejno sodelovanje med RS Slovenijo in Hrvaško – Interreg.
Stanje projekta

Stanje projekta: izdelana je PZI projektna dokumentacija in izvedena prijava projekta na razpis
Čezmejno sodelovanje med RS Slovenijo in Hrvaško – Interreg.

OB196-15-0007 Ureditev parkirišč

62.500 €

Namen in cilj

OB196-15-0007 Ureditev parkirišč
Občina Cirkulane se ob organizaciji najrazličnejših prireditev sooča s pomanjkanjem urejenih
parkirnih mest na javnih površinah. Z ureditvijo parkirnih mest se bodo povečale možnosti za
razvoj turizma in posledično tudi lokalnega razvoja, saj se predvideva večji obisk udeležencev
prireditev in s tem oživitev vaških jeder. V sklopu investicije se predvideva, da bi se uredilo
parkirišče v centru Cirkulan na parc. št. 101/9 k.o. Cirkulane (pri vrtcu). S povečanjem
infrastrukture za razvoj turizma se bodo povečale možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest.

OB196-16-0008 Preplastitev LC 456231 Pristava - Žuran - Tlačine

120.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj V letu 2018 planiramo Preplastitev LC 456231 Pristava - Žuran - Tlačine , ki
predvideva preplastitev, odvodnjavanja in ureditev bankin v dolžini cca. 1200 m.
Stanje projekta

Pripravlja se razpisna dokumentacija in projekti za izvedbo.

OB196-16-0017 Preplastitev JP 603621 Gradišča (Cirkulane Šumica)
65.000 €
Namen in cilj

V letu 2018 in 2019 planiramo Preplastitev JP 603621 Gradišča (Cirkulane Šumica) , ki
predvideva preplastitev, odvodnjavanja in ureditev bankin v dolžini cca. 650 m. Predvidena
skupna vrednost projekta je 130.000 EUR.
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Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB196-17-0005 Cesta Gradišča 20 a-h

18.500 €

Namen in cilj

V letu 2018 nameravamo obstoječo gramozirano cesto asfaltirati v dolžini 140 m in širini 3m.
Potrebno bo izvesti odvodnjavanje meteornih vod ter širitev cestišča.
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

1.515.536 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1.403.026 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1.403.026 €

OB196-08-0005 Razširitev ekonomsko - poslovne cone Dolane1.388.026 €
Namen in cilj

Investicija je namenjena izgradnji infrastrukture za namene razširitve ekonomsko poslovne cone
v Dolanah. Investicija zajema izgradnjo izvoznega in novega priključka na državno cesto,
ureditev javne razsvetljave v dolžini 1000 m, izgradnjo kabelske kanalizacije, izgradnjo
vodovodnega omrežja in izgradnjo gravitacijskega in tlačnega kanala, gradnja novega razvoda
elektro omrežja in gradnjo nove transformatorske postaje. Na območju občine Cirkulane je
zaznati povečano potrebo po dodatnem prostoru za razvoj podjetništva. Zato ima občina namen
z investicijo v javno infrastrukturo razširiti obstoječo ekonomsko poslovno cono v Dolanah.
Cilji projekta so: pospeševanje podjetništva, nudenje ustrezno komunalno opremljenih zemljišč,
razvoj in širitev obstoječih podjetij, zmanjševanje brezposelnosti in povečanje števila novih
delovnih mest, ohranjanje poseljenosti območij ob meji s Hrvaško itd.
Skupna vrednost projekta znaša 1.696.748,09 EUR. Projekt bo financiran na naslednji način:
- lastna sredstva

538.226,97 EUR

- proračuna RS

289.630,28 EUR

- evropska sredstva

868.890,84 EUR.

Stanje projekta

Občina je kandidirala na Javni razpis MGRT za sofinanciranje operacij ekonomsko poslovne
infrastrukture v letu 2017. Občina ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za poseg v
prostor in odkupljena vsa potrebna zemljišča za gradnjo.
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OB196-13-0009 Subvencije gospodarstvo

15.000 €

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

112.509 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

112.509 €

OB196-15-0003 Haloška kulinarika, vino in aktivna sprostitev KUL91.509 €
GIB
Namen in cilj

Občina bo vzpostavila turistično rekreacijsko infrastrukturo in infrastrukturo za opravljanje
dejavnosti v večnamenski dvorani v Cirkulanah, v kateri se bo vgradila kuhinja, izvedla vsa
pripadajoča pomožna dela, nabavila servisna oprema, prireditvene mize in stoli ter uredile
sanitarije za invalide, s kapaciteto trženja dvorane za večje skupine ljudi. Vzpostavila se bo testna
kuhinja za izvajanje kuharskih tečajev in delavnic s sodelovanjem društev gospodinj,
vinogradnikov in profesionalnih kuharjev, kjer se bo spoštovalo tradicijo, ohranjalo stare recepte
in ustvarjalo nove jedi v sozvočju s sodobnim časom. Nadgradnja priprave hrane se bo kazala v
uporabi lokalno pridelanih eko-tradicionalnih surovin. Prenovljene jedi in vino se bodo
degustirale, ocenjevale, promovirale in tržile tako v obnovljeni dvorani kot tudi v turističnih
kmetijah, gostilnah, hotelih. Največji dosežek projekta je ohranjanje kulturne dediščine Haloz in
prenos tradicionalnega kuharskega znanja na mlajše generacije(starejši za mlajše).V skupnih
prostorih se bodo vsi uporabniki (podjetja, kmetije, društva, šola, ostali uporabniki)povezovali v
skupnih aktivnostih, s čimer se znižajo stroški posameznemu sodelujočemu. Uporabniki dvorane
bodo vsak s svojo dejavnostjo pripomogli učinkovitejšemu trženju haloške kulinarike in vina. Za
povečanje kapacitet rekreacijske infrastrukture se uredi fitnes na prostem in igrala ob večnamenski
dvorani, ki dopolnjujeta turistično ponudbo. OŠ Cirkulane in vrtec bosta v urnike vključila aktivne
odmore z uporabo fitnesa in igral in pripomogla k večji fizični kondiciji in mentalni zbranosti
otrok. Organizirale se bodo animacije za otroke in vodene vadbe na fitnesu z namenom trženja.
Kot dodatna ponudba rekreacijskim dejavnostim na prostem se v dvorani ponujajo tudi kulinarična
doživetja, ki jih za obiskovalce pripravijo organizatorji. Vse to prispeva k promociji zdravja,
aktivnega preživljanja prostega časa za vse generacije, tudi ranljive skupine oseb – mladi, starejši,
invalidi. Partnerji projekta skupaj z občino Cirkulane so še Osnovna šola Cirkulane Zavrč, Društvo
vinogradnikov in sadjarjev Haloze, Darko Rakuš s.p.
Skupna vrednost projekta vseh partnerjev je 133.411,45 EUR
Stanje projekta

Projekt je prijavljen na javni razpis Las Haloze in ga je potrdila Skupščina Las Haloze,
pričakujemo še odločbo Agencije za kmetijske trge o sofinanciranju operacije.

OB196-16-0014 Pohodna pot sv. Ana

11.000 €

Namen in cilj

Izvedla se bo izboljšava pohodne romarske poti od naselja Dolane proti cerkvi sv. Ane, ki skoraj
v celoti poteka po obstoječi gozdni poti. Namen investicije je posodobitev romarske poti in večja
varnost romarjev in pohodnikov.
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OB196-16-0019 Spodbujanje turistične ponudbe

10.000 €

Namen in cilj: S sredstvi bi financirali snemanje promocijskega filma o turistični ponudbi Haloz.
Namen filma je privabiti turiste v haloške občine. Z namenom ohranitve nepremične kulturne
dediščine bomo s pomočjo odbora za negospodarstvo pričeli z iskanjem primernega objekta, ki
bi ga občina odkupila in obnovila.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

29.811 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

29.811 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

29.811 €

OB196-15-0008 Sekundarni kanalizacijski priključki Dolane

4.811 €

Namen in cilj

V letu 2016 smo izvedli sekundarne kanalizacijske priključke v Dolanah. Za financiranje
investicije smo pridobili povratna sredstva, ki jih bomo pričeli vračati v letu 2018.

OB196-16-0003 Individualne čistilne naprave

25.000 €

Namen in cilj

OB196-16-0003 Individualne čistilne naprave
V letu 2016 je občinski svet sprejel Pravilnik o subvencioniranju nabave in gradenj malih
komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Cirkulane. V skladu s tem pravilnikom smo v letu
2017 pričeli s subvencioniranjem gradenj individualnih čistilnih naprav. S sofinanciranjem bomo
nadaljevali tudi v letu 2018. Za ta namen je v proračunu zagotovljenih 25.000 EUR.
Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

STANOVANJSKO
67.500 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

20.000 €

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 in v letu 2016
in 2017 spremenjen.
Iz programa se financira tudi priprava razvojnih načrtov in investicijskih projektov, ki so planirani
in še niso v izvajanju.
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Stanje projekta

Projekt je v izdelavi.

1603 Komunalna dejavnost

47.500 €

16039001 Oskrba z vodo

27.500 €

OB196-10-0018 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja27.500 €
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

OB196-12-0007 Ureditev pokopališča

20.000 €
5.000 €

Namen in cilj

OB196-12-0007 Ureditev pokopališča
Na postavki ureditev pokopališča so v letu 2018 predvidena sredstva za manjša ureditvena dela.
Stanje projekta

Projekt je v izvajanju

OB196-16-0013 Žarni zid

15.000 €

Namen in cilj

Občina namerava začeti s pridobivanjem dokumentacije in izvedbo javnega natečaja za izdelavo
žarnega zidu.
Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

8.120 €

1707 Drugi programi na področju zdravstva

8.120 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

8.120 €

OB196-17-0001 Sofinanciranje Urgentnega centra Ptuj

8.120 €

Namen in cilj

Občina Cirkulane je podpisala konzorcijsko pogodbo o sofinanciranju urgentnega centra na Ptuju
zaradi pomanjkanja sredstev iz državnega proračuna za zaprtje finančne konstrukcije investicije.
V nasprotnem primeru bi država odstopila od financiranja projekta izgradnje urgentnega centra.
Občina bo sofinancirala sredstva v višini 8.120 EUR.
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

69.138 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

5.000 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

5.000 €

OB196-08-0027 Kulturni spomeniki in obeležja

5.000 €

Namen in cilj

OB196-08-0027 - Kulturni spomeniki in obeležja
Občina vsako leto nameni za vzdrževanje kulturnih spomenikov v občini določena sredstva.
Sredstva v letu 2018 se namenjajo za ureditev spominskega obeležja in ostalih kulturnih
spomenikov.
Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

1803 Programi v kulturi

5.400 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

5.400 €

OB196-17-0002 Sofinanciranje bibliobusa

5.400 €

Namen in cilj

Občina Cirkulane bo skupaj s preostalimi 15 občinami Spodnjega Podravja sofinancirala nabavo
bibliobusa v višini 5.400 EUR. Preostala sredstva je uspešno pridobila knjižnica Ivana Potrča Ptuj
s strani Ministrstva za kulturo.
Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

58.738 €

18059001 Programi športa

58.738 €

OB196-16-0001 Posodobitev večnamenskega športnega igrišča v
Cirkulanah
58.738 €
Namen in cilj

Občina se namerava prijaviti na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za posodabljanje športnih
objektov, ki so v lasti lokalnih skupnosti. Občina bo posodobila in uredila športno igrišče v
Cirkulanah.
Stanje projekta

Projekt je v pripravi.
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